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Έζ·. :/ε;:0. X'ixoo ζερ: τρτζοζο:ητεω; τή; -ζερ: ΤΣΑ 
ν:ν.;Τ:::ι:. νζζ**ω"ή; τώ, Α'.Ονιντών όοηγών ζντοχινήτων 
ε:τ τη·- ζτ:ζλ·.τ:ν τ;ό ΙΚΑ 7.2. ά/.λω- τ:νών τ:ζτζζεω. ·.

Π<>ό; τήν Βονλην ιών 'Ελλήνων

. ]. Τό Τοχ:-ον Σν.τζζεω; Αντθ7.:νητ:ττών (ΤΣΑ; τν- 
ττζ-άέν 7.2. λε:ΤΤντγονν άννάμε: ςώ / τ’.ζτάζεων τών 2:Κ:ω-
41) τον X. 4X4! 1 9HU 7.2'. 5U τον X. (5U344 1934. 7.2λάζτε·. 
τημετον : 2 τοό Κλζοο. Σ-ντάζεων ζντον. άρ ενός μεν τον; 

, έζχγγελμζτέα; !τ:ο·/.τήτζ;. /:ηττ χ έ'/.μετζλλεντά; ζ.λζ. ~ν- 
τ;7.:νήτων τ7,α ::: ζ ; /τητεω;. χζ ετετον οε τον; μ'.τλω’τν.; 
ότηγον; ζντο'Λζ.ητων. ε ζ ζ: ρ ε τ ε: τών ν :τ·>ωτών οττγω, των 
χζζ.ν.ώ- 7.2. ,,ζε: ;ττ./.ών ώ.εωρ'βρεα·.»·/ οημοτιζ; /ρήτεω;.
τών ζντο/.:νήτων ίοτζ'.ρειών Εμζορέζ; ζεττελζ:ον. 7.2: τον 
(ίργζν.τμοό Ά:τ’.ν.ών Σνγν.οινων’.ών θεττχλονίν.η; ι Ο.Α. 

Σ.Η. . οι όζοίο: οννάμε: ε:::7.ών Χάχων νζάγοντζ: εί; τήν 
2 τ ο ζ λ::: ν τ:ό ΙΚΑ.

2. U: ήτρ2λ::μένο: εί; το ΤΣΑ μ::-λωτ;! όοηγο! ζντοχ.:- 
νήτων νζολείζο ·τζ: ζ ί r S η τ ώι; άζό izcArw; τνντχζ otot

7. ή; z:07tzt:z; τών ω; άνω λν.ζών τννχτέλρων των τών 
ήτρ2/.:τμένων ε:; το ΙΚΑ.

Τοντο όρε:λετ2: όχτζ/.ώ; εί; το γεγονός ότ: ή τν/τζζ·.; 
τών ή:τ2λ:τμένων τον ΤΣΑ οέν νζολογΆετχ: ίάτε: τών λζμ-

ώ; 2VA02!;>£·. T.py/.ivxviZj ~ζζ\ τών
ΙΚΑ. άλλά έτ:·. 77 2^zpzj -03ZJ 6.QOO

;ό ά/ώτζτον o::gv j i.7.
ον ε/οντο; cΠ ζτg2Α:7ζως Eiv τώ

ττ/. Οντω τήμερο

ν2τ2: νά νζετόή το ζοτό·/ τών 6.280 ορ ζ/μών.

3. Α:ά τον Χ.Α. 404/1974 εγένετο ζροτζάλΐ’.ζ έζνγ:ά ζ
έω; τον ΤΣΑ ::ά τής ζύζήτεω; τών άτραλ’.ττζν.ών είτρο- 
ών (490 2:/. ετγοτότον 7.2: 310 ήτρζλττμένον) ζλήν οχω; 
εν άζτέοωτεν αντη τά άνζμενόμενζ άζοτελέτμζτζ. Τοντο όρεί-

λετ2·. 7.νρ:ω; εί; τον νζε τ 2: ζζλ 2Τ: ζτ.μόν τών τνντζζεων. το 
άνώτατον όρ:ον τών όζοίων άνήλ-άεν άζό 2.031 ορ-/.. εί; :ο 
ζοοόν τών 4.831 ορ/.. ώς 7.2': εί; το γεγονός ότ: μέγζ; άτ:- 
ό»νό; ήτρζλίτμένων οέν έζ'.οε:ν.ννε: την όρειλομένην ζροί*ν- 
μ’ζν 7.χνον:7.ή; έν.ζλη.ρώτεω; τών ζρό; τό Τχχείον νζο/οε-7- 
τεών των. Σηχε'.οντζ: τημαντ'.7.όν ζοτοττόν ο:ζρνγή; έσέοων 

μολονότ: τό Τζμεΐον -/.χτζόζλλε: τνντόνονς ζροτζχ-όείζ; 2:ά 
τήν είτζτχτ:'/ τών είτοορών.

4. Α: εζ2γγε/.ν2τ:ν.2. οργ2νώοε:; τών ν.'.ο·νωτών άοηγών 
ε/ονν ·νετε: άζό νζν.ρον /τόνον ·νέ>2 χ/νόώτεω; τής ονντ2- 
ζ:ο:οτ·.7.τ; των ζροττζτΆ; εί; τά έζ·ζε02 τή; ζ:ογτ2τ!γ;, 
τήν όζο:2ν έζ2ορ2/.·ζε: τό ΙΚΑ ε·; τον; ήτ:ζλ'.ονένον; τον.

5. Πρεζε: νά λε/·Κή εις τό τιριείον τοντο. ότ: οί μ·.τ·1*<·)το: 
όοηγοί. έν γόνε:. νζάγο·Τ2: ήθη εί; τό ΙΚΑ ? ά τήν άτοά).:- 
τ:ν τον Κλάοον Αο-νενείζ;.

ϋντ<·) :·.ά τον; Α'.τνωτον; όόηγον; 2ντο7.:νήτων νρ-ττΓττ: 
>·2 άνοονόοοζο; 7.2Τ22Τ2Τ:;. -/.ατά τήν όζοίτν οντο: ε:ν·2: 
ήτ:2/.·.τ;χένο: ϊ:ά μεν τήν τνντ2ζ:ν εί; τό ΤΣΑ. ?:ά it τήν 
άτνΐένε:2ν εί; τό ΙΚΑ.

ΊόντενΊ·:·/ ζρθ7.2/.ε:ζ2: 7.2· εντελώς άτν.οζο; τζττάλη νέ
των. ϊ:ότ: ό:ά τόν τντόν ν.νν.λον ζοοτώζων άζττνολεΤττ: ζτ-* * »·> * -^· * # * » ' ’ < >*£ r2/./.η/.:·ις τςτςν ο ‘xr'/Z'r.zj.z- ίιζ2·.ωζιιως ν.2: ιιζ-ρζζιιζς

VZ7/V0VV ·:; την 2Τ02λ:Τ:ν τον ΙΚΑ 7.2. Τν/Ο-ν οότ: . Τ'Τ 
2ντή; το:2/.:ττ:7.ή; ζοοττττ'.ε; με το^ς /.ο.ζο^ς τνν2:ε/.. 
των. το οε ΓΣΑ ο·.2τη:ηΑή ώ; οορεν; 7.2/.νζτων άτ:2λ:ττ:- 
7.ω; τον; 2ντοτε/.ώ; άζ27/ο/.ονμενον; :ο·.θ7.τήτ2;. / τ η - 
τ:ον;'θ.;. έν.μετχλλεντά; 7.λζ. 2ντο-/.:νητων .

Κ2: τ.ε:2:τερω εζή/.·νε τνμ:ων:2 ζερ: το- τροζον /ρτα2το- 
όοτητεο-; τοτον τον ΙΚΑ ότον 7.2. το- ΤΣΑ ο:τ την ά.τ:- 
μετωζ:τ:ν ο'.ν.ονομ 7.ών εζ:ζτωτεων εν. τών ω; χνω ρνάν-
C »ι·ί'/ .

iwrzov τή; τ/ετ:χή; μελέτης 7.2: ζρ:εργ2Τ·.2; άζοτε/εί 
τό άγόμενον ένώζ'.ον τή; Έάν.'/.ή; Αντ·.ζρο-ωζε:2; ζ/εε:ο. 
Χίμον ::ά τον όζο'.ον ζροόλεζετχ: 7.2τ άρ/ήν :

2 Η 2ζοτζ2τ:ς. άζο το Τ_Α 7.2: ή νζχγωγή εοεςή; 
τον Κ/.άόον Σνντϊμεω- τον ΙΚΑ. τών Α'.τΚωτων όοηγών
2ντο·/.:νήτων.

pi Η ο:2τήρητ:; τον ΤΣΑ ώ; άμιγον; άτραλ:ττ·.7.οό 
ρεω; τών ίοτοχ,τηζών 7,λζ. 2νΤ07.:νήτκν οημοτίχ; /ρήτεω;.

ι. Α:χ τή; χνω ρνόμ'.τεω; τ'.'Κοτχ: εοοίή; ετ.: ορ-νο/.ογ:- 
7.ωτίρ2; όάτεω; τό ίλον ν·έμ2 τή; τνντ22::όοτ"/.ή; ζρ:ττ2- 
τ:2; τοτον τών μ:τ>ωτών όότγών ζντο7.:νήτων οτον 7.2: το·:ν 
ίόιοζτητών κλζ. 2ντο·/.:νήτων οημοτ’.ζ; /ρήτεω;.

'Γέλο; ζροτοο.7.2Τ2'. 02τ:.μω; άννώωτ:; 7.2: τον έζ'.ζεοον
τή; 2τ:2λ:ττ:7.ή; ζροττοτΆ; τον ΤΣΑ εν. τον ν.νρίον λόγον 
ότ: νά τημε:ωνή άτρχλώ; 2·τ·λητη ζνοοο; τον έζ'.ζέόον τή; 
2:ο2λ:ττ:7.ή; τννε:;ήτεω; τών :0:07.τητών χντο·/.:νήτων Λ.Χ. 
Ο'.ότ: ·5ά ε/ονν έρεζή; άμ:γή ο:ά τήν τάΞ:ν των άτρ2λ:ττ:7.όν 
ρθρ'2.

8. ΕΓ.ίζ/.ώτερον έζ: τών έζ'. μέρον; ::2τά;εων τον τ/ε::θν 
τημε:ονντ2: τά άν.όλονά 2 :

Έζ! τον άρνρον 1.
Α:ά τής ζζρζγράρον 1 τον άράροο 1 ζροόλέζεττ: ή ν-.- 

γωγή άζό Τ/1 ”70 εί; τήν άτράλ:τ:ν τον Κλάοον Σνντά 
το" IK A, τών μ:τνωτών όοηγών 2ντο7.:νήτων τών άζ2τ/ 
μενών έζ: τ/έτε: έζηρτημένη; έργατίτς ένχντ: ;μο:ίή;. εί; 
2ντθ7.:νητ2 είτε ίημοτίτ; είτε ίο:ωτ:7.ή; /ρήτεω;. Οντο: άζό 
τή; 2ντής ήμερομηνίχ; ·άά Z2V70W νζζγόμενο: εί; τό ΤΣ \.

Α:ά τή; ζζρχγράρον 2 τον άρ-Spον 1 όρίζετζ: οτ: 2: είτρΛ- 
ρχ! ο·.ά τήν άτράλ:τ:ν τών μετχρερομένων ε:ς την άτ·ράλ:τ:ν 
τον ΙΚΑ μ:τ·λωτών όοηγών τών ήτρχλ-.τώνων εί; το Ί ΣΛ 
ύά 7.2Τ20άλλωντ2: έζ! τον τεν.μζρτον μ:τ-άον τή; Της. 8ης. 
9η; 7.2: 10η; '/.λάτεω; Ο'.ά τά έτη 1979. 1980. I9SI 7.x: 
1982 άντ'.ττοί/ως. άνε;2:τή.τω; τον ν·4ον; τών λ2μ.02ν:μενων 
άζοοο/ών.

Έζ! τον τ£77Α2ρτον μ:τ·ν>θν τών άνωτέρω 7.λάτεων -νά νζο- 
λογ!ζωντ2! 7.2: 2: τνντάΞε:;.

Ή ρννμ’.τ:ς 2ντη ζ.ρίνετχ: έ.:ε;ε:γμέντ ϊ:ότ: τά ζρότωζχ 
2ντά έζ: ζο/.λά έτη χχτέόχλον έ/.ά/’.ττχ ζοτά είττοοώνν ε:; 
τό ΤΣΑ 7.2. μετ2ρερόμεν2 ε!; τό ΙΚΑ -όά /.άοονν ηνρημένχ; 
τνντάήε:;. ϊ:' ό έζρί-όη τζόζ-.μον νά άζορεν/ό>ή ή νζέρμετοο: 
έζ’.όάρνντ:; τον ΙΚΑ μέ τημχντν/.ά ζοτά έτ 2!τ·2ς τή; ν.χτο- 
όο’/.ή; ηνςημένη; ζνντάςεω; εις ζρότωζζ τά όζοίζ ·5ά ζχοχ- 
μείνονν έλά/:ττον /τόνον εί: τήν άτρζλοτίν τον 7.2- έν τννε- 
/είχ ·άa rv/T2::ο?οτηόονν νζ" χντον.

Α:ά τή; ζ2Τ2γράρον 3 τον ζ:-όρον 1 όρ’ζετχ: ότ: ό /τόνο; 
οτρχλίτεω; ό όζοΤο; έζρχ;μ2τοζο:ή·λη νζό τήν :ο:ότητ2 άζο-

τών είτρορών τον ΙΚΑ. :’.ά τήν άζνένε'.αν ό τ;ν 7.2· ό τοιτΰττς ν.λ: :ττ:7.ώς το3 μ:τώοττ3 ε!ς τήν άτράλ·.*:·/ τον ΤΣΑ νζ;
τον ΤΣΑ ?:ά τήν τνντ 2ς: V. Ή 7.2Τ22Τ2Τ 2'ώ:η zpC7.2/zi τώ 7 :!ι-α·'ς;α.ένων »·ς την ατράλ’.τ’.ν τον ΙΚΑ μ:;λωτών ότη-
ζ/.ή-So; ζροό/.ηχάτων τοτον ίί; τονς ροτεί; ότον -/.α·. ε’.ς τcς; γών. •^εωρε'τα·. ώτ άτρζλίτεω; ε!ς τό ΙΚΑ.
η72 2λ*.τα£νςυς */.2·. τους έ:*ροτότζς ο: όζοίο: *'v2i jzzyps'-)·/. Ό τττλτγ'.τμτ; iro ττΰ ΙΚΑ ώ; /ρό/ον άττζ/.ίτεω; εί;
νοι vi τυνζλλάττωντα: με ονο ρορεί; τ:ά ' »Ν / - _τα '.τ:a c2τΐ7.ω; αΰττ 0).Z/.ArpZJ 7ZJ yzvryj άτρζλίτεω; εί; τό ΤΣΑ ό·ζό τήν
ζροτωζχ.

6. Α ά τον; άνωτέρω λόγ·ον; έν.ρίντμε ότ: έζέττη ζλέον 
ή ώρχ ρ:ζ:7.ή; ά/τ:μετ(·>ζ:τεω; τή; ? ημ: ο ν ρ γη ό·ε :τη ς 7.2Τ2- 
ττάτεως ζ-ο; τον zy.zr.yi έ:ζτ:2/.:τεω; τών ό:ο)ν ζζ! ζρο- 
οζο-νετεων έζ! νέων όάτεω/. ό:·5ολογ:7.ή; 7.x! άζοτελεΖΑΧ- 
τ’.7.ή; τνντ2=:;ϊοτ:7.ή; ζροττ2τ·2ς τών ένό:ζρεοοαένων τά- 
ζεων μ:τ·νωτών όϊηγώ·/ 7.2: ίο:07.τητων 2ντθ7.:νήτων Α.Χ.',.

Κζτόζ:-/ μζ7.ρά; Αε/.έτης 7.2: τνιμρωνίζ; τών έχζροτώζων 
τώ- όργζ-ώτεων τών έργοϊοτών ότον 7.2! τών έργζζομενων, 
εζρ:νη τζόζ μον όζω; ο! μεν μ:τ·5ωτο! όϊηγο: χντο-/.:νήτων

:::οττΖ7 2Ζ07./.ε·.ττ:·/.ω; τον μ’.τνωτον ζτοοχ τον; ητ:2/.:τ;Αϊ- 
νον; τον ΤΣΑ. ο: όζοίο: 7.2τά τήν ένζρζ:ν τής ίτ/νος :ον
νονο.· / ϊ 979 ι ·ό χ έ/ονν τήν ίό:ότηΤ2 τον μ:τ-><>τον όοη- 
γον. ή ε:/ον τήν :;:ότητ7 τζντην 7.2! ζρό τή; 1/4/1979 -/.:! 
BAoooizv την άτρά/.’.τ:·; των ζ2:ά τώ ΤΣΑ άττό τής 1/1/1974 
νίζ! έοεζή; νωρίς νά vz2/So’v όμως ’χέ/ρ: ττ; 1/4'/Ι979. 
εις τήν άτρά7.:τ:ν έτέοον ροοέως y.vp:2; άτρζλίτεω; ή οέν 
ετρζζηττν ε:; έτερον έζά-ργελχζ.

0*7.ο-λεν νοείτζ: ότ: ή ά/ωτέρω έ'/.τε-όείτχ ;·λάμ:τ:ς τον 
νζολογ:τμον νζό τον ΙΚΛ ώς /τόνον ό'.ζννάέντο; εί; τήν

°, 
I»*



;αλ:-ιν αέτοέ τ:Ι χτενεν άτε αλτει·,; είς το ΤΣΑ ντο εν
ότητα τοό μ’.αάιοτεό έοηγεό :sv :εερά τά τρότωτε έχε:·,, 
έτοία μετά τήν έναρς:ν τή; :;·/·λ; τον νόμον άό άτκήτον 
τρωτόν τό εταγ-ελμα τεν ντίκ::- έεηγεό y.a: άα vtt 

•ενν είς την άαςαλ:?ϊν τον ΙΚΑ.
Ο χρόνος άτςαλίτεως είς τε ΤΣΑ ο ότείες ντολεγίζετα. 

: άνωτέεω εςετεάη ώς χτένες άτεα/.ίτεως είς τε ΙΚΑ 
2 άεωρήτα· ότ: ί:τνάάη εί; ττν Την άτςαλ·ττ:χήν κ/.άτ:
: ιΐνΑ.'
A:2 τή; ταραγράεεν 4 τον άεάτεν 1 όείζετα: ότ: ό χρόνετ 
εντηρετία; ώς ν.τάωτεν όίηγεν ττςατεντεως κλτ. τών 
αγοοεένων είς τήν άτεάλ·.τ·.ν τεν ΙΚΑ μ:τάωτών έενγών. 
ότοόες άνα-νωρίζετα: τοναςώνως ττός την νομοά£τ:αν τε, 
ΣΑ ώς τνντάα’.μος. λο-'ίζετα: ώς -/τόνος τταγματ:χή; άτεα- 
τεω; ταρά τώ ΙΚΑ ετ’ ότεν ίείαίω; άναγνω--·τάε7 

2! εταγορατάε: τνμςώνως ττός την νομοάετ:αν τεν ΤΣΑ

Σννετώς άνα·γνωρ:ζετα·. ό -/τόνος άτατγολή-τεω; κατά τεν 
τε-ον ό ήτεαλ’.τμένο; άτητχολήάη ώς μ·.τάωτος όόη-Ός. ωτ 
.2: ό χρόνος τής ττρατ:ωτ:κτς ντττετία:. έε 07θν ονως - 
τςαλ’.τμένος τρό τής ττρατεντεώ; τεν άτητχνλήάη Ας μ·- 
άωτος.
'Αζαςα-τητες τροντόάετ:; ε:ά τον ντολεγ:τμεν ·»-ς τεν 

'ΚΑ τού ανωτέρω χ τόνον ώς χρόνον τραγματχ/.ής άτεαλί-
εως ε’.να: να μη εχε: /.ηοη οψ:ν ως τνντας :οιεε τοαε

Οργαν:τμον -/.νρίας άτςαλίσεως ή ταρά τον Δημοτίεν.

"Εν τροχετμένω Βεον να ϊ:ιο>κρ:ν·τάή ή έννο'.χ τεν '/τόνε 
ττεΰτηεετίας. ό ότοίες λογίζεται ώς τνντάανμος ταρά τώ 
"ΤΣΑ. ώς το’.οντες ?έ νοείτα: ό χςόνος εργατιάς ταρατχεάε: 

ης ζρο τής τνττάτεως τοΰ Ταμείον.
Έτομένως 2 εν λογίζεται ώς χρόνος τροντηοετία;. άλλ:- 

τόνος 2:αννάε:ς εις την ττεαγματ'.α.ήν άτςάλ:τ:ν τεν ΤΣΛ. 
χρόνος έογατίας ταρατχεάείτης μετά την ”?οντ:ν τεν ΤΣΑ. 
όττοίος άνεγνω-ρίτάη ώς χρόνος τραγναττ/.ής άτςαλίτεως.

Δ:ά των Βιατάξεον τής τταραγεάςον 5 τον άράρεν 1 χτ
ενίζεται ο τ ρότες άναγωγή; των ετών ή μηνών άτεαλ- 

τεως ε:ς ημέρας y.a! τής μετατρετής τών ή νερών ετραλ:- 
εως είς έτη άτςαλίτεως.

Δ:ά τών ειατα2εο)ν τής ταεα-ρρ. fi τεν αντεν άενρεν ί 
:ίζετα: ότι έά; εί μιτ-άωτο: ότηγε: τέχτηντα: ή άτεχτήτενν 
τ: τλέον τής ίεχτητος μ·ι·5ωτον όεηγεν -/.α: την ίε'.ότττ- 
:εχτήτον αντον.'.νήτον Δ.Χ. ντά'ρεντα: -/.2: είς την άτεάλ:τ:ν 

εν ΤΣΑ ντεχρεωτιχώς.

"Ετ: τον αράρον 2.
Δ·.ά τής ταοαγρ. 1 τον αράρον 2 όρίζεττ': ότ: μετανέρεν- 

α: είς το ΙΚΑ ίν. τών ιννταα:ενχων τεν ΤΣΛ έ'/.εΤνε: c 
τε:ο: ίϊήννταν τονλάχ:ττεν τό ήμ:τν τεν τν·.·ελ"/.εν χτένε 
τοαλίτεως αν τών ντε την ::: ό τ η τ τ τεν μ·τ·5ωτεν. Οί ά-ο- 
ερω τν^τααεενχο: άτε τής μεταςερας των να λεγίζ.·ν<τ-· 
/-τατιενχο: τον ΙΚΑ.

Δ:ά τής ταρτγράεεν 2 τεν άεάρεν 2 όείζεττ· ότ· ε: χετ: 
ερόμενο: είς τό ΙΚΑ τνντας-.εν/ε: ν.ατττάτεεντα: ε:ς τν 
εεέμην άτοαλ:οτ:·/.ήν -/.λάτιν τεν ΙΚΑ. Οντω ό τν-ταςιεΓ- 
ες τον ΤΣΑ ό ότο’-ες με 37 έτη άτε2λ·.τεως λαν.εα-ε·. τή 
ερεν τνντ22:ν 6280 ερχ.. μεταεερέμενες ε·; τό ΙΚΑ ·ί : 
ά:η εά/ταα-.ν 91 14 ερχ.

Δ:ά τής ταραγράεεν 3 τεν άενεεν 2 ότ·’7ετ7: ετ: α: ε::- 
22ε:ς τών ταραγραεων 3. 4 ν.α: Γ> τεν ά:ν·εε- I ώς 
Αν ταραγράεων 1 y.a': 2 τεν αεάεεν 2 έεαρν.όζεντα· y.a· ε
άν ήςς?αλ·.τμένων y.a: τννττς:εν/ων τών ντανό :··τ:ον :·* 
ην άτεάλ’.τ:·; τεν ΙΚΑ ε·.2 τών ;'.ττάτεων τεI εεεόςεν 4 τ· 
εν,εν 729/J977.
Δ:ά τών ε-.ατααεων τεν άνωτέτεν νεμεν ν~ · ν-τ- είτ τ- 

τεαλ’.τ:·/ τεν ΙΚΑ έςαγτενέντετ τή- άτε αλί τ·:· * τεν ΤΣ 
μ:εάωτε· όεηγε: τών άττ:·/.ώ·. να· ντε:τ—::·ώ.

ε:ων ;ημετ:ας χρήτεως ώς y.a: τών αντε·/.:νήτιο · }'.τα::ε:ώ
όμτορία: ΤΤετρελαίεν. Ο: άνωτέεω όμως μντήχ·.'.·-· 
αν είς την άτεαλετ:·. τεν ΙΚΑ άτε τής 1.2.'977. έ-ώ :·· 
εν χρόνε·- άτεαλίτεώς των είς τό ΤΣΑ νε.:εε'·τα: μον
ής ε:αχετής τής άτςα/.ίτείός τωε. ώς ήτε.'λτνίνε: τ'

' αχείεν αέτοέτ έ ϊό χτένες ττς τε:νέτης άτταλττεώς τι 
7ά τρετμετρηάή είτε ·άτό τεό ΙΚΑ ε:τε ντε τεέ ςε:ε···ις :: 
τον έτοίον ένϊεχεμέ-ως ·5ά νταχάοά- y.2: έ:' ετεν τλητεέ 
τις Tpo-vTO-S£-£:p τής νομο-Ι>£::ας τερ: ::α:εχ:ε-.ής άτεαλ 
τέως. ’Ετε:εή χα: ϊ:α τενς όταγομένονς ε·.2 τώ>, ::;·τ2τεω 
τεν τατόντες τχεΒίον Νόμεν είς την άτεάλ·τ:ν τεν FKA μ - 
τάωτενς όεηγονς τροόλέτετα: ότ: έ χρόνος άτεαλίτεώς τω 
είς τέ ΤΣΑ ντο τήν ϊ?:ότητα τον μ-.τάωτον όϊη-;εό άκ-’ρε' 
τα: ώς ?:Γ^ν-5είς είς την άτεάλ:τ:ν τον ΙΚΑ. ε:ά λόγον - 
:αης μεταχειρίτεως. τροίλέτετα: ότ: y.2: ο: ::ά τεν νόμεν 
729/1977 νταχάέντες είς τήν άαεάλ:τ:ν τον ΙΚΑ μ-.ε-Ιωτ: 
έεηγοί λεωεορείων y.a: αντοχινήτων Έτα:ρε·ών Έττεείατ 
τετρε/.αίον άα άεωρήαονν ώς χρόνον άτςαλίτεως είς τ- ] 
Κ.Α. τεν χρόνον άαςαλίτεώς τιν- ώς μ:τ·5ωτών όεη-'ί·>ν εί; 
τε ΤΣΑ. ό ϊέ χρόνος άτςαλίτεως αν τών άά άεωρηάή ότ: 
ε·ην>5η είς τήν Τη-, άτςαλ:ττ:·/.ήν ν./.άτ'.ν τον ΙΚΑ.

Έτίτης ε:ά τών ε:ατααεων τής ταραγράεεν 2 τεν α:- 
7?εν 4 τεν ανωτέρω νόμεν 729/77 μετεςέρ-νητα·- άτε ! .4 
1978 είς τήν άτςά/.:τ:ν τεν ΙΚΑ εχ τών τν.ταα-εάχων τε' 
ΤΣΑ έχείνε: ο: ότείο: ε:ήννταν είς τήν άτ:α7.:τ:-, τεν 'ΓΣΛ 
τεν τερ’.ααότερεν χρόνον άτςαλίτεως αντών άτε την ίε:ότητ:· 
τεν μ:-άωτον όεηγον λεωςερείεν ή αντοχ:νήτεν έτα·.ρε·ών εν- 
τερίας τετρελαίον. Δ:ά τών ο. α τ ά ς εων τής ταραγτάεεν ■ 
τεν άράρεν 4 τον νόμον 729,ΤΤ όρίζετα: ότ: ο: ανωτέρω 
τννταΞ'ονχο! άά χαταταη-ονν είς μία·; τών άτςαλ;ττ:κών ν.λά- 
τεων τον ΙΚΑ ο:- άτοςάαεως τεν 'Ττεντγον Κεωων.κώ; "Τ- 
τηρετίών μετά γνώμην τον Δ.Σ. τεό ΙΚΑ ήτ:ς ε tv έχε: ε·/- 
εεάεΐ μέχρ: τενϊε.

*ΙΓίη ε: τνντας-.εννο: άντε:, άά χαταταγενν είς τήν 7η 
:τςα/.:ττ:χήν χλατ:·. τεν ΙΚΑ. εντως ωττε όλε: ε: μ.εταεε· 
-όειενο: είς τε ΙΚΑ τννταςιεννε: να τνχενν τής αότής μετα- 
γε:ρίτεως.

ΕΚ: τεν άράρεν 3.
Δ:ά τεν άράρεν 3 όρίζετα: ετ: τροχε:μένεν να άεμ.ελ'ωά ” 

ε:·/.αίωμα. ενντάςεως ','.έγω γήρατος ή άνατηρίας ντε τώ 
μιτάωτών όεηγών. ·Γ· ά τρέτε: νά χαταάέαενν τρεηγεναένω ■ 
ν.α: τήν έταγγελματχεήν των ά:ε:α·, ίχανότητες όόηγεν α'- 
τεχ:νήτον. ότως τρεελέτετα: χα: τήμερον ντο τών Β:ατό- 
-τεων τον άράρεν 17 ταραγεαςες I τον Χ.Α. 404 '74 τρε 
•/ε:μενεν τε:: τών ήτεα/.’.τνενων είς τε ΤΣΑ νχεάωτών ό:τ· 
•·ί)ν αντεχ:νήτεν.

Ετ: τεν άράρ' ν .
Δ:ά τής ταρ2··ρά. εν 1 τεν άράρεν 4 άεττίζετα: έτητί

• τςορα ταντες · νρ: ν y.a: ν·.μεως ή χρητ:ενχεν y.a: έχμε 
-i/.λεντεν ε-αγγ λμ:ττ/.εν αντοχ:νττεν ετν.ετίας y.a': :ε:ωτ: 
·,.ή: χρήτεως. ε:ά τήν χςητ:μετε:ητ:ν ή έχμετάλλεντ:-/ :/.ά 
ττεν αντεχ:νήτεν. ε. τετόν τής έτείας χλ:·.·.α·/.εντα: άτό 1C 
— C40 ::χ. μην.αίωτ.

Η ε:τςερά αντη άςερά τετεν τά -ημετία: ετεν y.a: τό 
:::ωτ:χής χρήτεως έ-αγγε'/.ναττ/.ά αντεεείνητα.

Δ:α τεν ετεεεν τε έτείεν άα τρεχνύη έχ τή; έ·, λόγω ετ 
εεεάς. εε ενε: μεν ετατςς/.ίζετα: ή ν. 2 λ τέ:: τώ·. :τ·. ετεν 
τεων τεν ΙΚΑ τών ττεχνττενεώ·. έχ τώ·, ::ατάςεων τεν τ: 
εεντες εάρε; ήεη τέντας:ενχων. τνντας-.εεετήτεω: ήττα/.· 
-μενών μέ ναχρέν χτόνεν άτςαλίτεως είς τ; ΤΣΑ χλτ.'
·: έτερον εέ εχ'.τνγχονετα: τ ε:χενεμ:χ.ή έςε-;:αντ:ς τ:
_Λ. τ: crctcv. i/.:y.r. zjZ'Tv.z-y. ζ:ζ z*:yzzr r.;·/.:ν: 

•ty.fv */.770ττ2Γ:ν.

Η έτ:εελή τής έν /.έγιν είτεεράτ χρ·ν:τα: ένεεεετγμέ 
.:ετ: ή χε:νων·.·/.ή άτεα7.:τ:ς έςντηεετε: τέ ετν.ότ:εν εναεετε 
ν.α: τννετώς. είς τε;·.ττι·:τ:ν εε.ναν.ίας τεν ά·τ:ττε:χεν ς· 
:εως τρε: άντ’.μετωτ.τ:·, -:i τιον είτςετών τώ·, ήτεα/.:τμ:

• ων τών χ:;ς εχτ/.ητωτ:·, τής άτεττο/.ής τε^. :ατ7-ών. ε· 
α:ε7.εγε:τα· τ ντε; αν,τον έτΆλτ χαί ετν.ετίε. εάτε-τ Σ.Ι
! 7)8 35. 1748 7,:. 1386 GO. 172 ΌΙ .
Ααμεανεν.ίνον τννετώς ντ εά:ν ότ: τ χνχ/.οεοτία τώ' 

‘ταγγελματτχών αντ-χτ/ήτων ί::ι.τ:χτ.ς ντττεως τρόχαλε 
■:τ τον; ετα-~ε/ν;τ:α: 2ντοχ:νητ:ττ.τς :η.·ετίας χτήτεω 
.“·).:α·, λέγω τεν τ::·ο::τν.εν τον χνχό/.εν ττ: ε:αττη::έττ-
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τος 2.τών. Αίωϋ'.τμ. :2.ο:τ:μον vj ;:jv::vt.vrT ,τ,μτσ 2.: * 
j τής τνμόολής τών ί::07.:ητών ε::2γγελμ2τ:7.ών 22τθ7.:ν-- 

ων ί::ωτ:7.ής χρητεω: είς T2 oapr τής άτρχλ-.-εως.

Λ:2 τής 73c2v;-r-- - "i άρ-Spov 4 ορΑεττ: οτ: ή ».:- 
op2 ή ττροόλεττομίνη όσό τής 22:γ;:;::> i τυμόε02:οντ:: 
.2: :ννε::τ:;2ττετ2: v;:a τών τελών ::a
;ύτθ7.:νητ2 ό:2 τά i—τ2 -/.2τ2θ2λλοντ2: τε/.η 7.υ7.λο;ορ:2ς. 
Λ:2 Τ2 2υτθ7.ίνητ2 ;:ά :a όττο'-2 οεν 7.2:2θ2/./.οντ2: τε/.η /..- 
.λοοο::2ς ή έν λ-··'- εί.τ;ο:2 S2 7.2τ2iS/.ι.ι-χ·. ντό τών 
ττοχρέων είς τό · ΤΣΑ. νά 2ννε:::τράττετ2: μετά τής ά-;2- 
.:7τ.7.ής ε-.τςοράς τον ν.λαοον ινντάξεως. 7.2’: Sa ε;2;μο- 
1ων:2: ::ά τήν είτττρκξ:·; σύτής 2: Εατάξε:; τής νομο-V;- 
πΑς τον ΤΣΑ 2· προίλεττουο2: την ilarpap-.v των ύττερ 2ν- 
τον είτρορών.

Ή εί-ιερά αντη όά άττο::όετ2: ντε τον ΤΣΑ είς τόν εί- 
:-/.όν~ Λογ2::22μον.

At2 τής τ202”ρ2·. ον 3 τον :,;Spo. 4 -οοόλεττετσ: 2tir. - 
τή: έν λόγο. ·ίτ. οράς 7.2:2 10”: τη ω: τττό 1.i .1C 1

ι.εχ:t 7.2: τής 3J.J5.is3.
Ατό "ής 1.1.1 9$ '· 7.2· έεεή.’ς ή ε::οο:2 νντη όν-.2::". 

>2 3VΗ2νετ21 άτοοάτεων τών Υττον: γώ 0:7.ονομ·.7.ών -/.ά: 
\ ο:νων ϊ·/.ών Τ Υτη; ε :: ών.

Λ:ά τής ττνοσγράςον 4 τον άρ-Spov 4 όρίζετκ: ότ: τό έτο- 
-ον τό οττοίον ττροέ:χε-;2: άττο τήν εν λόγω είτςοεάν είτάγετ2:

. τις είο'.κόν λογνρ'.ντμόν ό όττοίος 32 τηεήτα: ττκρά τή 'ESv:- 
:ή Τ:2τέζη.

Έν. τον ντολοίτον τον άνωτέρω λογσρ·.ττμον 7.2τά τό τό
νος έν.άττον τρίμηνον 3ά άτοο.’οεττ: ττοττ-τον οΟΤ εις τό 
ΓΣΑ 7.2: 509: εές τό ΙΚΑ. άρον ττροηγουμένως έρορλη-νονν 
τά :άνε.2 τά ότο:2 έχε: τννάΑει το ΤΣΑ- οά ότο:2 άνέρχον- 
02: ε*ς τό τοσον τών 610.000.000 ορχ.

Έττΐ τον apSpov 5.
Λ:ά τον ap-Spov 5 7.ϊταργεότ2: άττο 1 Iavovaptov 1980 ή 

νττέρ ΤΣ;Α είτρ-ορά έ| 20 ίρσχμών μην:2·ως ή ότο:2 7.2~.7- 
02/.λετ2: ντό τών τ.νρίων. νομεών ή χρησ:ονχων -/.a: έ/.με- 
τνλλεντών αντο-/.:νήτων :::ωτ:7.ής χρή-εως.

Ετ: τον ap-Spov 6.
Α:ά τον ap-Spov 6. άνττροττρμόζεττ: τό vio: τής τττγίν.ς 

ο'.τροράς ντε: ΤΣΑ. 3ε2ττ:τ3ε:τ2 το έτος 1901 7.2: τ202με:- 
V222 ε/.τοτε ε!ς τά 2ντά έττίττεοε.

Ετ: τον ap-Spov 7.
A.2 .^ν 2r'Vrov 1 .pοτοτο:ονντ2: 2. τερ:ττωτε:ς, 2. ο 7.2: 

γ. τής τ2ρ2γράρον 1 τον ip-Spov 3 τοό Χ.Α. 404/74 7.2: 
:νρ2νετ2: ή άτοντ/.ή ε:τρο:2 τών ήτρ2/.:*νένων τον ΤΣΑ 
-ττο 1.000 ε:ς 1.40*3 ερα^τνάς.

Μ ε:τρο:2 2ντη Si 2νρ2ν:τ2·. 7.2τ” έτος 7.2τά τό τοτοττόν 
2τά το οτ:·ον ηνρήΑη 7.2:2 τό τροηγονμενον ήμερολογ:27.ό 
τος το ημερομ:τ-λ:ον τον 2νε:οίΛεντον έργάτον.

Α: τροτοτο:ονμεν2: -/.2· 7.2τ2ργονμεν2: ::2τ2ρε:ς τών τε- 
::ττωτεων 2. ό r.2: γ τής ττρτγράρον 1 τον ap-Spov 3 το3 
Λ.Λ. 404/74 έ-/ονν (ος άν.-ολ'.ν-νως:

"I. Ιο ΤΣΑ έχε: ώς τόρονς:

γ Την ττγ-Αν μην:τ:2ν ε:τρο:2ν τοό εργοεοτο.. *y.a;:o - 
:ο το.το. -Τ.2Τ/ο/.οννενον. όρΑοχενην:
— ντο : .1.1974 είς ::χ. 34έ

2 - Τήν τ2γ·2ν μην:2:2V είτςοράν τώ'·
U/ ε:τ·νο;τών άρ Αομένην :

— ini 1.3.1974 είς ο:χ. 203
— iri 1.1.1973 ». 240
-— 1.1.1970 - - 273
·— 1.1.1977 .. ,. 810

ϊ'; Τήν τ2γ:2ν μην.7:2ν είτρορ2- τώ·
■ ΓΙΐ'/άΐν τών 5ν2οερομενων είς τ2ς τ:
• 7.2! ι'έν.τρότωτο: έργοοοτών : τής

2 7.2·. όρΆομένην :

— iri» 1.1.19.4 ε:; ::χ. 330
— ari 1.1.1973 ' 0.30
—* τττλ 1.1.1970 .. „ 733
— izz 1.1.1977 7.2: έ ς ε ς ή ς 800

τ2:ά τώ ΤΣΑ ήτοτ-

— 2το
— άτο Li.i:i7fJ

ο9( * 
400 
490

.λ: 2νωτε:ω ε:τ;ορ2: ηνρη-νη*2ν ;:a τής Β2 22 1743 1 . 
.. ι 1’το.:γ:7.τς 2τορ2:εως ΦΕΚ 962 1.10.» < άτο 1.1 1 

: 977 ε:ς 0 2 άν.ολο.ν2 τοτά:

2: τής τερ:ττ. 2' είς ορ/. 400 
2: :f; τε::ττ ό » » 1000

.'.2 2: τή*ς τερ'.ττ. γ” - .. 600

Ετ. τον ipSpov 8. A:a τον ap-Spov 8 λήγε: ή -λητε:2 τώ 
ε.νών τον Α.Σ. τον ΤΣΑ 7.ζ·. όρ:7ετ2: έν είτετ: μέλος ίχ τώ 
το2λ:τμενων :::ο·/.τητών ά»τ: τών μ:;-λωτών.

Ετί τον άρ-Spo. 9. Α:2 τον ip-Spov 9 τροόλετετν: ή τνττ,- 
τ:ς Κ,.άοον Έτ:/.ο.ρ:/.ής Ατρν/.ίτεως ττο ΤΣΑ τών ε/.τρο 
τωτων τών ’Lτ2-γ-ελμ2τ:7.ών Οργτνωτεων των 2ντθ7.:νητ:- 
ττων.

Έτ: τον apSpov 10. Α:ά τον ap-Spov 10 τ:·νεντ2: έροντ::- 
:οτ:7.2·. Ο’.ττάρε'.ς ο:ά τών ότοίων τ2ρέ-/ετ2: ή ίννβτότης τρο- 
τοτοίήτεως 7.2: τνροτ/.ηρωτεως ::ά Προε:ρ:7.ών Α’.2τ2γμ2τ(·/· 
τώ» ο·.2τάςεων τής ο:ετοντης τό ΤΣΑ νομοΑετ-Ας.

Έτ: τον ap-Spov 11. Α:ά τής τ2ρ2γράρον 1 τον apSpov 1 ϊ 
τροόλέτετ2: ή τ2ρο-/ή νγε'.ονομτ/.ής τερ'.-άάλψεως είς τονρ 
τνντ2ρ:ον-/ονς ντ2>.λήλονς τον ΤΣΑ ότως τ2ρέ-/ετ2: 7.2: είς 
τους έν ενεργείς: ντ2/.λήλονς τον. ή ότο:2 τνγ/2νε: όμο::: 
τρος τήν νγε:ονομ:7.ήν τερ :S2/.ψ:ν τών οημοτίων ντ2λλή/.ων.

Α:ά τής τ2ρ2γράοο-ν 2 τον 2ντον ap-Spov 11 τροίλέτετν 
ή χορήγητ:ς έτόόων ν.ηοε·2ς είς τονς τνντ2τ:ον-/ονς ντ2λλή- 
λονς τον ΤΣΑ.

Οντως έχε: τό ττρόν :χεο:ον Χομον το οτο:ον έχομεν τήν τ:- 
μήν νά τ2ρ27.2/.έ:ινμεν ότως 3τρ:'·3ή ντο τον Σώμχτος.

Έν Α-νην2:ς τή 9 Αεν.εμόρ'.ον 1978 

Ο! Ύτονργο:

0ί7.ονθ'2'.7.ών Κο:νων:ν.ών 3'ττ ρετ'.ών
Α0. ΚΑΝΈΛΛΟΠ03Ά0Σ ΣΠΙ'Ρ. ΑΟΞΙ.ΑΑΗΣ

ΣΧΕΑ10Χ ΝΟΜΟΥ
Περ: τροτοτο:ήιεως τής «τερ: ΤΣΑ νομο-νετίνς. ντ2·;ωγή:

τών μ:ο·7ωτών όοηγών 2ντο-/.:νήτων είς την 2το2/.:τ:ν το;
ΙΚΑ 7.a: άλ/.ον τ:νών ο-.ττάΐεωνι).

Άρ-Spov 1.

1. ’Ατό τής ένάρτεως τής ίτχνος τον τ2ρόντος νόμον:

2) Έή2:ρολ/τ2: τής rapi τώ Τ2με!ω ΣνντάΞεων Αντο- 
·,·.:νητ:"τών (ΤΣΑ' ντοχρεωτ’.ν.ής άτρ2/.ίτεως 7.2: ντάγ-ο·- 
τ2: είς τήν άτ:ά/.:::ν τον ΙΚΑ. έοΣρμοζομέ'Ίον τώ; ο:2τό- 
ρεο)ν τή; νομν7ετ·2ς avoov 7.2! τον ττρόντος Νομον. τ2 τρο- 
τωτ2 τά ότο:2 7.2τέχονν έ τ 7γ γ ε λ μ a τ: 7. ή ν a:::2v ·7.2/όττ-
τος όοηγοό 2ντο7.:νήτον. έ/.:ονε:;2ν ή ά;2γνωρ.ζομενην 
τών άρμοοίων Έ7./.η·;:7.ών Αρχών 7.2: τ2ρέχονν έτηρτημ:- 
• ην έργ23:2ν όοηγον 2ντθ7.:νήτθν οημοιίας ή :::ωτ:7.ής χρ·Ε 
τεως έντ/τ: άν.Ο’.όής. ά.ερ::τήτως τρότον 7.2-Sop:raov τ2ν- 
της. Τά άνωτέρω τρότοτ2 ύτάγοντα: είς τήν μ:7.τήν aoo::- 
λ:τ:ν έστω 7.2: ά; άτττχολονντν: έ/.τός άτο2λ:ττ:7.ής τε::τ- 
;ής τον ΙΚΑ.
ϊ) Α:27.όττετ2: ή τρθ2:ρ:τ:κή άτοά/.:::; ταρά τώ ΤΣΛ, 

τών τροτωτων ττερ: ών 2: τερ:ττώ*ε:ς 2 y.ai ττ τής ττο.
I τον ip-Spov 4 τον Ν.Α. 404/1974. «ττερί τροτοτοτήσεως : 
τ.μτληρώτεως τής «τεο: τον Τ2μείον Συντάξεων ΑντοΆ:ντ- 
τ::.τών νομοΑετ:2ς». Ττ τρότωτ2 τ2ν:2 ?vv2v:7: τν τ:τι·--·


