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1. To Ταμείο Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών 
ιδρύθηκε το έτος 1034 μέ το άρθρο 1 του νόμου *iU; I 
14-It; Φεβρουάριου 1034 «π ερί ίδρύσεους Ταμείου Άσφα- 
λίσεους Εργατών I όπου Αθηνών». Μεταγενέστερα. το 
έ'το: ΙΟΓ.Ι μέ τον νόμο 1372 31 "δρύθηκε στό Ταμείο και 
Κλάδος Άσφαλίσεως Έργατώυν Τόπου Θεσ νίκης. To I! ·-»< * 
■χέ το Χοαοθετικό Διάταγμα .1.372 3»ύ έγινε ή αναμόρφωση 
τής νομοθεσίας τοϋ I αμείου καί εκδόθηκε καί το νέο Κατα
στατικό τοϋ Ταμείου με το 15.Λ. 20-3 2(’-(> 3S.

2. Τό Ταμείο έχει σάν αποστολή την άσφάλιση τών 
έεναζοαένων στον 1 υπο με τις ιδιότητες των λινοτυπών, 
μηχανικών λινοτυπικών μηχανών, πιεστών, σελιδοποιώ·/ 
κ.λ.π. για τίε περιπτώσεις ανεργίας. αναπηρία:, ατυχή
ματος καί γήρατος καθώς καί στά μέλη τής οικογένειας 
των για τις περιπτώσεις άσθενείας ή θανάτου τοϋ δικαιο- 
παρύχου.
__Εΐδικώτερα ή ασφάλιση^ τοϋ ..Ταμείου ασκείται με τούς.
ακολούθους Κλάδους :

α) Άνεργείας. γιά την ασφάλιση τοϋ κινδύνου τής ανερ
γίας.

β) Άσθενείας καί Μητρότητος, γιά την ασφάλιση τοϋ 
κινδύνου τής άσθενείας γιά παροχών σέ χρήμα καί είδος 
ώς καί έξοδα κηδείας.

γ) Συντάξεως, γιά τήν ασφάλιση κατά τών κινδύνων 
τής αναπηρίας τοϋ γήρατος καί τοϋ θανάτου.

δ) ΙΙρονοίας. γιά τήν χορόγηση έφ’ άπας βοηθήματος καί
ε) Στέγης, γιά τήν παροχή βοηθημάτων στέγης καί 

άπρκαταστάσεως.
’Ομοίως, στον Κλάδο Θεσ/νίκης, πού έχει σάν αποστολή 

τήν ασφάλιση τών εργαζομένων στήν Θεσ νίκη Εργατών 
Τύπου καί τών μελών τής οικογένειας των. στεγάζονται 
τρεις λογαριασμοί :

α) Κυρίας Άσφαλίσεως, β) Ανεργίας, γ) ΙΙρονοίας 
γιά τήν παροχή άντιστοίχως συντάξεως επιδόματος άνερ- 
γίας καί έφ’ ά.παξ βοηθήματος.

3. Γό Ταμείο Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών 
καί ό Κλάδος Θεσ νίκης γιά τήν εκπλήρωση τής Κοινωνικο- 
ασφαλιστικής αυτής άποστολής τών συντηρούνται μέ τούς 
εξής πόρους καί εισφορές :

Κλάδοι Αθηνών.
Α . Εισφορά έργοδότου :

α) 1.08°ο έπί τής τιμής πωλήσεως τών ήμερησίων έφη- 
μερίδων.

β) 1./3°' έπί τής τιμής πωλήσεως τών εβδομαδιαίων 
εφημερίδων καί περιοδικών.

γ) 160ο έπί τών πάσης φύσεως αποδοχών τών ασφαλι
σμένων γιά έντυπα. με κυλοφορία κάτω τών 3.000 φύλλων 
κατ’ έκδοση.

δ) 3“1( έπί τών πάσης φύσεως αποδοχών τών ασφαλι
σμένων κατά τήν αναλογία τών ασφαλιστικών κλάσεων 
τοϋ ΙΚΑ γιά τον Κλάδο Άσθενείας.

ε) 12°0 επί τών πάσης φύσεως αποδοχών τοϋ τακτικού 
προσωπικού τοϋ ΊΆΕΤΑ.

στ) έπί τής τιμής πάσης δημόσιεύσεως ή διαφημί- 
σεως πού καταχωρεϊται στις ήμερήσιες Αθηναϊκές ’Εφη
μερίδες.

ζ) 0..3"„ έπί τής άνουτάτης συντάξεως.
Β . Εισφορά εργαζομένου :

α) 8"„ επί τών πάσης φύσεως άποδοχών των.
β) τακτικού προσωπικού Ταμείου έπί τών πάσης

τύσεως αποδοχών των (τό τακτικό προσωπικό δεν υπάγε
ται στήν ασφάλιση τοϋ κινδύνου τής άνεργείας).

γ) S"„ έπί TtTjv καταβαλλομένων προς τούς άνεργους 
επ ·ν.νατών ανεργίας.

δ) 4"„ έπί τής συντάξεως τών συνταςιούχων γιά τήν 
άσυά ισ·( τοϋ Κλάδου Άσθενείας.

ε) Iέπί τής άνωτάτης συντάξεως.
I". Κοινωνικοί πόροι : <

α.) l°u εκ τοϋ 12"„ άγγελιοσήμου έπί τών διαφημίσεων 
τηλτοράσεωε ΕΡΤ καί VEXEA.

β) 3°ο καί 2",, εκ τοϋ 2'καί 1 >»"tJ άντιστοίχως άγγε- 
λιοσήμου έπί τών διαφημίσεων τών ήμερησίων έφημερίδων 
’ Αθηνών καί Θεσ νίκης.

γ) Ι*.3°„ έκ τοϋ 2(.·0υ άγγε/.ιοσήμου περιοδικού Τύπου 
(0.2",, στον Κλάδο Θεσ νίκης).

δ) 2",, έκ τοϋ 20“,, άννελιοσήμου ταδιο-εωνίας ΕΡΤ 
καί Πέ.ΝΕΔ.

ΚΑΑΛΟΣ Ε111 ΚΟΤΡΗΣΕίέΣ ΑΘΗ.ΧΩΧ
α) Τήν υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου II τοϋ Χόμου 

4230 03 προβλεπομένην εισφορά (1υ0).
β) Εισφορά τών άσφαλισμένων αύτοϋ ίση προς 2°0 έπί 

τών πάσης φύσεως άποδοχών αυτών.
Κλάδος Θεσσαλονίκης.

Α’. Εισφορά έργοδότου :
1./3"„ επί τής τιμής ncολήσεως τών ήμερησίων εφημε

ρίδων Θεσ/νίκης.
I!’. Εισφορά ήσφαλισμένου :

10°0 έπί τών πάσης ούσεως άποδοχών τουν.
Γ’. IIόροι :

α) 2",, εκ τοϋ 1(1“ „ άγγελιοσήμου τών ήμερησίων έφη- 
μερίδων Θεσ/νίκης.

β) 0.2",', εκ τοϋ 0.3 τοϋ άγγελιοσήμου περιοδικού Τύ
που.

4. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά σέ συνδυασμό μέ τον 
αριθμό τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων του. τό Τα
μείο άνήκει στά λίαν προνομιακά καί εύπορα ασφαλιστικά 

1 αμεΐα. δυνάμενο νά διεκπεραιώσει τήν άποστολή του.μέ 
τις υπαρχουσες συνθήκες εργασιακής καί άσφαλιστικής 
σχέσως τών ήσφαλισμένων του. στο ακέραιο.

.3. Με τήν είσφοχή όμως στο χώρο τοϋ Τύπου τών νέων 
τεχνολογικών μεθόδων εκδόσεως τών εφημερίδων αυτο
μάτους δημιουργεΐται κοινωνικό ασφαλιστικό πρόβλημα στήν 
τάςη αύτή εργαζομένων στον Τύπο, γιατί, ένας μεγάλος 
αριθμός έξ αυτών Οά άπομακρυνθή άπό τήν εργασία του 
υποχρεωτικά / όγω τών νέου·/ συνθηκών.

’ Επίσης όσοι άσφαλισμένοι παραμείνουν στήν εργασία 
τους Οά λαμβάνουν πολλές μειωμένες άποδοχές. γεγονός 
πού δημιουργεί ένα σημαντικό άνοιγμα μηνιαίου εισοδή
ματος στήν ειδική αύτή ομάδα εργαζομένων καί τό Ταμείο 
Οά χάσει σημαντικά έσοδα.

β. Γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ προκύπτοντος προβλή
ματος οί εκπρόσωποι τής τάξεως αύτής πρότειναν τήν μετα
φορά της στο ΙΚΑ. Ή Κυβέρνηση δέν άποδέχεται τήν 
λύση αυτή, γιατί λόγου τών προνομιακών μεταχειρίσεων 
πού ισχύουν στήν τάξη αύτή τών εργαζομένου / Οά. δημιυυργη- 
Οεΐ σέ περίπτωση ύπαγουγής τουν στο ΙΚΑ ή ενδεχομένους 
σέ άλλο άσφαλιστικό φορέα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα 
(διατήρηση κτκτημένουν δικαιωμάτων. εύνοϊ ιότερ ι: προϋ
ποθέσεις συνταξιοδοτήσεους κ.λ.π.).

<· Κατόπιν τών άυουτέρω έκτεθέντουν κρίνε ται σκόπιμ, 
νά γίνουν οί ακόλουθες ρυθμίσεις.

Άρθρ υ I.
Ιό I αμεϊο Άσφαλίσεως Έτγατόύν 1 ύπου Αθηνών 

καί ό Κλάδος Άσφαλίσ κ·υς ’ Εργατών Τύπου Θεσ/νίκης 
μετονομάζονται άντιστοίχως σέ Ταμείο Άσφαλίσεως Τεχ
νικού·/ Τύπου ’Αθηνών καί Κλάδος Άσφαλίσεως Τεχνικών 
Τύπου Θεσ/νίκης.



Ό Κ/άδο: Συντάξεων ' \0ην<7>ν μετονου-άζεται σε Κ/άδο 
Συντάξεων Τεχνικών Γύπου Άθηνώιν και χορηγήυεωε 
ειδικού έπν'.μ'.ιτ'; Αλλαγή:- Ir./vo/ κχ.ί u 'υγα-
ριχσμό; Κυρία: \σφχλισ.·.<· >- του Κλάδου Χσφαλισ :.··>;
Εργατών Ίύπ·.υ νί;·.^: με.τν. .μάέεεαι : σέ Χυγαρικ-
συό Συντάξεων I εχνικών 1 ύπου Θσ.σ/νίκη; καί χορηγή- 
σεω: ειδικού έπιδόματο: Άλλαγί - Τεχυολογίαε.

“Λ,Ορο
11 ροβλέπ-ται ν. χ,ρήγηση άπό το Δημόσιο έφάπαξ 

ποσού 1.700.1 Μ >0.000 δρχ.. από το όποιο τά ί2.ΰ.(Ι((||.:.ηκ) 
περιέρχονται στον Κλάδο Ηεσ/νίνη;.

Άρΐρον 3.
Επέρχεται αύξηση τη; έργοδοτική: εισφορά; έττί τής 

τιμή: δουλήσεου: των εφημερίδων άπό 1.98% σέ
siccosac εττι •·η;
.98% σέ 7°' /Ο γιά
πό ^ 1.75% σέ 5°•J/o

•χέ ζΐχίζεστ τόν
«ΚΑΑ Η ΧΊΚ< > ΜΌΡΙΆ» πού Οά κ.αιαβάλλει για την πρώτη 
πενταετία 2",,. Όμοιου; αυξάνεται το άγγελιύσημο. πού 
καταβάλλεται έτ ί τών διαφημίσεων των τηλεοπτικών 
δικτύων 1υ!’ I καί ΓΚ.Χ.ΙΰΛ άπό !-°„ σέ IΓ»°... καί το προϊόν 
τη: αύξήσειο: αΰεής Οά άτ.οτελεϊ έσοδο του Κλάδου Συντά
ξεων Αθηνών. Έπίση: μειώνεται ή εισφορά τών ασφαλι
σμένων άπο 8% σέ λόγω καταογήσεω; τών Κλάδουν
προνοία; καί Στέγη: στου: οποίου: άπεδίδετο έκτου εσόδου 
8% ποσοστό 16% (προν. (·% Στέγη 4%) δηλαδή (1.80% 
καί αυξάνεται αντιστοίχου: τό ποσοστό έπικουρήσεω: άπο 
2% σέ 8%. πέραν τοϋ υφισταμένου ήδη ποσοστού εισφορά: 
τού άρθρου 1 i τοϋ λ. 4286/03.

Σκοπό: τών έν λόγω ρυθμίσείον είναι ή βελτίωση τών 
εσόδων τοϋ Ταμείου για την καλύτερη διασφάλιση τή: 
οικονομική: κατχστάσεώ: του.

Άρθρο 4.
Ρυθμίζονται οί προϋποθέσει; ΰπαγουγη: στήν ασφάλιση 

τοϋ Ταμείου καί τοϋ Κλάδου Θεσ/νίκη: τών νεοπροσλαμ- 
βχ\<:μόνων Τεχνικών Γύπου μετά την ισχύ τοϋ νόμου καθόυ: 
καί τό θέμα τή: ασφαλιστική; εισφορά: των. ή όποια 
αύξάνεται κατά 3.0% λόγου συνταξιοδοτήσεώ: των μέ τί; 
προϋποθέσει; συνταξιοδοτήσει·): γήρατος τώιν ΰπαγομένων 
ο~.ά βαρέα επαγγέλματα ασφαλισμένων του 1Κ \.

“Αρθρο 5.
1 Ιροβλέπεται ή χορήγηση κατά μήνα ειδικού επιδόματος 

στου; Τεχνικού: 1 ύπου ασφαλισμένου: τ_.ϋ 1 αμείου.
που κατά την δημοσίευση τοϋ νόμου απασχολούνται μονί
μους στά εν λόγω έντυπα καί έχουν πραγματοποιήσει ό 
καί άνω πραγματικά έτη ασφαλιστώ: σε ο Ταμείο, τό 
όποιον θά. αντιστοιχεί στο 9θπ/άτι· τ .ϋ ίσχύοντο; την Ιη 
Ιουνίου 1981 κατωτάτου ήμε: .μιτΆχυ ανειδικεύτου εργά
του. 1 ό επίδομα αυτό Οά λαμβάνουν καί οί εξερχύοιενοι τή: 
εργασία: του; κατά τό έτο; Ι98ί. τό όποιον άπο 1.1.82 
Οά προσαυξηθεί κατά 7.5% καί κατά τό ποσοστό τή; αύ- 
ρησ.τω; τοϋ κατωτατου ορίου ημερομίσθιον ανειδικεύτου 
εργάτου άπο 1.1.83 καί έφεξή: Οά προσαυξάνεται κατά τό 
ποσοστό τη: αύξήσεω; τοϋ κατωτάτου ημερομισθίου ανει
δικεύτου εργάτου.

Ί α πρόσωπα αύτά θά καταβάλ' νυν εΐσιεορά 7% γιά τον 
Κλάδο Συντάξεων καί \σ';ε-είαε ο’., γιά. τόν Κλάδο 
Επικουρήσει.ε επί τοϋ συνόλου τού έπιδόματο; καί τώιν 
αποδοχών του; μέχρι τή: συνταξιοδοτήσει·;: του;. ! ο’.δίκιο: 
το παρόν άρθρο ισχύει για τί: περιπτινσει; απολύσεων πού 
έγιναν μετά τή·· Ι.ύην .Χΐαΐου Ji’Sl λόγω έοαρμογήε τή: νέα; 
τεχνολογία: στά έντυπα πού καθορίζονται υπό τοϋ παρόντος. 
ΙΙρεπει νά σημειοΛεϊ ότι ί λαμ/ράτοντε: μόνο επόδομα. 
ή εισφορά Οά ύπολτγίζεται αποκλειστικά καί μόνο έπί τοϋ 
επιδόματος το·.·' υ.

Έξ’ άλλο.· ότι το ειδικό αυτό επίδομα Οά χορηγείται 
επί πλέον και κατά τά; έορτάε Χριστουγέννων - Χέου 
“Ιοτου: ό/όκληρο καί κατά, τό ήμισυ γιά τά: έορτά.ε τοϋ 
ΙΙάσχα καί γιά τί: διακοπές θέρου; μηνό: Ιουλίου.

Λ

“Αρθρο 6.
’(Ιρίζεται ότι οί I εχν.κοί Γύπου πού κατά την δηυ.··σίευση 

τοϋ Χομυυ έχουν συμπ/ηοώσ-ι .> και άνω έτη πραγματική: 
άσφαλίσεωε στο I αμτιο και μ.ττά τήν ισχύ τουτου Οά έχουν 
συμπληρώσει ή συμπληρώνουν Id έτη πραγματική: άσοα- 
λίσεωε στο Ί αμεϊυ :αέ τήν ειδικότητα τοϋ I εχνικοϋ 1 ύπου 
θεωρούνται στήν περίπτωση άπολύσεώε του: λόγω εφαρμο
γή: τή; νέα: τεχνολογία; στά έντυπα πού απασχολούνται 
ότι έχουν συμπληρώσει 33 έτη συντάξιμη υπηρεσία καί 
δικ.α.ιοϋνε αι συντάξεω;.

f ό ποσό τή: συντάςεω: είναι ίσο πεό: τό ΠΟπλάσιο τοϋ 
ίσχύοντο: κατά τήν Ιην Ιουνίου J 981 κατωτάτου ημερο
μισθίου ανειδικεύτου εργάτου προσαυξανόμενο κατά τά 
προβλεπόμενα ύπό τοϋ Καταστατικού τοϋ Ταμείου οικο
γενειακά επιδόματα.

Τό ανωτέρω ποσον άπό 1.1.1982 προσαυξάνεται κατά 
y .5% και κατά τό ποσοστό τή: έκάστοτε αυξήσειο: τοϋ 
κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου από 
1.1.83 καί έφεξή: Οά προσαυξάνεται μόνο κατά τό ποσοστό 
τή: αύξήσεο): τοϋ κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου 
εργάτου.

1 ά. πρόσωπα αύτά. εάν απολυθούν λόγω τεχνολογία: 
πριν άπό τήν συμπλήρωση τών άπαιτουμένων 10 ετών 

—πραγματική: ασφαλίσεω; γι.ά συνταξιοδύτηση Οά "σύνεχί- 
σουν λαμβάνοντε: το επίδομα μέχρι τή: συμπληρούσε to: τοϋ 
ορίου τούτου άσφαλίσεους. Στήν περίπτίυση άπολήψεου; 
τή: συντάρεο): δεν δικαιούνται έπιδόματο:. τό όποιον καί 
παύει νά. παρέχεται.

7; “Αρθρο /.
1 Ιροβλέπεται ή χορήγηση κατά μήνα ειδικού έπιδόματο: 

στους Ί εχνικοϋ: Τύπου, ασφαλισμένου: τοϋ Ταμείου, πού 
κατά τήν δημοσίευση τοϋ νόμου απασχολούνται μονίμιοε 
στά έν λόγω έντυπα καί έχουν πραγματοποιήσει 3 καί άνω 
έτη πραγματική: ασφαλίσεω; στο Γαμεϊο. το όποιον θά 
αντιστοιχεί στό ύΟπλάσιο τοϋ ίσχύοντο: τήν Ιην Ιουνίου 
1981 κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτου. Τό 
επίδομα αυτό θά λαμβάνουν καί οί έξερχύμενοι τή: εργασία: 
του: κατά, τό έτο: 1981. το όποιον άπό 1.1.82 θά προσαυ
ξηθεί κατά. 7.5% καί κατά τό ποσοστό τή: αύξήσεω: τοϋ 
κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου. Άπό 
1.1.88 καί έφεξή; θά. προσαυξάνεται μόνο κατά το ποσοστό 
τή: αύξήσεω; τοϋ κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου 
εργάτου.

!ά πρόσωπα αύτά Οά καταβάλλουν εισφορά. 10% έπί 
τοϋ συνόλου τοϋ έπιδόματο: καί τών αποδοχών του; μέχρι 
τή: συνταξιοδοτήσεώ: του;. Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί 
λαμβάνοντε: μόνο επίδομα ή εισφορά Οά υπολογίζεται
αποκλειστικά και μόνο επί τοϋ 
άλλου πρέπει νά. τονισθεί. ότι τό 
χορηγείται έπί πλέον καί γιά τά: 
Χέου ’Έτους και κατά· τό ήμισυ γι 
καί γιά τι: διακοπές θέρους μηνό;

επιδόματος τούτου. Ίος 
ειδικό αύτό επίδομα θά 
εο;τχς Xειστουγεννων - 
ά τά; έορτάς τοϋ 1Iάσ/χ 

Ιουλίου.

’Άρθρο 8.
’Ορίζεται ότι οί Τεχνικοί Τύπου πού κατά τήν δημοσίευση 

τοϋ νόμου έχουν συμπληρώσει 8 και άνω έτη πραγματικής ά- 
σφαλίτεως στον Κλάδο καί μετά τήν ισχύ τούτου ΰά έχουν συμ
πληρώσει ή συμπληρώσουν 10 έτη πραγματική: άσυαλίεεω: 
στόν Κλάδο μέ τήν ειδικότητα τοϋ Τ εχνικοϋ Τύπου θεω
ρούνται στήν περίπτωση άπολύσεώε του; λόγω εφαρμογή: 
τής νέα; τεχνολογία: στά έντυπα, πού απασχολούνται ότι 
έχουν συυπληρώσει 35 έτη συντάξιμη υπηρεσία καί δικαιούν
ται συντάξεως. Τό ποσό τή; συντάξεως είναι ΐσο προ; τυ 
59πλάσιο τοϋ ίσχύοντο; κατά τήν Ιην Ιουνίου 1981 κατω
τάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου προσαυεανο- 
μενο κατά τά προβλεπόμενα ύπό τοϋ Καταστατικού του 
I αμείου οικογενειακά επιδόματα. 1 ό άνωτέρω ποσον 

άπό 1.. 1.Ϊ982 προσαυξάνεται κατά. 7.3°„ καί κατά το ποσο
στό τή; αύξήσεω; τοϋ κατωτάτου ημερομίσθιου άνεικι- 
κεύτου εργάτου.



Άπό I. I .83. καί έφεξή: Οά προσαυξάνεται ;>//λ κατά 
εό ποσοστό τά; ζύξήσεω: τοϋ κατωτάτου ηοιεεομισθιου

Τε·/.··/.ό·. Τόπου Αθηνών

ανειδίκευτου εργάτου. z 1 "Κτη το Ταμείο 7.7Γ0 5-10 σύνταξ. 10.000
Τά πεόσωπζ ζύτά. εάν απολυθούν λόγω τεχνολογίαε V 1 » >> )) )) » Μ-15 ώ> 20.000

—;ίν από τήν συμπλήρωση τών άπαιτουμένιυν 1<· ετι·/ν γ) η ») » » )) )> 10-20 ·) 30.000
τιζνν.ζτ.κή: ασφαλίσει·/; για συνταειοδότηση. συνεχί Λ 1 >» ϋ >> )) 5) )) 21-25 » 50.000
ζουν νά λαμβάνουν τό έπίδομα. μέχρι τή: συμπληρώσει/; r \ » >> » )) ') άνω τιών 25 ε ό ποσό
τοο ο;'.ον τουτου ασφα/.ισεωε.

Στάν πεείπτωση χορηγήσει·/; συνταςεωε δέν δικαιούνται 
επιδόματος. τό όποιον παύει νά παρέχεται.

Άρθρο Ο.
ΓΙροβλέπεται ότι οι Τεχνικοί Τύπου τον Οά λαμβάνουν 

τό ειδικό έπίδομα Οά διατηρούν καί μετά τήν επιδότησή 
τον; τό δικαίωμ.α τη; έργασία; :ί: τά. προβλεπόμενζ έντυπα.

Τά πρόσωπα αυτά. έφ’ όσον τά. έντυπα στά όποια απα
σχολούνται έφαρμόσουν τήν νέα τεχνολογία δικαιούνται νζ 
άποχωρονν ζτό τήν εργασία τον; καί οί έργοδότε; δικαιούν
ται νζ καταγγέλονν τήν σύμβαση εργασία; τον: καί νζ 
λαμβάνουν τήν τ^νταρη τίίν άρθρων Ο καί S τον παρόντος 
ν.ε τί; εξής πεουποθέσει: :

α) ‘Έχουν συμπληρώσει μέχρι ένάρξεω; ισχνό; τον νό
μου ηλικία 51 τουλάχιστον ετών καί 20 τουλάχιστον συντά- 

—;κμα ετητέκ τιών όποίων~8 τουλάχιστον-στην ασφάλιση τον 
Γζμείου καί άτζσχολοϋνται στα έντυπα τά όποια έ τόρμο- 
σαν τήν νέα τεχνολογία, έστω καί αν στοιχειοΟετεΐται 
ύλη τριών (3) σελίδων διά. τή; λινοτυπική; μηχανή;.

β) Συμπληρώνουν μετά, τήν έναρξη ισχνό; τον νόμου 
ηλικία 55 τουλάχιστον έτών καί 20 τουλάχιστον συντάξιμα 
έτη. εκ των οποίων 15 τουλάχιστον στήν ασφάλιση τοϋ 
Ταμείου.

γ) Άδυνατοϋν αντικειμενικά νά. προσαρμοσθονν καί μετά 
τήν εκπαίδευσή τον; στί; νέε; τεχνολογικέ; συνθήκες άπό 
τι; επιχειρήσει; στί; όποΐε; απασχολούνται καί μέ τον 
όρο ότι θά έχουν συμπληρώσει κατά, τήν δημοσίευση τον 
παρόντο; 5ετή πραγματική ασφάλιση στό Ταμείο, ή στον 
Κλάδο Θεσ/νίκης άντιστοίχω;.

I [ρέπει νά. σημειωθεί ότι στήν περίπτωση αυτή ή αδυ
ναμία προσαρμογή; των στί; νέε; τεχνολογικέ; έξελίξει; 
θά κριθεΐ κατά τήν διαδικασία τον άρθρου 20 τον παρόντο;.

Οσοι εκ των Ί εχνικών Γνπου είναι άσφαλισμενοι στό 
Γαμειο καί στον Κλάδο αντιστοιχώ; μέχρι ένάρξεω; τον 
νομού καί έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν 25 τουλά
χιστον σνντάειμζ ετη εκ των οποίων 20 τουλάχιστον στήν 
ασφάλιση τοϋ I αμείου. δννανται νά. αποχωρούν άπό τήν 
εργασία τον; άνεεαρτήτω; ηλικία; καί νά λαμβάνουν τήν 
συνταεη των άρθρων 0 καί 8 δηλαδή τό ΟΟπλάσιο καί 50 
πλασιο αντιστοιχώ; τον ισχνοντο; κζτωτάτου ορίου ημε
ρομίσθιου ανειδικεύτου εργάτου συν τά οικογενειακά επι- 
■ιοματζ εφ οσον έχουν πραγματοποιήσει κατά τήν οημο- 
σιευση τον νόμον 5 έτη πραγματική; ασφαλιστώ; άλλως 
τήν συνταεη πού προβλεπεται άπό τί; καταστατικέ; δια
τάξει; τοϋ Ταμείου.

Οι αναφερόμενοι στήν περίπτωση καταγγελία; τή; 
ωμβάσειυ; εργασία; του; ή οίκειοθελοϋ; άποχωρήσεώ;

του; κατά. τά. πεο3λεπόοιενα. /.αα'ίάνουν καί τά. 5'1". τη;
αποζημιώσει·/; τον νομού 2112/20. Έάν κατά τον χρόνο 
τή; καταγγελία; ή τή; αποχωρήσει·/; επιδοτούνται, στον 
υπολογισμό τή; ανωτέρω αποζημιώσει·'/; τον; λζμβάνεται 
νπ όψη και ή επιδότησή τόνε, ή όποια μετατρεπετζι σέ 
συνταεη με τά. προβλεπόμενα επιδόματα.

Άρθρο 10.
I Ι?οβλεπεται οτι οι I εχνικοί I όπου ’Αθηνών καί Θεσ/ 

νίκη; που έχουν συμπληρώσει κατά τήν δήμο συ ευ ση τοϋ 
παροντο; 5 καί άνω έτη πραγματική; ασφαλίσει·/; τί; χρο
νικέ; προϋποθέσει; τοϋ άρθρου Ο τοϋ νόμου, λαμβάνουν 
συνταεη στην περίπτωση άπολνσεώ; του; χωρίς νά. εΰ- 
θύνεται ο εργοδότη;, δηλαδή ένεκα ΰπαιτιότητό; τον: κατά, 
τήν ακόλουθη κλίμακα :

συντά;εω: που προβλεπεται από το Καταστατικό τοϋ 
Κλάδου.

I ένοικοι ! όπου Ηεσσσα/.ονικη;.

γ)
δ)
τ)

>1 1)

I) II
» η
» )»

0 ?·/.·
/)- Ιο σό/τζς. !(»'. (Ιθ!)
II- 15 Ιλ . 000
ι·>-:20 » 2·) ΗΟΟ
21- 25 »> 2Γ) .000
7.VCJ ~ι:uv 2.J :ΓΟ ποσό-
70 Κ 7.77077 7 ύΧΟ τοϋ

7 'υ ί:7VV/.ol 777ολ.,θ'οϋν

^υνταςε*;>: ττου 7τ;,·νν. 777177’.
Κλάδου.

Στήν περίπτωση ομω: που οί άν 
πριν άπό τήν συμπλήρωση των χρονικοί·/ προϋποθέσεων συν
ταξιοδοτήσει.); τοϋ άρθρου 9 είτε μέ υπαιτιότητα τοϋ εργο
δότη, π.χ. λόγω διακοπή; έκδόσεω; τοϋ έντυπον, είτε ένεκα 
μειώσεω; τοϋ απαραιτήτου άριθμοϋ των ζπαιτουμένων I εχνι
κών· τή; συγκεκριμένη; ειδικότητα; λόγω τή; τεχνική; προό
δου πού σημαίνει οτι στήν θέση τον; δεν Οά προσληφθεΐ 
άλλο;, θά. λαμβάνουν τά 50 τής αποζημιώσει·/; τοϋ νόμου 
21 12 20 υπολογιζόμενη; έπί τοϋ συνόλου τοϋ εϊδικοϋ επιδύ- 
μζτο; καί των αποδοχών του; καί σννταειοδοτοϋνται όπω; 
ορίζεται άπό τά. άρθρα 6 καί 8 τοϋ νόμου.

"Οσοι Τεχνικοί Τύπου συμπληρώνουν μετά τήν έναρξη 
ισχύ ο; τοϋ νόμον τό (50ο τή; ηλικία; του;, απολύονται άπό τήν 
εργασία τον; καί λαμβάνουν τό 50 ",ί τή; άποζημιώσεω; τοϋ 
νόμου 2112/20 καί τήν σύνταξη τοϋ παρόντο; άρθρου.

Άρθρον 1 I.
11 ροβλέπεται ότι οί ήδη συνταξιούχοι θά. λαμβάνουν ώ; 

σύνταξη τό άθροισμα των ποσών κυρία; καί επικουρική: μή 
δικαιούμενοι εφεξής τή: συντάξεως τή; καταβαλλόμενη; άπόΙ-.
τόν Κλάδου ’Κπικουρική; Άσφαλίσεω; τοϋ Ταμείου.

Επίσης ότι οί σννταιιοϋχοι τον Ταμείου μετά, τήν δημο
σίευση τού νόμον, θά. λαμβάνουν επικουρική σύνταξη έκ τον 
Κλάδν/V ίση μέ τά. 18 τοϋ ποσού τή; καταβαλλόμενη: κυ
ρία; συντάξεως χο/ρί; τί: προσαυξήσει; το/ν οικογενειακό»·/ 
επιδομάτων καί απολύτου αναπηρίας.

Άρθρου 12.

Ρυθμίζεται ή αύξηση τών συντάξεων τών συνταξιούχων 
τοϋ Ταμείου καί Τ/ϋ Κλάδου, ή όποια καί θά λαμβάνει χώρα 
άπό τήν ]ην τοϋ μεθεπομένου μην ο; τή; αυξήσει·/; τοϋ κατω- 
τάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη.

Άρθρο 13.
Άναφέρεται στήν επένδυση σέ ομόλογα ΙίΠ/Α ή λοιπών 

Τραπέζιών μέ τό άνώτατο επιτόκιο το/ν έκάστοτε χρηματι
κών διαθεσίμων τοϋ Ταμείου κατόπιν άποφάσεω; τοϋ ' V- 
πουργοϋ Κοινωνικών * Γπηρεσιών μετά, άπό πρόταση τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου. Κατά, τήν ίδια διαδι
κασία δύναται νά επενδύεται στου; ιΟιουε τίτλου; και το 
προϊόν τή; ρευστοποιήσει·/; τών χρηματιστηριακών τίτλων 
καί λοιπών Χρηματογράφων τοϋ I αμείου που υπάρχουν 
κατά, τόν χτόνο τή; δημοσιεύσει··; τοϋ νομού.

Άρθρο 15.
I Ιρο'ίλέπεται ή κατάργηση τοϋ Κλάδου Στέγη: καί Άπο- 

καταστάσεω; καί τοϋ Κλάδου ΓΙρονοία; τοϋ 1 αμείου Ασφα
λίσει·.·: Τεχνικών Τύπου κα.θιώ; καί τοϋ Αογαριασμοϋ 11 ρο- 
νοίζ; Θεσσαλονίκη: καί ορίζονται οιάπαιτούμενε; διαδικασίες 
μεταβιβάσει·/; τή; ακινήτου περιουσία; τοϋ Κλάδου Στέγη; 
καί Άποκαταστάσεω; στον Κλάδο Συντάςεων Τεχνικών 
Τύπου Αθηνών καί χορηγήσει·/; ειδικού έπιδόματο; Αλλα
γή; Τεχνολογία;.
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"Αρθρο 1Γ>.
Προβλέπεται ή έναρμόνιor, των παροχών τών χορ.γρόυ- 

μένων στους κατά τήν δημοσίευση τοϋ νόμου ασφαλισμένους 
καί συνταξιούχους άπο τον Κλάδο ’Ασθένειας καί Μητροτητος 
προς τις αντίστοιχες τοϋ Ενιαίου Δημοσιογραφικού ’Οργα
νισμού Επικουρικής Άσφαλίσεως καί Περιθάλψεις (Ιο.Δ. 
Ο.Ε.Α.Π.) καθώς ή χορήγηση το ν παροχών τούτων καί στους 
μετά τήν δημοσίευση τοϋ παρόντος εισερχόμενους στην ασφά
λιση τοϋ Τααείου.

"Αρθρο JG.
Ρυθμίζεται το θέμα τής ΰφισταμένης κατά τήν 31.i2.S0 

περιουσίας τοϋ Κλάδου ’Ανεργίας Τεχνικών Τύπου ’Αθηνών, 
ή οποία καί διατίθεται γιά τήν σύσταση οικοδομικού συνε
ταιρισμού μόνον άπο τούς Τεχνικούς Τύπου πού κατά τήν 
δημοσίευση τοϋ νόμου έχουν συμπληρώσει θετή τού/.άχιστον 
πραγματική ασφάλιση στο Ταμείο καί λαμβάνουν το ειδικό 
επίδομα.

Τά πρόσωπα αυτά εξαιρούνται εφεξής τής άσφαλίσεως 
στον Κλάδο.

"Αρθρο 17.
Ιΐροβλέπεται ή πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων τοϋ 

Ταμείου πού ύφίστανται κατά τον χρόνο ένάρξεως τής ισχύ
ος τοϋ παρόντος εντός διμήνου άπό τής ήμερομηνίας αύτήε.

"Αρθρο 18. - - _______
11 ροβλέπεται ότι οί Τεχνικοί Τύπου πού δεν πληρούν 

μέχρι: ένάρξεως ισχύος τοϋ νόμου ό έτη πραγματικής άσφα
λίσεως στο Ταμείο καί στον Κλάδο καί απασχολούνται μονί- 
μως στά προβλεπόμενα έντυπα, θά εξακολουθούν νά απασχο
λούνται σέ αύτα λαμβάνοντες καί τήν άποζημίωση τοϋ .\. 
2112/20. άναλόγως των ετών υπηρεσίας τους ύπολογιζομένηε. 
μέ βάση μισθού άποζημιώσεως. τής διαφοράς μεταξύ των 
αποδοχών τους τοϋ χρόνου ένάρξεως ισχύος τοϋ νόμου καί 
τών νέων άποδοχών πού Οά ίσχύσουν μετέπειτα,

Τά πρόσωπα αυτά στήν περίπτουση άπολύσεώς τους μετά 
τήν ισχύ τοϋ νόμου χωρίς υπαιτιότητα τους ή λόγω εφαρμο
γής τής νέας τεχνολογίας θά δικαιωθούν, έάν έχουν συμπλη
ρώσει 3 έτη πραγματικής άσφαλίσεως. τά όΟ τής άπο
ζημιώσεως τοϋ Ν.2112'20 καθώς καί συντάξεως κατά τά 
προβλεπόμενα άπο το άρθρο 10 κλιμάκια, έάν δεν έχουν συμ
πληρώσει 5 έτη πραγματικής άσφαλίσεως. μόνο εήν απο
ζημίωση τοϋ Ν. 2112 TJ20.

"Αρθρο Κι.
Ρυθμίζεται το θέμα, τής αμοιβής τής εργασίας τών Τεχνι

κών Τύπου που εργάζονται στά προβλεπόμενα ύπό τού πα
ρόντος έντυπα μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τούτου. II ρέπει 
ιδιαιτέρως νά τονισθεΐ πώς οί Τεχνικοί Τύπου στούς οποίους 
άναφέρονται οί παροχές τών προηγουμένων άρθρων, έδέχθη- 
σαν άνευ ούδεμιάς άποζημιtoσ ε ω ς. μείωση τών σημερινών 
άποδοχών τους κατά 70 %

'Αρθρο 2d.
Άναφέρεται σέ διαδικαστικά θέματα ά.φορώντα εις περι- 

πτώσεις άπολύσεώς τών άπασχολουμένων Ί εχνικών I όπου ύπό 
τήε έινοδοσίαε τουε.

"Αρθρο 21.
Αναφερεται στον χρόνο ένάρξεως τών διατά.ξεωντον πα

ρόντος νόμου. __
Ίον ’Αθηναίε τή 2 ι ’Ιουνίου |0S|
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