
Έχί τού σχεδίου νόμου «χερί χύςήσεώς" τδύΆτόρου τού Τα-
■μείευ Έςόϊου χαί Έχιχουριχής Άσφαλίσεως Μισ·3ωτών
Βιομηχανίας Καχνού».
Ποος την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων

1. Το ΤαμεΤον Έςόϊου χαί Έχιχουριχής Άσφαλίσεως Μι
σθωτών Βιομηχανίας Καχνού. ιίρυ-Sev ϊιά τού Α.Ν. 440/ 
1937, έχει ώς σχοχόν την έχιχουριχήν άσφάλισιν τών εργα
τών, τεχνιτών καί ύχαλλήλων τών εργαζόμενων εις τας 
χαχνοβιομηχανίας, χατά τής άναχηρίας, γήρατος χαί θανά
του ϊιά τής χορηγήσεως έφ’ άχας ή χεριοϊικών χαροχών.

2. Εις τούς χόρους τού Ταμείου (είσφοραί ήσφαλισμένων 
έχ 5% έργοϊοτιχαί εισφορά! έχ 3%, χρόσοίοι ακινήτου χαί κι
νητής χεριουσίας), χεριλαμβάνεται χαί έσοίον έχ τού φόρου 
χαταναλώσεως σ:γαρέττων εγχωρίου χαραγωγής, χαγιοχοιη- 
-3έν,·-κ^τά τάς ϊιατάςεις τών χαρχγράσων 3 (χερίχτωσις— 
στ') χαί 4 τού άρ·5ρου 5 τού Ν.Λ. 4373/' 1964 «χερί ϊιαρ- 
ρυ-ύμίσεως τού φόοου χαταναλώσεως καχνού χαί άλλων τινών 
διατάσεων», εις ίραχμάς 190.000 έτησίως.

Σημε'.ωτέον. ότι τό έσοίον τούτο, είχε κα·5ορ:σ·5ή άρχικώς 
(ά:·3ρον 3 Α.Ν. 440/1937) είχ χεντήχοντα λεχτά κατά χι- 
λιόγραμμον χαραγόμενων σιγαρέττων, έν οψει ϊέ τού ύψους 
τής χαραγωγής σιγαρέττων χατά το έτος 1974. τούτο ·3ά 
άνήρχετο νϋν εις ίραχμάς 10.000.000 χερίχου. ’Εκτός τού άνω- 
τέρω χοτοϋ τών ϊραχμών 190.000. άχοϊίϊεται εις το έν λό
γω ΤαμεΤον, έχίσης έχ τού φόρου χαταναλώσεως χαχνού χαί 
έτεοον χοσόν, μέχρι ϊραχμών 2.800.000. ϊυνάμεί τού άχό 
7.12.1947 Ν.Δ. χαί τής ύχ’ ά?ι·9. 130/1960 άχοφάσεως τού 
Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου, έχ τού χαρά τή Τοα- 
χέζη τής Έλλάίος τηοουιχένου λοναριασυ,ού ϋχό τον τίτλον 
«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ».

. 3. 'Ως, όμως, ϊιεχιστώψη τά έσοϊα τού Ταμείου, έχί σει- 
ράν έτών, ύχολείχονται τών έξόϊων αυτού (χατά τον χροϋχο- 
λογισμόν 1975 έλλειμμα ϊρχ. 280.000 χερίχου), τού έλλείμ- 
ματος χαλυχτομένου μέχρι σοϋέε ϊ:ά τής άναλώσεως κεφαλαίου 
όχερ βαίνε! έςαντλούμενον (ύχόλοιχον τών χαρά Τραχέζαις 
καταθέσεων χατά την 31.10.1974 δον. 1.848.590).

Ή ώς άνω δυσχερής οικονομική *3εσις εις ήν χεριήλ-3ε τό 
ΤαμεΤον τούτο, όσείλεται κυρίως εις την ϊυσανάλογον αύςη- 
σιν τών συντχςι&ύχων. έναντι τών έν ένεργεία ήσφαλ'.σμένων. 
ώς έχ τής συντελουμένης άχό τινων έτών χύτοματοχοιήσεως 
τών έργασ:ών τών χ αχνό βιομηχανιών καί εΐϊικώτερον:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έτος Ήσφαλισμένοι Συνταςιούχοι Π οσοστόν

1957 7.340 1Σ00 16,3%
1970 4.752 2.530 53.2%
:1973 3.S80 2.950 76.0%
,1974 3.850 3.037 78,8%

Άχοτέλε σμα τούτων είναι, έκτός τοΰ καταλε:ιχομένου χα
έτος έλλείμματος, νά μή χα-3ίστζται έφ:χτή έστω χαί μικρά 
αύΐςησις τών χορηγούμενων συντάςεων, αίτινες άχό ΙΟετίας 
χαί χλέον χαραμέ·/ουν εις τά χαμηλά έχίχεϊα τών 325—578 
ϊραχμών μηνιαίως,

4. Έν όψει τών άνωτέρω, εχιτατκτική χροβάλλεται ή 
ανάγκη χεραιτέρω οικονομικής ένισχύσεως τού έν λόγω Τα
μείου, ϊ:ά χοσού τουλάχιστον 5.090.000 ϊραχμών έτησίως. χρός 
έκχλήρωσιν τού σχοχού του.

5. Εις τούτο άχοίλέχει τό χροτεινόμενον σχέίιον νόμου, τού 
όχοίου τά κατ’ ίίίαν άρ-3ρα αναλύονται, ώς ακολούθως:

α) Διά τού άρ-5ρου 1 αύςάνεται, άχό τού οικονομικού έτους 
1976 χαί έφεσής, τό άχοϊ'.ϊόμενον χοσόν, έχ τού φόρου χατα-

3- 4-ψ

ναλωσεως σιγαρέττων-έγχωοίου.- χαρ αγωγής, εις τό ΤχκεΤον 
Εςόϊου χαί Έχιχουριχής Άσφαλίσεως Μ:σ-5ωτών Βιομηχα

νίας Καχνού. χατά τάς ϊιατάςεις τών χαραγράφων 3 (χεοί- 
χτωσις στ') χαί 4 τού άρ-S?ου 5 τού Ν.Δ. 4373/1964. άχο 
190.000 εις 5.000.000 ίραχμάς έτησίως. '

β) Διά τού άρ·5ρου 2 χαρεχεται ή ίυνατότη; εις τούς 
Τχουργοΰς Οικονομικών χαί Κοινωνικών Τχηοεσιών. όχω; 
ϊιά κοινών άχοφάσεών τω·/ δημοσιευόμενων ϊιά ττς Eorxooi- 
ο-·: ττς Κυβεσνήσεως. αύςάνουν χεραιτέρω τό άνωτέσι» χο
σόν τών 5.000.000 ϊραχμών μέχρι 10.000.000 ϊ:αχ-j.άσ ior- 
σίως.

Έν Άβήναις τή 2 Άχριλίου 1975 

Ο! Ύχουσγοί

Εχι τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Ε-ι τών Κοινωνικών Τχη-εσιών
Κ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ

ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΟΓΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ (ΕΜΜΕΣΩΣ!

Διά τού σχεϊίου νόμου «χερί αύςήσεως τού ζέσου τού Τα
μείου Έςόϊου χαί Έχιχουριχής Άσφαλίσεως Μισδωτών Βιο
μηχανίας Καχνού».

ΝΆ. 43j3/1964 <<χερι~ϊιαρρυ·3μισεως τού φόρου χατα.αλώ- 
σεως χαχνού χαί άλλων τινών ίιατάςεων».

“Ao-Spov 5.
1..........................................................................................................

3. At αχοφασεων τού, 1 χουργού των Οικονομικών εθίζον
ται τά, χατά τάς χειμέν ς διατάσεις, άχοϊιϊόμενα, έχ τού φό
ρου χαταναλώσεως σιγαρέττων έγχωρίου χαραγωγής. χοσά
ϋχερ: α) ... ......................... ...... ········.............
στ) τού Ταμείου- Έχιχουριχής Άσφαλίσεως Μισθωτών Βιο- 
μηχανίας Καχνού (Τ.Ε.Α.Μ.Κ.).

Τά ούτως.άχοϊιϊόμενα χοσά, ϊέν ϊύνανται νά έρισ-ύώσιν εις 
ττοσον άνωτερον τού μέσου όρου τών εις έκαστον τούτων άχο- 
5ο-3έντων έτησίως χατά την τελευταίαν τριετίαν.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί αύςήσεως τού χ'όρου τού Ταμείου Έςόϊου χαί Εχικου- 
ριχής Άσφαλίσεως Μισθωτών Βιομηχανίας Καχνού.

Άρ·3ρον 1.

Τό άχοϊιϊόμενον, χατά τάς ϊιατάςεις τών χαραγράφων 
3, χερίχτωσις στ' χαί 4 τού άρ·5ρου 5 τοΰ Ν.Δ. 4373/64 
«χερί ϊ:αρρυ·5μίσεως τού φόρου χαταναλώσεως χαχνού χα·. 
άλλων τινών ίιατάςεων», χοσόν έχ τοΰ φόρcu χατανα/.ωσεω; 
σιγαρέττων έγχωρίου χαραγωγής, εις τό ΤαμεΤον Εςοϊου χαι 
Έχιχουριχής Άσφαλίσεως Μισθωτών Βιομηχανίας Καχνού. 
' ν - ’ ' —' ’ ' 1976 χαΐ έφεςής ειςορίζεται αχο του οικονομικού έτους 
ίραχμάς 5.000.000 έτησίως. : __ - μ·—'
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Άρ-3ρον2. νΤ;: - ■ .Η ,

Τό ά->ωτέρω χοσόν ϊύναται νά χύξάνηται, τη αιτήσει ου 
ώς χ-ιω Ταμείου, μέχρι ϊραχκών 10.000.900. ϊιά *=ι"
φάσεων τών Ύχουργών Οικονομικών χαι Κοινωνικών 1 χηρι- 
σιών, ϊτμοσιευομένων ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνησεως.

Έν Ά-3ήνα:ς τή 20 Μαίου 1975
Οι Τχουργοί ·."; , U ■: ·.<

Έχί τών Οικονομικών Έχί τών Κοινωνικών 1-η.ε,.ών 
. Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Κ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΓΛΟ-


