
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
:.’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεων καί συμ- 

πληρώσεως : α) Τοϋ Α.Ν. 248/1967 «περί συστάσεως 
'Ενιαίου Δημοσιογραφικού ’Οργανισμού ’Επικουρικής 
Άσφαλισεως καί Περιθάλψεων ώς καί άλλων τινών 
διατάξεων», β) τοϋ Ν.Λ. 1344/1973 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεων : α) τοϋ Α.Ν. 248/196/,
β) τοϋ Ν.Δ. 285/1969 «περί τροποποιήσεων τοϋ Α.Ν. 
248/1967».

Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπειται ή τρο- 
ποποίησις καί συμπλήρωσις ενιων διατάξεων της νομο
θεσίας τοϋ Ενιαίου Δημοσιογραφικού ’Οργανισμού ’Επι
κουρικής Άσφαλισεως καί Περιθαλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) 
θεσπισθεΐσαι κατά την διάρκειαν τής έπταετίας, διά την 
ομαλήν καί εύρυθμον λειτουργίαν τοϋ. Όργανισμοϋ τούτου.

2. Ειδικώτερον διά των έπί μέρους διατάξεων τοϋ σχε—
« /ν'οιου. ορίζεται :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 τροποποιείται τό άρθρον 3 τοϋ 
Α.Ν. 248/1967 έπί τώ τελεί : α) υπαγωγής εις την άσφά- 
λισιν τοϋ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. των υπαλλήλων τής Ένώσεως 
’Ιδιοκτητών 'Ημερησίων ’Εφημερίδων ’Αθηνών (Ε.Ι.Η. 
Ε.Α.) καί τών έξ Αίγυπτου δημοσιογράφων, τών συντα- 
ξιοδοτουμένωνύπο τοϋ Ταμείου Συντάξεων Π ροσωπικοϋ 
’Εφημερίδων Άθηνών-Θεσσοιλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), 
β) άσφαλισεως άμέσως τών νεοεγγραφομένων εις τάς 
Ενώσεις πού άπαρτίζουν τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., δοκίμων, 
μελών, έφ’ δσον έχουν συμπληρώσει τριετή ύττηρεσίαν 
εις 'Ημερήσιας ’Εφημερίδας άποδεικνυομένην έκ βεβαιώ- 
σεως τοϋ Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., καί γ) προσδιορισμοϋ τών ασφα
λιστικών εισφορών τών ’Ιδιοκτητών 'Ημερησίων · ’Εφη
μερίδων καί τών έξ Αΐγύπτου (Η.Α.Δ.) συνταξιοδοτη- 
θέντων δημοσιογράφων.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 τροποποιείται ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 
6 τοϋ Α.Ν. 248/1967 καί καθορίζονται κατά δικαιότερον 
τρόπον τά ποσοστά τά παρεχόμενα εις τάς τέσσαρας Ενώ
σεις Συντακτών καί Προσωπικοϋ ’Αθηνών καί Θεσσαλονί
κη?,

γ) Διά τοϋ Α.Ν. 68/1967, δημοσιευθέντος διά τοϋ ύπ* 
άριθ. 126/24.7.1969 Φ.Ε.Κ. (τεϋχος Α') κατηργήθη τό 
παρα χωρηθέν εις την "Ενωσιν Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων ’Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) δικαίωμα έκδόσεως 
κατ’ έτος Είδικοϋ Λαχείου.

Μετά ταΰτα, διά τοϋ Α.Ν. 248/1967, δημοσιευθέντος 
διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 243/1967 Φ.Ε.Κ. (τεϋχος Α'), συνεστήθη 
Ενιαίος Δημοσιογραφικός ’Οργανισμός ’Επικουρικής Ά- 
σφαλίσεως καί' Περιθάλψεως Δημοσιογράφων.

Βάσει τοϋ άρθρου 13 τοϋ τελευταίου τούτου Α. Νόμου, 
αί δανειακαί υποχρεώσεις τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. άναλαμβά- 
νονται, άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ Νόμου, υπό τής Δ/νσεως 
Κρατικών Λαχείων. 'Ωσα·ύτως, διά τής τελευταίας περιό
δου τής περ. (γ) τής παραγρ. 2 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου 
ορίζεται, ότι τα υπό τής Δ/νσεως "Κρατικών Λαχείων 
καταβαλλόμενα ποσά διά λογαριασμόν τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. 
κεφαλαιοποιούμενα, θέλει εξοφλήσει άτόκως ή Ε.Σ.Η.Ε.Α. 
πρός την Δ/νσιν Κρατικών Λαχείων, διαθέτουσα πρός 
τοϋτο τό 20 % τών ετησίων εσόδων της.

νΗδη, λόγω τών οικονομικών δυσχερειών, τάς οποίας 
άντιμετωπίζει ή Ε.Σ.Η.Ε.Α., διά τής διατάξεως ταύτης 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου προβλέπεται, όπως, ή έξόφλησις 
υπο ταύτης πρός τό Κρατικόν Λαχεΐον Κοινωνικής Άντι- 
λήψεως τών δανειακών της υποχρεώσεων,' γίνεται διά 
διαθέσεως κατ’ έτος ποσοστοϋ 10 % έκ τών ετησίων προ
σόδων της άντι τοϋ μέχρι τοϋδε προβλεπομένου ποσοστοϋ 
20 %. / · *

δ) Διά τοϋ άρθρου 4 τροποποιείται τό άρθρον 7 τοϋ 
Ν.Δ. 1344/1973 καί ορίζεται ότι, ό άσκούμενος σήμερον 
υπό τοϋ Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. έλεγχος τών πόρων τοϋ ’Οργανι

σμού είναι ύποχρεωτικός .καί δεν προσκρούει εις τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου' 44 τοϋ Π.Δ. 99/1977 καθιερουμένην 
αρχήν τοϋ φοοολογικοϋ άπορρήτου.

Έν Άθήναις τή 18 ’Ιουνίου 1977 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων: α) τοϋ Α.Ν. 248/ 

1967 «περί συστάσεως 'Ενιαίου Δημοσιογραφικού ’Οργα
νισμού ’Επικουρικής Άσφαλισεως καί Περιύάλψεως ώς 
καί άλλων τινών διατάξεων», 6) , τού ΝΑ. 1344/1973 
«περί τροποποιήσεως καί συμπλήρωσε ως: α) τού AJN. 
248/1967. δ) τού Ν.Δ. 285/1969 «πεεί τροποποιήσεως 
τού Α.Ν. 248/1967».

Άρ·3ρον 1.
Τό άρ-SpoM 3 τού Α.Ν. 248/1967, ώς έτροποποιήέίη όπό 
τοΰ άρύρου 1 τού ΝΑ. 1344/1973 αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως :--- -------- '·■___________— 1 ... ____

«Άρδρον 3.
1. Εις την άσφάλισιν τοΰ ΕΑ.Ο.Ε.Α.Π., υπάγονται ύπο- 

χρεωτικώς, δι". άπάσας τάς ΰπό τού Καταστατικού του όρι- 
ζομένας παροχάς, άπαντα τά μέλη (τακτικά, έν συντάξει, 
πάρεδρα καί δόκιμα) των έν 5ρ-3ρω 1 τοΰ παρόντος άνα- 
φερομένων ’Ενώσεων. Εις τά δόκιμα μέλη ή ιατροφαρμα
κευτική περίύαλψις παρέχεται άμέσως άπό τής έγγραφης 
των. εις τάς οικείας Ενώσεις.

■ 2. Παρά τφ ΕΑ.ΟέΕΑ-Π.,. ασφαλίζονται επίσης διά 
μηνίαίαν έρτίκοιίρηρΊν .θύει ίατροφαρμακειίτικήν ηίερίδαλψιν, 
πάσης άλλης άντι-3£του διατάξεων καταργουμένης: ,

α. Τό τακτικόν υπαλληλικόν προσωπικόν τών 'Ενώσεων 
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Ά3ηνών και Μακεδο
νίας—Θράκης.

6. Τό τακτικόν υπαλληλικόν προσωπικόν τών Ενώσεων 
Προσωπικού 'Ημερησίων ’Εφημερίδων Άδηνών καί Θεσ
σαλονίκης.

γ. Τό τακτικόν υπαλληλικόν προσωπικόν τής Ένώσεως 
’Ιδιοκτητών ’Ημερησίων Εφημερίδων Ά3ηνών. .

3. Τό τακτικόν προσωπικόν τοΰ ΕΑ.Ο.ΕΑ.Π.
ε. Οί άσφαλιζόμενοι εις τό Τ.Σ.ΠΈ.Α.Θ. Ίδιοκτήται 

'Ημερησίων Έφηιερίδων.
στ. Οί κατά τό άρ·3ρον 1 τής διά τοΰ ΝΑ. 4377/1964 

«περί ειδικών μέτρων προστασίας τών έξ Αίγυπτου Ελλή
νων υπηκόων καί ομογενών» κυρωδείσης ύπ’ άρι-3. 165/1963 
πράξεως 'Υπουργικού Συμβουλίου, ΠΞλληνες ομογενείς δημο
σιογράφοι έκ τής 'Ηνωμένης Άροδικής Δημοκρατίας άπό 
τής Ισχύος τοΰ παρόντος. ,

3. Ή άσφάλισις απάντων τών ώς ά/ω προσώπων επέρχε
ται έφ’ όσον δεν είναι ήσφαλισμένοι εις έτερον ’Οργανισμόν 
’Επικουρικής Άσφαλισεως.

’Εάν . οι ήσφαλισμένοι ύπήγοντο εις έτερον ’Οργανισμόν 
’Επικουρικής Άσφαλισεως, προσμετρείται καί ή παρά τοότφ 
προϋπηρεσία αύτών.

4. Παρά τφ ΕΑ.Ο-Ε.Α.Π., άσφαλίζεται διά μόνην την 
ιατροφαρμακευτικήν καί νοσοκομειακήν περί-υαλψιν τό υπαλ
ληλικόν προσωπικόν τοϋ Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού 
Εφημερίδων Ά-3ηνών—Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.ΕΆ.Θ.)ι ■

5. Ή εισφορά τών κατά την ανωτέρω παράγραφον 2, εδά
φια t και στ/ άσφαλιζομένων εις τήν ΕΑ.Ο.Β.Α.Π., ορί
ζεται ώς εξής:


