
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί έπεκ.τάσεως τής άσφα-
λίσεως τοϋ Ταμείου Επικουρικής Άσφαλίσεως 'Υπο-
δηματεργατών».

Προς την Βουλήν των Έλλήνοον

1. Δυνάμει τοϋ Κανονιστικοϋ Διατάγματος 28/2-19/ 
4/1943, συνεστήθη καί λειτουργεί, ώς Νομικόν Πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου, τό Ταμεϊον Επικουρικής Άσφαλίσεως 
'Τποδηματεργατών ’Αθηνών- Πειραιώς, έπεκταθέντος καί 
είς την Θεσσαλονίκην διά τής ύπ’ άριθμ. 9301/226 τής 7/12 
’Απριλίου 1944 άποφάσεως τοϋ .'Υπουργοϋ ’Εργασίας 
(ΦΕΚ. 57 τ. Β')

2. Σκοπός τοϋ ώς άνω Ταμείου, είναι ή χορήγησις έφ’
άπαξ ή περιοδικών επικουρικών παροχών εις τα ασφαλι- 
ζόμενα ύπ’ αΰτοϋ πρόσωπα, είς πε ρίπτω σι ν άναπηρίας, άτυ- 
χήματος καί γήρατος ώς καί είς τα μέλη τής οικογένειας 
αυτών, έν περιπτώσει θανάτου τοϋ προστάτου αύτών ήσφα- 
λισμένου ή συνταξιούχου. "Τ

3. Είς τό ώς άνω Ταμεϊον δεν ύπάγονται οί έργατοτεχνΐ-
ται ύποδήσεως τής ύπολοίπου χώρας ώς καί όλοι οί έργάται 
δέρματος τής Ελλάδος. Στερούνται δηλαδή, ’Επικουρικής 
Άσφαλίσεως οί Βυρσοδεψεργάτάι, οί Γαντεργάται, οί Γου- 
νεργάται, οί Έργατοτεχνΐται Δερμάτινων ’Ενδυμάτων καί 
οί .Έργατότέχνΐτάι Δερμάτινων, Ειδών καί Ειδών Ταξει- 
δίου. . ,. * _ - < ·■ ·:■>·.. .

4. Ό καθορισμός τών Δρίων δικαιοδοσίας τοϋ Ταμείου 
'Τποδηματεργατών, την εποχήν της ίδρύσεώς του- (Αύ
γουστος 1943), ίσως νά ήτο ένδεδειγμένος, · δεδομένου .ότι,- 
ή Ελλάς την περίοδον εκείνην ήτο διηρημένη είς ζώνας 
κατοχής ύπό .τών Γερμανικών .’Ιταλικών καί Βουλγαρικών 
στρατευμάτων. 'Η επικοινωνία μεταξύ τών ώς,άνω περιοχών 
ήτο δυσχερεστάτη, άνδχί. αδύνατος ’μέ. τάς. έπικρατούσας. 
τότε άντικειμενικάς συνθήκας καί δεν έπέτρεπε τήν, κατ’ 
άλλον τινά τρόπον? λειτουργίαν τοϋ ’Επικουρικούς Ταμείου. 
’Εκτός, άλλωστε τού προβλήματος της επικοινωνίας, δεν 
ύφίστατο εύρεΐα άπασχόλησις είς τούς κλάδους δέρματος. 
'Η άνάπτυξις όμως τοϋ Κλάδου μεταποΧεμικώς, -υπήρξε 
σημαντική. Είς τοϋτο συνετεινον, τόσον ή< άνάπτυξις τών 
εν γένει μεταφορών όσον καί ή εύρυτάτη χρησιμοποίησες τών 
δερμάτινων ειδών, με αποτέλεσμα την υπαρξιν σήμερον τών 
λίαν δυναμικών ’Επιχειρήσεων Καστοριάς, Σιατίστης, Ρόδου 
καί Αθηνών, τήν έξαγωγική δραστηριότητα τοϋ τομέως 
της Γαντοποιΐας τήν εύρεΐαν παραγωγήν καί διάθεσιν τών 
δερμάτινων ειδών καί τών είδών ταξειδίου, ώς καί τήν έξ 
αντικειμένου δραστηριότητα τής Βυρσοδεψίας.

5. Κατόπιν τών άνωτέρω, προτείνεται τό ώς άνω σχέδιον 
Νόμου, τό όποιον θά συντελέση είς τήν άρσιντής ύφισταμένης, 
έναντι ετέρων κατηγοριών μισθωτών άπό άπόψεως άσφα- 
λιστικής προστασίας, άνισότητος καί τήν θεραπείαν κοι
νωνικής ανάγκης, διά τής ύπαγωγής είς τό Ταμεϊον ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως 'Τποδηματεργατών, απάντων τών 
είς ολόκληρον τήν χώραν άπασχολουμένων έργατών Δέρ
ματος.

6. Είδικώτερον :
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, τό 

Ταμεϊον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 'Τποδηματεργατών 
Αθηνών- Πειραιώς, μετονομάζεται είς Ταμεϊον ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Έργατοτεχνιτών καί 'Υπαλλήλων 
Δέρματος Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.), καί τελεί ύπό τήν 
έποπτείαν τοϋ Κράτους άσκουμένην ύπό τοϋ 'Υπουργού 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2, ύπάγονται ύπο- 
χρεωτικώς είς τήν επικουρικήν άσφάλισιν, οί καθ’ άπασαν 
τήν Χώραν έργατοτεχνΐται δέρματος, ήτοι, οί έργάται 'Υπο- 
δήσεως, οί Γουνεργάται, οί Γαντεργάται, οί Βυρσοδεψεργάτάι, 
οί έργατοτεχνΐται Δερμάτινων Είδών καί ’Ενδυμάτων ώς 
καί Δερμάτινων Είδών Ταξειδίου, καθώς καί οί υπάλληλοι τών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ έν λόγω επιχειρήσεων, ύπό τον όρον ότι, δια τήν τοιαύτην 
άπασχόλησίν των άσφαλίζοντα ι ύποχρεωτικώς είς ’Οργα
νισμόν Κυρίας Άσφαλίσεως.

'Υπό τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, παρέχεται 
έξουσιοδότησίς όπως, διά Προεδρικού Διατάγματος έκ- 
διδομένου τή προτάσει τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου, ύπαχθοϋν είς 
τήν άσφάλισιν τούτου καί οί έργοδόται τών άνωτέρω επι
χειρήσεων, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι, τόσον αί είσφοραί τοϋ 
έργοδότου όσον καί τοϋ ήσφαλισμένου, θά βαρύνουν άπο- 
κλειστικώς καί έξ ολοκλήρου τούς ίδιους.

'Ωσαύτως, δί όμοιων Προεδρικών Διαταγμάτων, παρέ
χεται έξουσιοδότησίς ύπαγωγής είς τήν άσφάλισιν καί τών 
μισθωτών ετέρων συναφών άπασχολήσεων. -

Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου, παρέχεται ευ
χέρεια είς τά τό πρώτον ύπαγόμενα είς τήν άσφάλισιν πρό
σωπα, τά όποια έχουν ύπερβή τό 50όν έτος τής ήλικίας των, 
νά εξαιρεθούν τής υποχρεωτικής άσφαλίσεως δί αίτήσεώς 
των, ύποβαλλομένης, εντός άνατρεπτικής προθεσμίας ένός 
έτους, άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ Νόμου είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. Ή διάταξις αΰτη έκρίθη επιβεβλημένη, 
ίνα μή έπιβαρυνθοΰν μέ εισφοράς, άτομα εύρισκόμενα είς 
τάς δυσμάς τής ένεργοϋ ύπηρεσίας καί τά όποια είναι άμ- 
φίβολον, άν 0^ι άδύνατον, έάν θά δυνηθοϋν νά συμπληρώ
σουν τάς άπαιτουμένας προϋποθέσεις διά τήν θεμελίωσιν δι
καιώματος πρός σύνταξιν. . ' .·

Διά τοϋ άρθρου 3 παρέχεται έξουσιοδότησίς,’ όπως, δί 
άποφάσεως , τοϋ '-Υπουργού Κοινωνικών '-Υπηρεσιών μετά 
γνώμην τοϋ Δ.Σ., τοϋ Ταμείου καθορισθοΰν αί- προϋπο
θέσεις τάς όποιας δέον νά πληροϋν τά ύπαγόμενα είς τήν 
άσφάλισιν πρόσωπα διά νά τύχουν συντάξεως, ό τρόπος 
άναγνωρίσεως τής προϋπηρεσίας τών άσφαλιζομένων καί 
καταβολής τών διά τήν άναγνώρισιν ταύτης ποσών, ώς καί 
οί. ύπόχρεοι τής καταβολής τούτων,' έφαρμοζομένωιί .διά τά 
λοιπά θέματα τών ·· έκάσ^οτε' ίσχυουσών περί τοϋ .Ταμείου 
διατάξεωγα: <. ν.ι- ι?:.·ι ■.··; ::ρ; -τΖ ι Μΐεί»·ύ

Διά τοϋ άρθρου 4, τέλος ή ισχύς τοϋ ύπό κρίσιν νόμου, 
άρχεται άπό τής πρώτης τοϋ επομένου μηνός έκείνου τής 
συμπληρώσεως έξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ νόμου, 
δεά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 22 Απριλίου 1977 .
Ό 'Υπουργός

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ '
ΙΙερ’ι έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως τοΰ Ταμείου Επικουρικής 

Άσφαλίσεως 'Υτοόηματεργατών.

Άρόρσν 1.
Τό Ταμεϊον Έ/πικουρικής Άσφαλίσεως 'Υποδημ/ττεργατών 

Ά-ύηνών—Ιίειφαιώς μετονομάζεται εις «Ταμεϊον Επικουρι
κής Άσφαλίσεως Έργατοτεχνιτών καί 'Υπαλλήλων Δέρμα
τος Ελλάδος» (TE-AJE. ΥΔ.Ε.) καί τελεί ύπό τήν έποπτείαν 
τοϋ Κράτους, άσκουμένην ύπό τοϋ Υπουργού Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών.

Άρ-λρον 2.
1. Είς τήν άσφάλισιν τοΰ, διά τοΰ παρόντος, μετονομαζόμε

νου'Ταμείου υπάγονται ύποχρεωτικώς δί επικουρικήν άσφάλι- 
σιν, οί υπάλληλοι καί άφγ-ατστεχνΐται επιχειρήσεων επεξεργα
σίας δέρματης άπάσης τής Χώρας, ήτοι υπάλληλοι και έργα- 
τστεχνίται επιχειρήσεων βυρσοδεψίας, κατασκευής υποδημάτων, 
γουνών, γαντιών, δερμάτινων ενδυμάτων .καί λοιπών δερμάτι
νων είδών, έφ’ όσον διά τήν άπασχόλησίν των τούτην, ασφαλί
ζονται ύποχρεωτικώς είς ’Οργανισμόν Κυρίας Άσφαλίσεως.


