
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί τής Διοικήσεως τοΰ Τα
μείου Άσσχλίσε<Λΐς Έπαγγελαχτιών καί Βιοτεχνών t7c
Ελλά-:; ΤΕΒΕ/.».

ΙΙρόζ xi/v Boc/.i/v χών Έλλψων

Τό ΤΕΒΕ είναι ό μεγαλύτερος. μετά το 1ΚΛ. ’Ασφαλι
στικός ’Οργανισμός αστικού πληθυσμού, μέ αριθμόν ήσφ:;- 
λισμενων ύπερβαίνοντα τάς 200.000 καί άριθμόν συντα
ξιούχων 85.000 περίπου.

To ΤΕΒΕ διοικείτε·. σήμετον υπό Διοικητικού Συμβου
λίου, τε, όποιον άποτελείται από.επτά μέλη, έκ των οποίων 
τά τέσσαρα ε5χι εκπροσωπεί των η σκαλισμένων.

Αί έπαγγελματυβ'.ο τεχνικαί οργανώσεις καί τά ’Επιμε
λητήρια, κρίνουν άνεπαρκή την έκπροσώπησιν των ήσφα- 
λισμένων εις την Διοίκησιν τοΰ ΤΕΒΕ καί προβάλλουν, 
τό αίτημα της επαναφοράς τοΰ θεσμού τής αιρετής διοική- 
σεως τού ’Οργανισμού όστιε εΤ/ε καθιερωθή το πρώτον διά 
τής Υ.Α. 9822/Σ. 95/1956 (ΦΕΚ 34/15.2.56 τεύχος Β'). .

Τό αίτημα κρίνεται ώς βάσιμου διά τους κάτωθι λόγους.
Τό ΤΕΒΕ καίτοι προικοδοτημένον μέ κοινωνικόν πόρον, 

αποτελεί βασικοίς, ’Οργανισμόν αύτασφαλείας αύτοτελώς 
άπασχολουμένων προσώπων καί χρηματοδοτείται, κυρίως, 
έκ των εισφορών τών ιδίων τών ήσφαλισμένων, μή υφιστά
μενης, ώς είκός, ετέρας εισφοράς, "ώς εΐναΓ ή έπί τών ασφα
λιστικών ’Οργανισμών τών μισθωτών, προβλεπομένη έ;γο
δοτική · εισφορά. · ‘ ,. ·,

Τό γεγονός τούτο δικαιολογεί την άποψιν όπως άντ ή 
εις τούς ίδιους τους έπαγγελματοβιοτέχνας ή ευθύνη - 
κήσεως-τοϋ ’Ασφαλιστικού των ’Οργανισμού. 'Η δέ 
ψες αυτή ένισχύεται έκ τού ότι αί τάξεις τών Έπαγγε.; α- 
τιών καί Βιοτεχνών έχουν εις. τούς κόλπους των, προσωπι
κότητας, αί όποΐαι διαθέτουν τάς αναγκαίας' γνώσεις καί 
τάς ικανότητας ίνα διοικήσουν τό ΤΕΒΕ έπιτυχώς.

Προσδοκάται ’δε. ότι διά τού συστήματος της εμμέσου 
αιρετής διοικήσεως θά έπιλ’έγωντάι εις. την διοίκήσιν τού 
ΤΕΒΕ οί άριστεϊς τής τάξεως. · t -

ΒάσεΙ τών άνωτέρω ‘σκέψεων άγεται ένώπιον τής Βου
λής τό υπό κρίσιν νομοσχέδιου «περί διοικήσεως τού Τα
μείου Άσφαλίσεως Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών τής Ελ
λάδος». :

Διά τού νομοσχεδίου τροποποιείται ή σύνθεσις τού Α.Σ. 
τού ΤΕΒΕ όπερ καθίσταται 9μελές καί ένισχύεται οΰσιωδώς 
η εκπροσώπησις τών ήσφαλισμένων. όριζομένου ότι έκ τών 
9 μελών, τά εξ είναι έκπρόσωποι τών έν ένεργεία ήσφαλι- 
σμένων καί τό έν εκπρόσωπος τών συνταξιούχων, ένώ συγ
χρόνως κοψ-'αΰτός ό Διοικητής Πρόεδρος τού Δ. καθί
σταται αίρετός. \ · ϊ

ΚΙΣΗΓΙ1ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΤΣ Διά τοΰ νομοσχεδίου καθιεροϋται ή έμμεσος εκλογή τών 
προσώπων τά όποια θά διορίζωνται έφεξής τακτικά μέλη 
τοΰ Δ.Σ. τού ΤΕΒΕ. ώς έκπρόσωποι τών ήσφαλισμέ«ο·>.

ΕΙόιπώτερον εις τό άρθρου 1 προβλέπεται ή σύνθεσις 
τοΰ Δ.Σ.. ώς έξετέθη άνωτέρω καί ορίζεται ή υπό σώματος 
εκλεκτόρων έκλογή τού Διοικητού καί τών ές ήσφαλι- 
σμέ/ων. μελών τοΰ Δ.Σ.

Εις τό άρθρον 2 ορίζεται ή σύνθεσις τοΰ σώματος τών 
έκλεκτόρων καί καθορίζεται κατά μείζονας διοικητικάς περι- 
υερείας, ό αριθμός αυτών. 'Ο καθορισμός ουτος έγένετο 
βάσει τοΰ άριθμού τών εις την οίκειαν περιφέρειαν ήσφαλι- 
σμέ>ων τού ΤΕΒΕ.

Περαιτέρω έν παρ. 3 τοΰ αυΤού άρθρου καθιεροϋται. συμ- 
φώνως πρός έπιθυμίχν τών τάξεων, ή αρχή ότι οί ήμίσεις 
τών έκλεκτόρων Οά έκλέ,-ωνται υπό τών.Δ.Σ. τών έν αύτή 
περιοερεία ’Επιμελητηρίων καί έτεροι ήμίσεις ύπό τών Α.Σ. 
τών έν τή περιφερεία ’Ομοσπονδιών τοπικού χαραατήρος συγ
χρόνως ϊέ οί ήμίσεις ές έπαγγελματιών και οί έτεροι ήμίσεις 
ex. βιοτεχνών.

' Εις τά άρθρα 3,4,5 καί 6 ρυθμίζονται τά τού τρόπου 
εκλογής καί άνακηρύξεως τών έκλεκτόρων.

Το άρθρον 7 ορίζει, τά τής έκλογής ύπό τού σώματος 
τών έκλεκτόρων τού Διοικητού καί τών, έξ ήσφαλισμένων, 
μελών τού Δ.Σ.

Εις τό άρθρον 8 γίνεται πρόβλεψις διά τήν περίπτωσιν 
έκπτώσεως, άπολύσεως, παραιτήσεως, ή θανάτου τού Διοι-, 
κητού. 7 /· ·.

’Εν άρθρω 9 ορίζονται τά τής έκπροσωπήσεως τών συν
ταξιούχων.

Έν άρθρω 10 καθορίζονται τά της έκλογής'’Αντιπρο
έδρων τού Δ.Σ. τού ΤΕΒΕ. ' „ · ■ y

Διά τού άρθρου 11 τροποποιούνται,’ είς τινα σημεία, αί 
ίσχύουσαέ περί Διοικητού διατάξεις καί καταργεϊται ■ ή 
θέσις τοΰ Ύποδιοικητού τού ΤΕΒΕ, κρινομένη ώς άπολύτως 
περιττή. . : , ; .

Διά τού άρθρου 12 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως δι’ 
άποφάσεων τού Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καθο- 
ρίζωνται τά τής λειτουργίας τού Δ.Σ. τού ΤΕΒΕ καί πάσα 
λεπτομέρεια άναγκαία διά τήν εφαρμογήν τών ρυθμίσεων 
αί όποΐαι_καθιεροΰνται διά τού Νόμου.’/ ' \ _’ ' ~τ

Τεύχος διά τού άρθρου 13 τίθεται έξάμηνος'προθεσμία' 
'διά τήν συγκρότησιν τοΰ Δ.Σ. τού ΤΕΒΕ κατά τήν ύπό τών 
προτεινομένων διατάξεων,προβλεπομένην διαδικασίαν.

Έν Άθήναις τή ι ίή'λΓαίου 1977
- Οί,'Υπουργοί . :’ λ , >
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