
Έ—ί του σχεδίου Νόμου «περί των προϋποθέσεων συνταξιοδο-
τήσεως λόγω γήρατος των ήσφαλισμένων τοϋ ι αμειου
Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου».

Προς τήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων —
Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου και ειδικωτερον 

διά τοϋ άρθρου 1 επιδιώκεται ή μείωσις τοϋ συνταξίμου 
χρόνου υπηρεσίας προκειμενου νά θεμελιωθή δικαίωμα 
συντάξεως λόγω γήρατος, άνεξαρτήτως, ηλικίας, ως _ καί 
μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 55ου έτους άπό 30, συντάξιμα 
έτη εις 25 τοιαϋτα των ήσφαλισμένων τοϋ Ταμείου Άσφα- 
λίσεως ’Εργατών Τύπου ’Αθηνών καί τοϋ Κλάδου Άσφα
λίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης.

'Η ρύθμισις αυτή προέρχεται έκ της ανάγκης σονταίςιο- 
δςτήσεως προσώπων, τά όποια προσφέρουν εργασίαν ύπό 
δλως είδικάς συνθήκας.

Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή έκδοσις Π.Δ/τος διά 
τοϋ όποιου, κατόπιν άναλογιστικής μελέτης, θά είναι δυ
νατός ό προσδιορισμός τών άσφαλιστικών εισφορών ρών 
ήσφαλισμένων βάσει τών δεδομένων της ρυθμίσεως τοϋ 

-άρθρου 1.
Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον Νόμου τό όποιον παρακα- 

λοϋμεν όπως ψηφισθή ύπό τοϋ Σώματος.
__ __ .’Εν Άθήναις τη 15 Σεπτεμβρίου 1977

Οί Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών 'Τττηρεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

' ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ .
Περί τών προϋποθέσεων συνταςιοίοτήσεως λόγφ γήρατος

, τών ήσφαλισμένων τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Εργατών
Τύπου Άϋηνών καί Κλάδοι» Άσφαλίσεως ’Εργατών Τύπου
Θεσσαλονίκης. '

Άρ-Spov Ί.
. /

1. Οί παρά τω Ταμείφ Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου Α
θηνών ,(ΤΑΕΤΑ) ησφαλισμενον, περί ών τά άρ-3ρα 3 παρ. 
1 (περιπτ. <ζ έως καί ε) τοϋ Καταστατικού τοϋ Ταμείου Ά
σφαλίσεως ’Εργατών Τύπου Ά·3ηνών καί "3 τοϋ Καταστατι
κού τοϋ Κλάεου Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης 
δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος:

•α) ’Εάν αποχωρήσουν όπωσϊήποτε έκ τής εργασίας των 
μετά την συμπλήρωσιν 25 ετών συνταξίμου υπηρεσίας, έκ τής 
οποίας 20ετή πραγματική έν ασφαλίσει άπό τής ίϊρύσεως τοϋ 
Ταμείου, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

• s.
β) ’Εάν αποχωρήσουν όπωσϊήποτε τής έργασίας των μετά 

την συμπλήρωσιν τοϋ 50οϋ έτσυς τής ηλικίας των καί έχουν 
25ετή συντάξιμον υπηρεσίαν έκ τής όποιας 15ετή πραγματι
κήν έν άσφαλίσει τοιχύτην. * · -

γ) .’Εάν αποχωρήσουν όπωσϊήποτε έκ τής εργασίας των 
μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 60οϋ έτους τής ηλικίας των και 
έχουν 2βετή .συντάξιμον υπηρεσίαν έξ ής Ιδετή πραγματι
κήν έν ασφαλίσει τοϋ Ταμείου τοιαύτην.

■ 2. Έν περιπτώσει άποχωρήσεως έκ τής έργασίας ήσφαλι- 
σμένου πληροϋντος άπάσας τάς κοιτά τήν προηγουμένην παρά
γραφον προϋποθέσεις διά" τήν -ύεμελίωσιν δικαιώματος συν
τάξεως λόγω γήρατος, έξαιρέσει τοϋ ορίου ηλικίας, ή σύν
ταξις άπονέμεται μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ όριζομένου ορίου 
ηλικίας, ύπό τόν όρον ότι ή έν τω Ταμείω συντάξιμος ύπη- 
ρεσία του ϊέν έλήφθη ύπ’ όψιν διά τήν απονομήν εις τούτον 
συντάξεως παρ’ ετέρου φορέως κυρίας άσφαλίσεως καί ότι 
ϊέν παρήλ-St 3ετία άπό τής άποχωρήσεως έκ τής έργασίας 
τοϋ ήσραλισμένου. ... - /;

Διά Π. Δ/τος έκϊιδομένου προτο«τει τοϋ Υπουργού Κοι
νωνικών ’Υπηρεσιών μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου παρεχομένην κατόπιν άναλογιστικής 
με/, έ της καί γνώμην τοϋ Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφ-αλί- 
σεως -ύ-ελεϊ όρισ-3ή ή ασφαλιστική εισφορά ήσφαλισμενου, 
περί ού τό άρ-ύρον 1 καί έργοϊότου, προς κάλυψιν τοϋ εσόδου 
τοϋ προκύπτοντος έκ τής μειώσεως. τοϋ χρόνου συνταξίμου 
υπηρεσίας τών ήσφαλισμένων τοϋ Ταμείου.

Άρ-Spov 3.

Άρ-ύρον 2:

Άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος καταργοϋνται αί διατάξεις 
τών άρ-ύρων 43 (παρ. 1 καί 2) τού Καταστατικού τοϋ Τα
μείου Άσφαλίσεως ’Εργατών Τύπου Ά·8ηνών καί 29 (παρ. 
1 καί 2) τοϋ Καταστατικού τού Κ'/.άϊου Άσφαλίσεως ’Ερ
γατών Τύπου Θεσσαλονίκης. γ

Αρ'>ρον Λ.

Ή ισχύς τοϋ παοσ/τΟς αοχεται
1977. .

άπό τής 1ης Νοεμβρίου
(

Έν Άνήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1977 

- Ο! Ύπουο-ηοί

Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Κοιν. Υπηρεσιών 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

• Καταργούμεναι Διατάξεις.
Καταστατικό Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εργατών Τύπου ’Αθη

νών Β.Δ. 29/1958. ·;
«Άρθρον 43.

Δικαιούμενοι συντάξεως λόγω γήρατος.
1. Οί παρά τώ Ταμείω ήσφάλισμένοι δικαιούνται συν- 

τάξεως λόγω γήρατος.
α) ’Εάν άποχωρήσωσιν οπωσδήποτε έκ τής έργασίας 

των μετά την συμπλήρωσιν 30 ετών συνταξίμου ύπηρεσίας 
έξ ής 20 έτη πραγματικήν άπό της ίδρύσεως τοϋ Ταμείου 
έν άσφαλίσει τοιαύτην άνεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

β) ’Εάν άποχωρήσωσιν οπωσδήποτε τής έργασίας των 
μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 55 έτους τής ήλικίας των καί 
μετά 30ετή συντάξιμον υπηρεσίαν έξ'ής 15ετή πραγματικήν 
έν άσφαλίσει τοιαύτην." ' '

γ) ’Εάν · άποχωρήσωσιν οπωσδήποτε τής έργασίας των 
μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 60οΰ έτους τής ήλικίας των καί 
εχωσιν εικοσαετή συντάξιμον υπηρεσίαν έξ ής 15ετή πραγ
ματικήν έν ασφαλίσει τοϋ Ταμείου τοιαύτην. . t

2. Έν περιπτώσει άποχωρήσεως έκ τής έργασίας ήσφα- 
λισμένου πληροϋντος άπάσας τάς κατά τά άνωτέρω προϋπο
θέσεις διά την άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως, έξαιρέσει 
τοϋ ορίου ήλικίας, ή σύνταξις άπονέμεται μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν τοϋ άπαιτουμένου ορίου ήλικίας, ύπό τόν δρον 
ότι, ή έν τώ Ταμείω συντάξιμος υπηρεσία του δεν έλήφθη 
ύπ’ δψιν διά τήν άπονομήν αύτώ συντάξεως παρ’ έτέρου 
όργανισμοϋ κυρίας άσφαλίσεως καί δτι δέν παρήλθεν"τριετία 
άπό τής άποχωρήσεως τής έργασίας τοϋ ήσφαλισμένου».

Καταστατικό Κλάδου Άσφαλίσεως ’Εργατών Τύπου Θεσ
σαλονίκης ΑΥΕ 56036/1953.

«Άρθοον 29.

Δικαιούμενοι συντάξεως λόγω γήρατος.
1. Οί παρά τώ Κλάδω Θεσσαλονίκης ήσφάλισμένοι 

δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος :
α) Έάν άποχωρήσωσιν οπωσδήποτε έκ τής έργασίας 

των μετά τήν συμπλήρωσιν 30 έτών συνταξίμου ύπηρεσίας, 
έξ ής νά έχωσι δετή πραγματικήν άπό τής ίδρύσεως τοϋ 
Κλάδου Θεσσαλονίκης έν ασφαλίσει τοιαύτην άνεξαρτήτως 
όρίου ήλικίας. w


