
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ.
’Ετη τοΰ σχεδίου' Νόμου «Περί Ταμείου Άσφαλίσεως 

Έμπορων».
Πρός τήν Βουλήν των ’Ελλήνων

'Ως γνωστόν, ύπό τοΰ άρθρου 50 τοΰ Νόμου 6298/1934 
«περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» προεβλέπετο ή διά Δια
ταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοΰ Ύ—ουργοΰ Εθνικής 
Οικονομίας, σύστασις δύο ’Οργανισμών Άσφαλίσεως, τοΰ 
ενός διά τήν άσφάλισιν τών Εμπόρων (ΤΑΕ) καί τοΰ ετέρου 
διά τήν άσφάλισιν τών Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών 
(ΤΕΒΕ), οίτινες ’Οργανισμοί θά άπετέλουν Ν.Π.Δ.Δ. 
υποκείμενα εις τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τοΰ 'Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας. 'Υπό τών αυτών ως ανω δια
τάξεων προεβλέπετο έπίσης ότι δι’ όμοιων Διαταγμάτων 
θά καθωρίζοντο οί καλυφθησόμενοι υπό τών Οργανισμών 
τούτων κίνδυνοι (πλήν άσθενείας), τά εις αυτούς άσφαλι- 
στέα πρόσωπα, οί πόροι αυτών καί πάσα απαραίτητος λε
πτομέρεια διά την λειτουργίαν τούτων.

Τελικώς βάσει τής άνωτέρω διατάξεως καί τών τοιούτων 
τοΰ Α.Ν. 694/1937, συνεστήθη το Ταμεΐον διά τής ύπ’ 
άριθμ. 21891/4.12.1936 άποφάσεως τοΰ Ύφυπουργοΰ Ερ
γασίας υπό τον τίτλον Ταμεΐον Άσφαλίσεως Εμπόρων, 
όπερ έλειτούργησε διά τής ΰπ’ άριθμ. 52521/1939 άποφά
σεως τοΰ Ύφυπουργοΰ Εργασίας δημοσιευθείσης εις τό 
ύπ’ άριθμ. 256/14.10.1939 ΦΕΚ, Τεύχος1 Β' καί ούχί διά 

_ Διατάγματος ώς τό άρθρον 50τοΰ Ν. 6298/34 προέβλεπεν. 
Ή λειτουργία του ήρξατο, ώς γνωστόν τήν Ιην ’Ιανουάριου 
1940. "Ομως επειδή αί διατάξεις τοΰ άρθρου 59 τοΰ Α.Ν. - 
«περί ’Οργανισμού τοΰ Υφυπουργείου Εργασίας)) ώς ούτος 
ήρμηνεύθη ΰπό τοΰ Α.Ν. 694/1937 έκρίθησαν παγίως υπό 
τής Νομολογίας τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, λόγω 
τής γενικότητος καί τής εΰρύτητος τής έξουσιοδοτήσεως, 
ώς άνεπαρκεΐς διά τήν σύστασιν Ασφαλιστικών ’Οργα
νισμών καί τήν θέσπισιν ή τροποποίησιν1 βασικών. διατά
ξεων αυτών, τό Ταμεΐον ένήργησε διά τήν νομοθετικήν κύ- 
ρωσιν τής ύπάρξεως καί λειτουργίας του, ήτις καί έπραγμα- 
τοποιήθη διά τοΰ Ν.Δ. 4096/1960. γ. 'ν- - , \ λ

Διά τοΰ ώς άνω' Ν. Διατάγματος ούτε άπασαι αί μέχρί 
τής ισχύος του, έκδοθεΐσαι Υπουργικά! Αποφάσεις περί 
τροποποιήσεως.τής νομοθεσίας του έκυρώθησαν (εΐ μή μόνον 
ή άρχική τοιαύτη) ώς θά έδει διά νά ισχύουν, ούτε άπασαι 
αί βασικαί διατάξεις τής νομοθεσίας του περιελήφθησαν εις 
τό κείμενον αύτοΰ (άρθρον 2), ούτε, τέλος, έπαρκεΐς εξου
σιοδοτήσεις παρεσχέθησαν (άρθρα 3 καί 4) διά τήν εις τό 
μέλλον συμπλήρωσιν, τροποποίησιν καί εκσυγχρονισμόν 
έν γένει, τής διεπούσης τό Ταμεΐον Νομοθεσίας, μέ άποτέ- 
λεσμα άρκεταί διατάξεις αυτής νά κριθώσιν ύπό τών δικα
στηρίων άνίσχυροι ή έκτος ^ξουσιοδοτήσεως κείμεναι.

Πρός άντιμετώπισιν τής τοιαύτης καταστάσεως κρίνεται 
άπαραίτητος ή διά νέου Νόμου θέσπισις τών βασικών δια
τάξεων τής νομοθεσίας τοΰ Ταμείου καί ή παροχή δι’ αυτών 
τών άπαραιτήτων εξουσιοδοτήσεων διά τήν, έπί συγχρόνων 
βάσεων, έκπόνησιν τοΰ νέου Καταστατικού τοΰ Ταμείου 
καί τοΰ νέου Κανονισμού Προσωπικού πρός καλλιτέραν όρ- 
γάνωσιν καί λειτουργίαν τοΰ Ταμείου καί βελτίωσιν τών 
παροχών του. Εις τό καταρτισθέν σχέδιον Νόμου περι
λαμβάνονται μόνον αί βασικαί διατάξεις τοΰ Ταμείου καί 
παρέχεται δι’ αύτοΰ έξουσιοδότησις όπως διά διαταγμάτων 
ρυθμισθώριν άπαντα τ’ άναγόμενα είς τάς παροχάς, τήν όρ- 
γάνωσιν καί τήν λειτουργίαν του θέματα, δι’ ά άπαιτεΐται 
έμπεριστατωμένη μελέτη τών οικονομικών δεδομένων καί 
δυνατοτήτων αύτοΰ. Είδικώτερον : ·

1. Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου προβλέπονται ό φορεύς 
τής άσφαλίσεως, ή έδρα καί ή έποπτεία αύτοΰ, ό σκοπός 
τοΰ Ταμείου, ή θεσπιζομένη άσφάλισις καί οί Κλάδοι Άσφα- 
λίσεως,· δι’ ών έξυπηρετεΐται αδτη. τ" -

2. Διά τοΰ άρθρου 2 καθορίζονται τά υπαγόμενα είς τήν 
άσφάλισιν πρόσωπα, διά δέ τοΰ άρθρου 3 τά έξαιρούμενα · 
Τής άσφαλίσεως. Σημειωτέον 6τι έκ τών μέχρι σήμερον

ύπαγομένων είς την άσφάλισιν προσώπων όεν περιεληφθησαν 
είς τάς διατάξεις οί κολλυβισταί ώς άνύπαρκτος πλέον επαγ
γελματική τάξις καί οί χρηματισταί οί όποιοι καλύπτονται 
ύπό ίδιου φορέως. ^3^1 2—IS3

3. Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζονται τά δυνάμενα νά συνεχί-
σωσι προαιρετικώς τήν είς τό Ταμεΐον άσφάλισιν των πρό
σωπα, ώς καί τά δυνάμενα νά ύπαχθώσι τό πρώτον είς προ
αιρετικήν άσφάλισιν (τέκνα ήσφαλισμένων). Είρήσθω ότι 
είς^ τούς διακόπτοντας τό έμπορικόν έπάγγελμα ήσφαλι- 
σμενους παρέχεται ή δυνατότης προαιρετικής συνεχίσεως 
τής άσφαλίσεώς των ύπό μόνην τήν προϋπόθεσιν, ότι έχουν 
ή εΐχον συμπληρώσει κατά τον χρόνον τής διακοπής τοΰ 
έπαγγέλματός των τό 50όν έτος τής ήλικίας των, (άντί τοΰ 
μέχρι τοΰδε ίσχύοντος 60οΰ) καί 15ετή άσφάλισιν. Παραλ- 
λήλως δίδεται όμοια δυνατότης προαιρετικής συνεχίσεως 
τής άσφαλίσεώς των καί εις τούς ήδη διακόψαντας τό έμπο
ρικόν έπάγγελμα μετά τήν 1.1.1971. Ό χρονικός ούτος 
περιορισμός τίθεται ΐνα μή εύρεθώσιν ούτοι είς καλλιτέραν 
μοίραν έναντι τών κανονικώς άσφαλιζομένων προσώπων,' 
τών οποίων ή άναδρομική άσφάλισις περιορίζεται ύπό τών 
ίσχυουσών διατάξεων είς πενταετίαν άπό τής υποβολής είς 
τό Ταμεΐον τής σχετικής αίτήσεώς των. Διά τούς πτωχεύον- 
τας ή πτωχεύσάντας δεν τίθεται τοιοΰτος περιορισμός λόγω 
τής ειδικής θέσεως αύτών, εί μή μόνον ή μειωμένη, έναντι 
τών προηγουμένων, προϋπόθεσις ΙΟετοΰς άσφαλίσεώς των 
κατά τον χρόνον τής πτωχεύσεως ( άντί τής μέχρι τοΰδε 
άπαιτουμένης Ιδετοΰς τοιαύτης). ' ■

Έν συνεχεία τίθενται γενικαί διατάξεις περί τών προϋ
ποθέσεων υπαγωγής ή προαιρετικής συνεχίσεως και διακοπής' 
τής άσφαλίσεως, διασφαλίζουσαι τά συμφέροντα τοΰ Ταμείου 
άφ’ ενός καί άφ’. ετέρου περιορίζουσαι ΐό παρεχόμενον δι
καίωμα εις τάς έκ τής παντελούς έλλείψεως άσφαλιστικής 
καλύψεως περιπτώσεις. ι ·:.

4. Διά τοΰ άρθρου 5 θεσπίζεται ή, ίσχύουσα ήδη, ύπα-. 
γωγή τών ήσφαλισμένων τοΰ Ταμείου, μετά τήν συντα- 
ξιοδοτησίν. των, είς τον Κλάδον Άσφαλίσεως Άσθενείας 
καί Μητρότητος τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,. 
ώς καί ή δυνατότης υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν Άσθενείας 
τοΰ Ταμείου τών συνταξιούχων του έν τφ μέλλοντι. ■

5. Διά τοΰ άρθρου 6.καθορίζονται τά τών υπηρεσιών καί
τοΰ Προσωπικού τοΰ Ταμείου καί παρέχεται έξουσιοδότησις 
διά τήν ύπό τοΰ Καταστατικού ρύθμισιν τών σχετικών θε- , 
μάτων. . ... s γ

6. Διά τοΰ άρθρου 7. προβλέπονται τά τής οικονομικής 
Διαχειρίσεως καί τοΰ έλέγχου αύτής/ ώς καί τά σχετικά μέ 
τήν οικονομικήν καί λογιστικήν όργάνωσιν τοΰ Ταμείου.

7. Διά τών άρθρων 8 καί 9 καθορίζονται οί πόροι τοΰ 
Ταμείου, δ τρόπος είσπράξεως τών άσφαλιστικών εισφορών,

■ αί προθεσμίαι καταβολής τούτων ύπό τών ήσφαλισμένων, 
αί πρόσθετοι έπ’ αύτών επιβαρύνσεις έν περιπτώσει καθυ- 
ςττερήσεως καί τά μέτρα άναγκαστικής είσπράξεως καθυ- 
στερουμένων εισφορών.

• 9. Διά τοΰ άρθρου 10 παρέχονται αί άπαραίτητοι, διά 
τήν θέσπισιν καί έν συνεχεία συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν 
τής Καταστατικής νομοθεσίας τοΰ Ταμείου καί τής νομο
θεσίας προσωπικού, έξουσιοδοτησεις, διά δέ τών άρθρων 11 
καί 12 ρυθμίζονται τά τών καταργουμένων διατάξεων καί 
ισχύος τοΰ νόμου. '. · ·'·

■ Διά τών προτεινομένων διατάξεων ούδεμία οικονομική 
έπιβάρυνσις έπέρχεται εις τόν ’Οργανισμόν καί ούδεμία 
έπιβάρυνσις θεσπίζεται είς βάρος τών ήσφαλισμένων ή 
τρίτων. 'Ως έκ τούτου ή υίοθέτησις καί προώθησις τοΰ παρόν
τος σχεδίου Νόμου, είναι τής άποκλειστικής άρμοδιότη- 
τος τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών ’Υπηρεσιών. .

’Εν Ά&ήναις τή 22 Μαρτίου 1976
Οί Υπουργοί.

Π ροείριας Κυδερνήσεως Οικονομικών
Γ. ΡΑΑΑΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΓΟΓΛΟΥ

Κοιν.' Υπηρεσιών. · - ’ >
. -· Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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. - Καταργούμεναι Διατάξεις. Γ ,
Ν.Δ. 4096/1960 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών τοΰ Τα

μείου Άσφαλίσεως ’Εμπόρων». —-----
" . Άρθρον It _ ' :'" ’

. Τό ύπό τοΰ άρθρου 50 τοΰ Ν. 6298/1934 -«περί Κοινω
νικών ’Ασφαλίσεων», προβλεπόμενον Ταμεΐον Άσφαλί- 
σεως ’Εμπόρων, λογίζεται νομίμως συσταθέν καί λειτουργούν 
άπό τής δημοσιεύσεως της ΰπ’ άριθμ. 21891/4.12.1936 
άπόφάσεως τοΰ Υπουργού ’Εργασίας, είς τό ύπ’ άριθμ. 
318 της 9.12.1936 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β', ώς Ν.Π.Δ.Δ., τε
λούν ΰπό τον έλεγχον καί'την έποπτείαν τοΰ 'Υπουργείου 
’Εργασίας, κυρουμένης της ύπ’ άριθμ. 52521/27.9.1939 
άπόφάσεως τοΰ 'Υφυπουργού ’Εργασίας, «περί έγκρίσεως 
τού Καταστατικού τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εμπόρων» 
δημοσιευθείσης είς τό ύπ’ άριθμ. 256/14.10.1939 ΦΕΚ τ. 
Β'. άφ’ ής ϊσχυσε καί ώς αότη μεταγενεστέρως συνεπληρώθη 
καίι έτροποποιήθη. ,

■ ■ · Άρθρόν 2.
Άσφαλιζόμενα Πρόσωπα.

Εις' την άσφάλισιν τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εμπόρων 
ύπάγονται ύποχρεωτικώς :

1. Πάντα τα πρόσωπα άδιακρίτως φύλου, ηλικίας καί 
ύπηκοότητος, τά όποια εντός των όρίων τού Κράτους 
άσκοΰν' κατά κύριον επάγγελμα την εμπορίαν.'

2.,. Ανεξαρτήτως της κατά τόν Ε.Ν. ίδιότητος αύτών ώς 
εμπόρων,' καί μόνον διά την ρύθμισιν της άσφαλίσεως αύτών, 
καί'οί κάτωθι ':' ' ; . '

α) Τά ετερόρρυθμα μέλη Εταιρειών, τά όποια δέν άσκοΰν. 
άλλο, κύριον επάγγελμα, έκτος της συμμετοχής είς εμπορικήν 
Εταιρείαν.·'’.' .»;.—';- s Ί ί:.--- .

C β ) · Οί · Γενικοί Διευθυνταί, οί Διευθύνόντες Σύμβουλοι, 
οι σύμπράττοντες . Σύμβουλοί'Ανωνύμων Εταιρειών, δσοι· 
κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α. Νόμου 1846/1951 
«περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ώς ούτος έτροποποιήθη- 
διά τοΰ άρθρου 29 τοΰ Ν.Δ.-2698/1952 «περί διοικήσεως τοΰ 
Ιδρύματος -Κοινωνικών Ασφαλίσεων,' μεταρρυθμίσεως τής 
περί· αυτού νομοθεσίας ώς καί άλλων τινών διατάξεων», 
δέν ύπάγονται είς την άσφάλισιν τοΰ ΙΚΑ καί θεωρούνται 
κατά κοινήν σΰνείδησιν έμποροι. '

γ) ΙΙαντ^ς oc «TTCT?3WLCV0? T5t ejiroplMia τμ,ημ,βτ» 
Έ^χ-Γορικοό καί Βιομηχανικού ή Περιφερειακού Έπιμελητη- 
τηρζου ώς και πάντες οί κατά κοινήν ουνΐίϊηαιν θεωρούμενοι 
έμποφοι καί κεκτημένοι έ-αγγελματικήν έγκατάττασιν. ,»

Ή άσφάλισις τών ώς άνω προσώπων είναι ύποχρεωτική, 
έφ’ όσον δέν ύπάγονται είς τήν άσφάλισιν έτέρου ’Οργα
νισμού κυρίοις άσφαλίσεως. . * ,·, , ι

Άρθρον 3. '
Άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, αί διατάξεις τής διεπούσης 

τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως ’Εμπόρων νομοθεσίας, αί άφορώσαι 
είδικώς είς τόν κύκλον τών άσφαλιζομένων προσώπων, τόν 
τρόπον συνθέσεως τών συλλογικών οργάνων διοικήσεως, : 
τούς πόρους πλήν κοινωνικών τοιούτων, τόν τρόπον είσπράτ · 
ξεως τούτων, τάς έν περιπτώσει καθυστερήσεως καταβολής. 
εισφορών κυρώσεις πλήν ποινικών, τήν σύνθεσιν τών ύπη- , 
ρεσιών καί τοΰ προσωπικού, τό είδος καί τό ύψος τών πάσης · 
φύσεως άσφαλιστικών παροχών, τήν διαδικασίαν άπονομής, 
τήν αναστολήν καί διακοπήν τούτων, τήν άναγνώρισιν καί 
έξαγοράν χρόνου προϋπηρεσίας, τήν έπένδυσιν τών διαθε-Τ 
σίμων κεφαλαίων καί τήν ένέργειαν έλέγχου ύπό τών όριπ ■ 
ζομένων όργάνων καί έπιτροπών, τροποποιούνται, συμπλη-' 
ροΰνται ή καταργοΰνται διά Β. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει 
τοΰ 'Υπουργού ’Εργασίας, μετά γνώμην τοΰ Διοικητικού ' 

. Συμβουλίου τοΰ Ταμείου καί τοΰ παρά τώ 'Υπουργείο)^ 
Εργασίας Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως, τηρουμέ- · 
νων καί τών λοιπών διά τήν έκδοσιν τούτων, κατά νόμον, 
διατυπώσεων. ■' ., - *— - ' '!■ ‘ ;J

_ . - .,·’ Άρθρον 4. -. r - ■·' '-.;···
Διά Β. Δ/των ’ έκδιδομένυν προτάσει τοΰ. .'Υπουργού ‘ 

■ ’Εργασίας, μετά γνώμην τοΰ ί,^ρά τώ Ύπουργείω ’Εργασίας· 
Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως, δύναταί' νά όργα- 

> νοΰται παρά τώ Ταμείιρ Άσφαλίσεως ’Εμπόρων άσφάλισις 
• κατά τοΰ κινδύνου τής άσθενείας, ασκούμενη δι’.ειδικού κλά- . 

δου, κεκτημένου οικονομικήν καί λογιστικήν αυτοτέλειαν, 
τοΰ διά τόν κλάδον τούτον ασφαλίστρου μή. δυναμένου νά 
ύπερβή τό διά τόν Κλάδον συντάξεων προβλεπόμενον'τοιοΰ- 
τον.· ; ·' · .- ·· - -........ .·--·· -■ ··

Άρθρον 5.' "
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. -*....................-


