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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν. Δ/τος 
1346/73 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
περί Ταμείου Άσφαλίσεως ’Ιδιοκτητών Συντακτών καί 
Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΤΤ) καί τοϋ Ταμείου Συντά
ξεων Προσωπικού, Εφημερίδων ’Αθηνών καί Θεσσαλο
νίκης (ΤΣΠΕΑΑ) νομοθεσίας (ΦΕΚ 36/10-2-1973 τ.Α)

Προς την Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. 'Υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 (παρ. 1) τοϋ Ν. Δ/ 
τος 1346/73 προεβλέφθη ή σύστασις Κλάδων Άσθενείας 
Προνοίας καί Επικουρικής Άσφχλίσεως παρά τώ Ταμείω 
Άσφχλίσεως ’Ιδιοκτητών Συντακτών καί 'Υπαλλήλων Τύπου 
(ΤΑ1ΣΥΤ) τών παρά τώ Ταμείω τούτω ήσφαλισμένων διά 
κυρίαν σύνταξιν, διά την παροχήν εις αύτούς καί τά μέλη οι
κογένειας των επικουρικής συντάξεως, έφ’ άπαξ βοηθήματος 
καί παροχών άσθενείας.

ΙΙεοαιτέρω ΰπό τών διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ αΰτοϋ άρθρου 
2 παρέχεται γενική έξουσιοδότησις ρυθμίσεως διαφόρων θε
μάτων άναγομένων εις τήν λειτουργίαν τών συνιστωμένων 
τριών (3) Κλάδων τοϋ ΤΑΙΣΥΤ.

-----2, Έκ τώνΆνωτέρχο διατάξεων προέκυψαν ώρισμένα θέ
ματα ιδία δέ :

α) Ή παράλειψις υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν τοϋ ύπό 
σύστχσιν Κλάδου Άσθενείας καί τών συνταξιούχων τοϋ 
Ταμείου. ' “

β) Ή παράλειψις θεσπίσεως έργοδοτικής εισφοράς υπέρ 
τοϋ Κλάδου Άσθενείας ήτις απαιτείται διά τήν ομαλήν λει
τουργίαν τοϋ Κλάδου τούτου.

γ) Ή μη πρόβλεψις δυνατότητος αύξήσεως τών υφισταμέ
νων θέσεων τοϋ διοικητικού προσωπικού καί προσλήψεως τοϋ 
απαραιτήτου υγειονομικού προσωπικού, προς κάλυψιν τών υ
πηρεσιακών αναγκών, αίτινες θά προκύψουν έκ τής λειτουρ
γίας καί τών νέων τριών (3) Κλάδων παρά τώ ΤΑΙΣΥΤ.

δ) 'Η μη δυνατότης ένισχύσεως τοϋ παρά τώ Ταμείω λει- 
τουργοϋντος Κλάδου κυρίας άσφαλίσεως έκ τού έξ άγγελιο- 
σήμου πόρου, ό όποιος παρουσίασεν ηύξημένην έλλειμματι- 
κότητα άφ’ ενός μέν λόγω τής αύξήσεοις τοϋ άριθμοΰ τών 
συνταξιούχων καί τοϋ ύπερδιπλασιασμοϋ τών χορηγουμένων 
συντάξεων (ή αύξησις τών συντάξεων ακολουθεί τήν αΰξησιν 
τών άποδοχών τών έν ένεργεία ήσφαλ.ισμένων), άφ’ ετέρου 
δέ λόγω τοϋ περιορισμένου άριθμοΰ τών νεοεισερχομένων 
κατ’ έτος εις τήν άσφάλισιν.

3. Τήν ρύθμισιν τών ανωτέρω θέσεων σκοπεί τό ύπό κρί- 
σιν σχέδιον Νόμου διά τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ οποίου 
είδικώτερον προβλέπονται τά εξής :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 (παρ. 1) τροποποιείται τό άρθρον 2 
τοϋ Ν. Δ/τος 1346/73 εις τρόπον ώστε άπό τής ένάρξεως λει
τουργίας τοϋ Κλάδου Άσθενείας νά ύπάγωνται είς τήν άσφά- 
λισιν αύτοΰ καί οί συνταξιούχο·, τοϋ ΤΑΙΣΥΤ οίτινες θά έ- 
ξχιρεθοΰν έκ τής τοιαύτης άσφαλίσεως τοϋ κλάδου Άσθε
νείας τοϋ ΙΚΑ.

Επίσης προβλέπεται υπέρ τοϋ Κλ.άδου Άσθενείας τοϋ Τα
μείου έργοδοτική εισφορά, ή οποία δμως δέν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τήν έκάστοτε ΐσχύουσαν τοιαύτην υπέρ τοϋ Κλ.άδου Α
σθένειας τοϋ ΙΚΑ.

β) Ύπό τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου παρέχεται εξουσιο
δότησή έπί τώ τέλει όπως, διά Π. Δ/των έκδιδομένων προτά- 
σει τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζωνται θέ
ματα άναγόμτνα είς τόν καθαρισμόν τής έργοδοτικής ει
σφοράς, τής δυνατότατος κατανομής τοϋ έξ άγγελιοσήμου 
πόρου μεταξύ τών συνιστωμένων τριών (3) Κλάδων καί 
τοϋ ήδη λειτουργοϋντος Κλάδου κυρίας άσφαλίσεως τοϋ 
ΤΑΙΣΥΤ, κλπ.

γ) Τέλος διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου προβλέ- 
πεται ό διά Π. Δ/των έκδιδομένων τή προτάσει τών Υπουρ
γών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, καθορισμός τοϋ άπαιτουμένου προσωπικού καί

ή διάρθρωσις τούτου προς κάλυψιν τών ύπηρεσιακών άναγ- 
κών τοϋ ΤΑΙΣΥΤ, λόγω τών ηύξημένων , έκ τής λειτουρ^ 
γίας τών τριών (3) νέων Κλάδων, ύποχρεώσεων τούτου.

Εν Άθήναις τή 21 Αύγουστου 1975 
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Έπι τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΆΙ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΆΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έπί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν. Δ/τος 
1346/73 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
περί Ταμείου Άσφαλ.ίσεως ’Ιδιοκτητών Συντακτών καί 
Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) καί τοϋ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού ’Εφημερίδων Αθηνών καί Θεσσα
λονίκης (ΤΣ.Π.Ε.Α.Θ.) νομοθεσίας (ΦΕΚ 36/10-2-73 
τ. Ά).

Ν.Δ. 1346/1973, άρθρον 2.
«1. Συνιστώνται παρά τώ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. Κλάδος Άσθε

νείας, Προνοίας καί ’Επικουρικής Άσφαλίσεως τών παρ’ 
αύτω ήσφαλ.ισμένων. · \ -

2. Τά τής όργανώσεως, λειτουργίας, διοικήσεως διαχει- 
ρίσεως παροχών καί τά τής κατανομής τοϋ έξ άγγελιοσήμου 
πόρου εις έκαστον τών συνιστωμένων Κλάδων, ώς καί πάσα, 
άλλη σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται έκάστοτε διά Β. Δ/των, 
έκδιδομένων προτάσει τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Ύπη.- 
ρεσιών μετά γνώμην τοϋ Δ. Συμβουλίου τοϋ Ταμείου καί 
γνώμην τοϋ παρά τώ Ύπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών 
λειτουργοϋντος Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως». ·,

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ.
Περί τροποποιήσεως τοϋ Ν. Δ/τος 1346/73 «περί τροπρ% 

ποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί Ταμείου Άσφαλίσεως 
’Ιδιοκτητών Συντακτών καί 'Υπαλλήλων Τυπου (ΤΑΙ- 
ΣΥΤ) καί τού Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Εφημε- 
ρίϊων Αθηνών καί Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) νομοθε
σίας» .

Άρθρον 1.
Τό άρθρον 2 τοΰ Ν. Δ/τος 1346/73 αντικαθίσταται ώς 

ακολούθως:
Άρθρον 2.

■1. α) Συνιστώνται παρά τφ ΤΑΙΣΥΤ Κλάδοι ’Επικου
ρικής Άσφαλίσεως. Άσθενείας καί Προνοίας.

β) Εϊς τήν άσφάλισιν τών ανωτέρω κλάδων υπάγονται 
άπό τής ένάσσεως λειτουργίας των οί ήσφαλισμίνοι τοΰ
ΤΑΙΣΥΤ.

Είς τόν Κλάϊον Άσθενείας υπάγονται ώσαύτως άπό τής 
ένάρξεως λειτουργίας του καί οί καταστάντες ή καθιστάμε- 
νοι συνταξιούχοι τού ΤΑΙΣΥΤ, εξαιρούμενοι αυτοδικαίως 
άπό τής τοιαύτης υπαγωγής των, τής, παρά τφ ΙΚΑ διά 
τόν Κλάϊον Άσθενείας, άσφαλίσεως.

γ) Υπέρ τοΰ Κλ.άϊου Άσθενείας τού ΤΑΙΣΥΤ ορίζεται 
καί έργοϊοτικ,ή εισφορά μη ϊυναμένη πάντως νά ύπερίή την 
υπέρ τοΰ ΙΚΑ έκάστοτε ΐσχύουσαν διά τόν κλάϊον Άσθε
νείας.

2. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοϋ Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά γνώμην τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμείου καί γνώμην τοΰ παρά τφ 
Ύπουργείω Κοινωνικών 'Υπηρεσιών λειτουργοϋντος Συμδου-


