
Ε1ΣΙΠΊΙ ΓίΚΊί ΕΚί-ίΙ'.ΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου νο-ιου. «περ ι καταργήσει·/; τ·.ύ Κ/.··.···»·/
χ- - - -Ι’ \ . _—υνταιεί*»^ — - ' · αξειν ! 1 ροσι/πικοΰ Ίν/τ ·
ρικών και Βιομηχανικό/·/ Ι.πιυ,ε/ ητη εi(.)v τοΰ Κράτου;»·.

7/ οό; τήι· Βοιν.ή»· τό*/· '£■/././/IV))·

1. Τό Ταμείο Συντάξεων II εοσωπικοΰ ’ Ιυμπορικ*// και
1 / ιο μηχ αν ικό/ν Ι .π ι μέλη τη ρ ·.< ■/ν τοΰ Κράτους συνεστηθη τ.
ετο; 192.7 κατ' έξουσιοδότησιν τοΰ Νόμου 2 Si is 1922. ώ:
τοεεύ; ζα/. j—('jv oι7 κυρίαν συνταςιν to 11 ρυσω..'.κο των 
’Εμπορικών καί Iίιομηχα·. ικων Επιμελητηρίων. ως κ:ιι των 
Έπαγγελματικό/ν καί Βιοτεχνικόν/ Επιμελητηρίων. των 
Ιδρυόμενων από τ ηε ισχύ ο; τον Λ.Λ. ! -1 * ■1 I·1·' ι.

Οΰτω εις τήν άσφάλισιν τον 1 αμειου ύπάγονται οι τακτι
κοί καί οι έκτακτοι ύπάλληλοι και υπηρεται :

α) Τον I αμειου.
β) Ίων ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’ Επιμελητηρίων 

τη; χώρα; (Αθηνών. Λλεςανδρουπολεως. Αγρίνιου. Αε
νολί ! >ο·ΛΟΖ17. Εΰβινιας. Δρά-
’Έ2.Σ. Δωδεκανησου. 11 3 7.κλzWj. ’ 11 πείεου. θίεσσα/.ονίκηε.
Κα>.X'jICOV. Κεεκύεαε. Κετ. άλλην:ίαε. Κυκλάδων. Κοζάνης.
Κορ ίνθου. Καστοριάς. Κ α/.ύ;.L'Jfj'J. Καβάλας. Ι\ χρ^ί τσης. Αα-
οίστ. ;. Λα.•αία;. Λασίθι*.|’J. . ΐευκάδος. ,Μυτιλή'Τ- π. άνθη ε.
ΓΙ ειεαιώ;. [Ιατρό/·/. Πιε . Ιΐύργου. Ροδόττης. Ρεθύανηε.
V ' V2-αμου. —:ερρό/ν, 1 ρικά/.COV, Φ>.() ρίνης. Χίου κχΐ Χανίο/ν).

Ύ ) Τοΰ Χρηματιστή; Ίου ' 1£;υ“:ορΞ?->μάτοάν Πειραιώς.
δ;) Τοΰ Έπαγγελματ :κου Έπ:. μέλη τη ρ Ίου ΆΟηνών.

ι Τοΰ ’ Επα-ιτ'ελματ!:κου ’Επ:. μέλη ττ(ρ Ίου Πειραιώς.
σ':) Τοΰ Βιοτεχνικού Έτ:·.μ.ελ·ιητηρίου ’Αθηνών,
r_j) Τοΰ Βιοτεχνικού Ίΰπιμελητηρί ου Πειρ:Χ'.ώε . καί

η ) Τ ών ’ Επαγη'ελματ ’.κώ'./ κα* ΒιοτεχνικώV Έπιμςλητη-
ρίων I Ιατρών." Κέρκυρας. Καλαμών. Ηρακλείου, ’Αγρίνιου. 
Καβάλα;, .Μυτιλήνη;. Σάμου, Χίου καί Δράμας.

ΟΙ τακτικοί υπάλληλοι τών λοιτεών Επαγγελματικών καί 
Βιοτεχνικών ’ Επιμελητήριο/·/. οί όττοϊοι ήτταν ήσφαλισμέ/οι 
εις το J.K.A. ύπήχθησαν εις το συ·/τ α ξ ι ο δ ο τ ικ ον καθεστώς 
τών τακτικών ύτταλλήλων τοΰ Ι.Κ.Α. διά τοϋ άρθρου Μ τοΰ 
Ν.Δ. 4Γ>79'1996, — αραμείναντες εί; την άσφάλισιν τοϋ Ι
δρύματος.

Διά τής ντε άριΟ. ΙΟ.'ί 12 Έ.2/·> ΙίΟ.'ί ' I ττουργικής Άτο- 
φάσεο/ς συνεστήθη καί λειτουργεί τταρά. τώ Ί αμείω Κλάδος 
Προνοία; ττρό; τον σκοττόν χορηγήσεο/ς έφ’ άπαξ ταεοχών 
ώς καί μηνιαίου βοηθήματος εις τούς ασφαλισμένους τοΰ ΐα- 
μείου.

2. Κατά τά τελειταϊα έτη τής λειτουργίας του το Ταμείο 
ένεφάνισε σημαντικάς αδυναμίας, καθόσον αφορά τήν έκ- 
πλήρο/σιν τής άτεοστολής του καί τήν διζτήρησιν τής ττρό; 
αυτό εμπιστοσύνης τών ήσφαλισμέ/ων καί συνταξιούχων του.

Λί άουναμίαι αύται οφείλονται κυρίως εις τό γεγονός ότι 
οί ήσφαλισμένοι τοΰ Ταμείου διέπονται ές άπονε ο/ς ύπηρε- 
σιακής καταστάσειος ύττό τών διατάξει·/·/ περί δημοσίων διοι-
κητικών ΰπα>.λή/.ων? ή άθεόα δε εί-υΟος το υτ ων εις ώρισ·χέ-
νας /ρον ικάς ττεριόοους καί ίδια κατά τά £■τη 1! >67 - 1Μ74 έττε-
βάρυνε ισηιααντικό/; τό ΤαιαείοV\ Το οτ:οίον ύπεχρεώθη νά
καταβάλη σημαντικά ττοσά ί:α τήν συνταΐ'.οδότησίν το/ν.

Ουτο> ενώ οί ή συ αλισμένο Τθΰ Ί αυ ΐίο υ άνέρ/ονται εις
>U4. οί rrjvTaliov/oi χνερχοντ■α·ι ειε 241 έσι: συνταςιοΰ-
/cov — ρο ς ήσφαλισμένους 1 : ·> 92).

ΓΙέραν τών άνο/τερο/ ύττό τής νομολογίας τών δικαστηρίου/ 
ήμφισβητήθη. έάν οί συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου άκολουΟοΰν 
τούς συνταξιούχους τοΰ Δημοσίου, εις άς ττεριτττο/σεις διά 
γενικών νομοθετημάτο/ν παρέχονται ευεργετήματα εις τούς 
συνταξιούχους τοΰ Δημοσίου ή ρυθμίζονται θέματα άεορώντα 
τό ύψος τών χορηγουμένων συντάξεων κλπ. (Χοιιικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Κράτους 1598(58. ΓΊρωτ. ’Αθηνών 3160/79, 
1210,73, Έφετ. ’Αθηνών S.3S7/1973 κ>.π).

\αμ'ίανο·;τ.·ο. ίπ όνν ότι αί νπό τον Τχυ,είυυ /οεη-'ου- 
μεν-ιι σννταεει: άναπρ οσαρμόζονται αύτοτατωε εν περ- 
πτωσε αυςν^εωε τώ"' υπτίων το>ν ;ν ενεετεια γίοαλισυ,έ- 
/(■)·/. το Γααειον άντιμετο/πίζει εκαστοτε το πρόβλημα τής 
εςευρεσε ■/; των απαιτούν.ενων χρηματικών ποσών διά τήν 
αύξησιν τών συντάεεο/ν.

Μο.'.ουοτι ο.α του νόμου IMS ,v> ηυςηθησαν σηοιαντικώς οί 
ποιοι το / i αειειου. εν τούτοι; ή εςελιςι; τής οικονομικής κατα- 
σεάσεως αυτού δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ό/ς εύοίωνο;.

< Ijtoj κατα τά έτη 197.7. 19/0. 1977 καί 197S ό Πεοΰπο- 
λογισμος του Γαιειου εμφανίζεται μέυ ισοσκέλισα:'/;;. σ/·- 
μειοΰται όμως ότι εν περιπτώσει εμφα/ίσεως απροβλέπτου 
ττ/ός γεγν/ότ.: τό 1 αμεΐον θ' αναγκαίο ή νά πιοτού -/ εί; 
τά άποθε αατικά του.

δ. Μέραν τό>ν άνωτέεω έκτεθέ/των ή άσφάλισι; τοΰ προ- 
σο/πικου των Επαγγελματικών Ιεπιαελητηεί··// εί; δύο τ>ο- 
ρεις κυρία; άτφχλίσεο/; ( I αμεΐον καί Ι.Κ.Α.) έχει δηαιουε- 
γήσει εύλογα παράπονα, τοΰ Ιίροσο/πικοΰ τών’ώς εϊρηται Επι
μελητήριο)'/. τό όποιον δε.· τυγχάνει οΰτω τής αυτής αετα- 
χειρίσεως.

4. Διά τους όος άνω έκτεΟέντας λόγους καί εν τή κατα
βαλλόμενη προσπάθεια μειώσεως τοΰ αριθμού τώ·/ φορέων 
κυρίας άσφαλίσεο/ς. άνευ φαλκιδεύ.σεως τών δικαιωμάτων 
τό/ν ήσφαλισμενων. εκρίθη σκόπιμος καί άναγκαία ή κατάρ- 
γησις τοΰ Κλάδου Συντάξεων τοΰ ρηθεντος Ταμείου καί ή 
ύπαγωγή τό>ν ήσφαλισμέ/ων καί συνταξιούχο/·/ αΰτοΰ εις το 
αύτο μέ τούς τακτικούς ύπαλ>.ήλους τοΰ Ι.Κ.Α. συνταςιο- 
δοττκόν καθεστό/ς.

5. ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον κατηρτίσΟη τό παρόν σχέδιον 
νόμου επί τό/ν έπί μέρους διατάξεων τοΰ όποιου σημειοΰνται 
τ' ακόλουθα :

α) Διά του άρθρου 1 καταργεΐτπι ό Κλάδος Συντάξεων 
του I αμειου και το τακτικόν Προσωπικόν τών εις αυτό άνα- 
φερομενων X. Ι1.Δ.Δ. ύπάγεται εις τήν άσφάλισιν τοΰ Ι.Κ.Α. 
καί συνταςιοδοτεϊται συμφο’/νο/ς προς τά; συνταξιοδοτικάς 
οιαταςεις τής νομοθεσίας τών τακτικών 'υπαλλήλων τοΰ I. 
Κ.Α. (Νόμος 3103.55).

β) Διά. τοΰ ά;:Βρου 2 ττροβλ,έπε-:αι. ότι τό Ι.Κ.Α. καΟΊ-
<7Τ αται καθολικός ^ιά^ο/ος ττάντων *::ών ενεργητικών καί Π7.~

τικών ττέριουσιακών στο'./εί(π(V *:οΰ Τ αμειου τών πρ jZZ ~
■//·>μέ'χον έκ τ7 : /.ειτουρνία: του καταργουμένου Κλάδου. '[)-
σαύτ(ο; ή άκν/ητος περιουσία τοΰ Κλάδου (άποτελου;lirjr
ες ένος οικοττέ4 ο\/> κειμτ/ου έπί "4; όδοΰ Ακαδημίας) α:zz‘.~
έρχεται εις τό Ι.Κ.Α.

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 ρυθμίζεται τό θέμα τοΰ προσδιορι
σμού τοΰ συνταξίμου χρόνο/ τό/ν ασφαλισμένων εί; τό Ι.Κ.Α. 
προσωπικού, συνισταμένου :

(1) Εις τόν χρόνον τής διανυθείση: παρά τώ Ί αμείω ά
σε· αλίσεως.

(2) Εις τόν χρόνον άσφαλίσεο/ς τον αναγνωριζόμενο·/ βά
σει τών διατάξεων, περί συνταιο.δοτήσεως τοΰ Προσωπικού 
τοΰ Ι.Κ.Α.

δ) Διά τοΰ άρθρου 4 ρυθμίζεται ή ασφαλιστική κατάστα- 
σις τών συνταςιούχων τοΰ καταργουμένου Κλάδου, οί όποιοι 
θά εξακολουθούν νά λαμβάνουν ύττό τοΰ ΙΚΑ τό κατά τή 
κατάργησιν λαμβανόμενον ποσό·/ συντάξεως.

Αί σ'/ντάξεις τών συνταξιούχων τούτων δέν θά τύχουν ανα
καθορισμού θ’ αύξάνωνται όμως οσάκις αυξάνονται αί συν
τάξεις τό/ν συνταξιούχων τακτικών ύπαλλήλων τοΰ Ι.Κ.Α.

ε} Διά τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ή μετονομασία τοΰ Τα
μείου άπο Συντάξεων εις Επικουρικής Άσεαλίσεως καί 
Πρόνοιας καί διατήρησες αΰτοΰ ώς ’Οργανισμού χορηγήσεο/ς 
έφ’ άπαξ παροχών καί παροχών επικουρικής άσεαλίσεως.

στ) Διά. τοΰ άρθρου Π προβλέπεται ή έπί τινα χρόνον κατα
βολή υπέρ τοΰ ΙΚΑ τής διά τοϋ άρθρου 3 περίπτωσις 3’ 
τοΰ νόμου 198 75 έπιβληθείσης ύπέρ τοΰ Ταμείου έτησία 
εισφοράς τών ’Επιμελητή:ίων, συνισταμέ/ης έκ ποσοστο C

I.M



8 H,, επί των σ.'.αθαγ.πτν/ των. πεύ: τον σκοπόν
έλαφρυντεο): τροτοον τινα τον βάρους. το όποιον θά έτοωαί- 
σθή το Ι.Κ.Α. έχ τής δαπάνης συνταξιοδοτησεως των ώς ει- 
ρηται προσώπων.

ζ) Διά του άρθρου 7 προβλέπεται ή παρο/ή εύχερίας εις 
τούς ήσφαλισμένσυς του καταργουμένου Κλάδου, οί όποιοι 
θά έξέλθουν τής υπηρεσίας μέχρι 31.12.1985 νά έπιλέξσυν 
διά τήν συνταξιοδότησίν των. είτε τάς διατάξεις τής νομο
θεσίας τής διεπούσης τον ανωτέρω Κλάδον. είτε τάς διατά
ξεις τής νομοθεσίας των τακτικών υπαλλήλων τον Ι.Κ.Α. Ή 
ευχέρεια αΰτη παρέχεται καί εις τους έςερχομένους μέχρι 
31.12.1990, έφ’ όσον δεν δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα μέ τάς 
διατάξεις τοΰ Ν. 3163/55.

Ή ρύθμισις αυτή κρίνεται δίκαια καί επιβεβλημένη διά νά 
μή στερηθούν τοΰ δικαιώματος συντάξεως οί ήσφαλισμένοι 
εκείνοι, οί οποίοι θά έξέλθουν μέχρι τής ανωτέρω χρονολο
γίας καί οι όποιοι κέκτηνται ασφαλιστικήν προσδοκίαν.

Ούτως έχει το παρόν σχέδιον νόμου, τό όποιον έχομεν 
τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως 'ύηφισθή υπό τοΰ Σώμα
τος.

Έν ΆΟήναις τή 19 ’Ιανουάριου 1979 

Οί Υπουργοί
Οικονομικών Έιαπορίου

ΑΘ. ΚΑΝΈΛΑ ΟΠΟΤΛΟΣ Γ. Π ΑΝΑΓ1ΩΤΟΠΟΤΛΟΣ

Κοινωνικών Υπηρεσιών
Σ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί καταργήσεως τοΰ Κλάόου Συντάξεων τοΰ Ταμείου Συν- 

τάξεων Προσωπικού Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επι
μελητηρίων τού Κράτους.

Άρ-Spov 1.
1. Ό εις τό Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού 'Εμπορικών 

καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων τού Κράτους όριπτάμενος 
Κλάόος Συντάξεων καταργείται.

2. Υπάγονται όρεξή; εις τήν άσοάλισιν τού Ι.Κ.Α. κατά 
τάς όιατάξεις τού άρ-όρου 11 τού Ν.Δ. 4277/1962, «περ: 
σννταξιοίοτήσεως τών Ιατρών τού Ι.Κ.Α. και ετέρων τινών 
κατηγοριών εργαζομένων», ώς αύται έκάττοτε ισχύουν. οί έκ 
τών ήσφαλισμένων εις τον -/.αταργούμενον κλάόον άνήκοντες 
εις τό τακτικόν προσωπικόν τών κάτωύ: Ν.Π.Δ.Δ.:

α) Τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
τής Χώρας.

ρί Τού Ταμείου Επικουρικής Άσφαλίσεως καί Προνοία; 
Προσωπικού Εμπορικών καί Βιομηχανικών, Έπαγ-ρελματι- 
κών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων τού Κράτους, 

γ; Τού Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς, 
ί; Τού Έπαγγεύ.ματ:κυύ Επιμελητηρίου Αύτνών. 
ε; Τού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

στ · Τού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Άνηνών. 
ζ' Τού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 
η· Τών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητη

ρίων Πατρών. Κέρκυρας. Καλαμών, Ηρακλείου. Αγρίνιου. 
Καόάλας. Μυτιλήνης. Σάμου, Χίου καί Δράμας, καί

•ύ Τών εφεξής ιερυομενων Επαγγελματικών κ.α: Βιοτε
χνικών Επιμελητηρίων.

3. Το μή μόνιμον προσωπικόν τών Ν.Π.Δ.Δ. τούτων, οι- 
καιοϋτα: συντάξεως παρά τού Ι.Κ.Α. κατά τάς κοινάς περί 
τούτου ϊιατάξεις.

Άο-ύοTr/. 2

1 . Εί: το 1ΚΑ περιέρχεται. ως £771 /.2νΟ*Λ'/.ής c:z: °ά;,
TC f‘JV c A C ν των εν ΐργητ:7.ών 7.2: πα.νητικών πεο :oj7·. ακ,ώ*.
στοιχείων τού Ταμiicr* Σ^ντάζ ίων Προσωπικού Ί
7.2· Βιομηχανικών Επιμελητή; ίων τού Κράτους, τών τ
χομένων £?. τής λε:τουργίας τοό 7.2ταργουμενου Κ/. Συν-
τχς εων. Εκκρεμείς zvyov ί, Vj'/νη-ό-εϊσα: έκ τή ς λε 1 » 0 «ύ ρ—
γ:α:: τοΰ Κλάόου τούτου, συνεχίζθ·/Τ:αι ϋπο τοΰ ΙΚΑ ανε:; C'.a-
κοπής.

2 . "ΑΤ.2Ζ2 ή ά*Λ·ντ,τος TTipio-cia tcj Ταμιεί ου ΣυνΓ2ςξ;ων
Π?!^7ω77·.7.0^ Χμζορ :7-ών 7.2 · Β *. ύαη-/ ar/: ν.ών 1ξπιαελτ ττ(ε :ων
τού Κ:άτο:/ς. ΧΕ ρ£ ρ */£ τ 2: 2 J τ c:7.2 ί ω ς εις τό Ι.Κ.Α.' Π •ρ1
τή; μετίζτάζε-ως τή; χυριότητος. c ) ποτυογο ς Κοινωνία.ών
ΎπιΓ,ρε^ιών τ'.ιντάττε·. σχετ:7.^ ττράξ'.ν. zzpicyojczy z:εριγΡ3-
φήν τών άν.'.ντ,των, μετιγρ2ραμένων £;.ς ζγ2 Β;6.M2 τςΟ οίκε tc-j
Ι’πούηκοφυλα •Λείον άτελώ;.

*Άp-Spov 3.

1.. Ως -ν·/τ 2z:ac; τ:ρ2γμ2τ:7.ή ΰττηρετ 12 τών έν τα: . 2 ■ΤΟζ
άρύρου 1 τού παρόντος άναφερομένων προσώπων, λογίζεται ό 
χρόνος ό όιανυόείς εί; τήν άσφάλισιν τού Ελάτου Συντάξεων 
τού Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εμπορικών καί Βιομη
χανικών Επιμελητηρίων τού Κράτους ώς τακτικού ΰπα/,- 
λήλου.

2. Ώς συντάξιμος πραγματική υπηρεσία λογίζεται καί οία-
ϊήποτε προγενέστερα υπηρεσία ώς τακτικού ύπαλ/.ήλου ή υπη
ρέτου. ητις άναγνωρ'ίζετα: ώς τοιαύτη, κατα τάς περί συν- 
ταξιοϊοτήσεω; τοΰ τακτικού προσωπικού τοΰ Ι.Κ.Α. δια
τάξεις. ·_

3. Λογίζεται ομοίως ώς συντάξιμος πραγματική υπηρεσία 
καί ή προγενεστέρα υπηρεσία ώς έκτακτων ή ημερομισθίων 
υπαλλήλων παρά τοίς Επιμελητήριο:;, ώς καί εκείνη ήτις 
πρσόλέπεται ύπό τών περί συντάξεων τοΰ προσωπικού τοΰ 
Ι.Κ.Α. ϊιατάξεων, ίκ~ οΰς όρους καί προϋποθέσεις αναγνω
ρίζεται ώς τοιαύτη ύπό τούτων.

4. Διά τήν άναγνώρισιν ύπό τοΰ Ι.ΚΑ. ώς συνταξίμου τοΰ 
ύπό τής προηγούμενης παραγράφου Οριζόμενου χρόνου, κατα- 
όάλλοντα: αί ϋπό τών διατάξεων τών παραγράφων 2 καί 3 
τοΰ άρ-ϋρου 11 τοΰ Ν.Δ. 4277/19G2, ώς αυτα: έκάστοτε 
ισχύουν. προόλεπόμεναι είσφοραί, υπολογιζόμενα: έπί τών μη
νιαίων άποόοχών τοΰ χρόνου ύποόολής ύπό τοΰ ήσφσν.σμενου 
τής περί άναγνωρίσεως αιτήσειος ε!ς τό Ι.Κ.Α. Το ποσον όιά 
τήν άναγ/ώρισιν καταβάλλεται ύπό τοΰ εργοοότου ή ύπό του 
ήσφαλισμένοοι, εις περίπτωσιν μή καταόολής τούτο, ύπό τοΰ 
όργοοοτου.

5. Έο όσον έχει καταό/.η-ύεϊ εισφορά ήσφαλισμένου καί ερ- 
γοόότου εις τόν Κλάόον Συντάξεων τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
ΤΙ ροσωπικοΰ Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
τοΰ Κράτους όιά τήν άναγνώοισιν ώς συντάξιμου τοΰ χρόνου 
τών κατά τάς παραγράφους 1 έως και 3 υπηρεσιών, ο εν 
καταβάλλεται πρόσύετος εισφορά όιά τήν χναγνωρισιν αυτών.

Άο-ύρον 4.

I . Από τήφ καταργήσεως τοΰ Κλάόου Συντάξεων τού Ί Ο
μοιου Συντάξεων Προσωπικού Εμπορικών καί Βιομηχανι
κών Επιμελητηρίων, τό Ι.Κ.Α. όαρυνεται μέ τήν καταβο
λήν τών συντάξεων τών ήόη συνταξιούχο)·/ τοΰ καταργ:.- 
μενου Κ/.αόο... -ύεωρουμενών ώφ συνταξιούχων του Ι.Κ.Α.

2. Οί ν.ατα τήν προηγούμενη, παράγραφον συνταξιούχοι 
έξακολουνούν λσυέονο'.τε; τό ποσοστό?, τή; ΰπο τού Γά
με ίου κσταόαλλομένης σύτοίς συντάξεως. ητις αύξανετα· 
κατά το ποσοστον τών έκάστοτε χοοηγουκε-νων εις τα: συν- 
τασειο τών συνταξιούχο/, τακτικό), .παλλή/.ων το. Ι.Κ.Α. 
αυξήσεων.

’Λούρον 5.

Τό Ταμείο-, Συντάξεων Προσωπικού Εμπορικών κα 
Βιομηχανικών Επιμελητή ο ιων τού Κράτους μετονομάζεται


