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Έ": τού σχεδίου νόμου «τερι τής διαδικασίας χκοχκτηρι-

συ,ού εργασιών κα: ειοικοτητων τών τσφχλισυιένων τής
ΔΕΗ. ώ; Ιδιαιτέρως βαρέων καί ανθυγιεινών».

Π go; τήν Βουλήν τών Ελλήνων

1. Ώς γνωστόν. διά τού άρθρου 2 σταρ. 1 τοϋ νόμου 237/75 
συνεστήθη εις τό ΙΚΑ Συμβούλιου Κρίσεως Βαρέων καί 
Άνθυγ,εινών ’Επαγγελμάτων. Τό άνωτέρω Συμβούλιου 
είναι αρμόδιον νά γνωμοδοτή περί τών έργασιών ή ώρισμέ- 
νων άτσασχολουαένων εις αΰτάς ειδικοτήτων, αΐ όποΐαι δέον 
νά υπαχθούν εις τα κατά τήν νομοθεσίαν τοϋ ΙΚΑ καθορι
ζόμενα ώς ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλματα, 
βάσει τών πραγαατικών συνθηκών εργασίας καί τών αναγ
κών αυτής, τών επιστημονικών δεδομένων καί τών κρατου- 
σών διεθνώς άντιλήψεων.
Σημειοΰται ότι οί ήσφχλισμένοι οΐ ύπάγομενοι εις τον Κανο
νισμόν Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελμάτων τού ΙΚΑ, 
δικαιούνται πλήρους συντάξεως άμα τή συμπληρώσει τού 
60οϋ έτους τής ηλικίας των, (άντί τού 65ου τών λοιπών ήσφα- 
λισμένων).

2. Βάσει τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου S 
τοϋ νόμου 4491/1966 «περί άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού 
τής ΔΕΗ» όσοι έκ τών ήσφαλισμένων τής ΔΕΗ άπασχο- 
λοϋνται εις ειδικότητας ΰπαγομένας εις τον Κανονισμόν Βα
ρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελμάτων τοϋ ΙΚΑ, είναι δυ
νατόν νά θεμελιώσουν δικαίωμα συντάξεως, μειουμένων 
κατά πέντε έτη καί τοϋ ορίου ήλικίας καί τοϋ χρόνου άσφα
λίσεως τοϋ προβλεπομένου ΰπό τής νομοθεσίας τής ΔΕΗ 
(άρθρου 8 παρ. 1 στοιχεία α καί β).

Συμφώνως προς την διάταξιν αυτήν, ό ήσφαλισμένος τής 
ΔΕΗ. ό όποιος άπασχολεϊται εις εργασίαν χαρακτηριζομέ- 
νην κατά τον Κανονισμόν Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγ
γελμάτων τοϋ ΙΚΑ, ώς βαρεία καί ανθυγιεινή, δύναται νά 
θεμελιώση δικαίωμα συντάξεως έφ’ όσον πραγματοποιή
σει 20 ετών άσφάλισιν καί συμπληρώσει τό 50όν έτος τής 
ήλικίας τού (άντί 25 ετών άσφάλισιν καί τό 55ον έτος διά 
τούς λοιπούς ήσφαλισμένους τής ΔΕΗ), ή έφ’ όσον πρα
γματοποιήσει 15 ετών άσφάλισιν καί συμπληρώσει τό 55ον 
έτος τής ήλικίας του (αντί 20 ετών άσφάλισιν καί τό 60όν 
έτος διά τούς λοιπούς ήσφαλισμένους τής ΔΕΗ ).

3. Ήσφαλισμένοι τής ΔΕΗ, άπασχολοϋνται εις έργα- 
σίας αί όποΐαι, μολονότι θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθοϋν ώς 
βαρεΐαι καί άνθυγιειναί (τεχνϊται εναερίων γραμμών, τεχ- 
νΐται λεβήτων, όξυγονοκολληταί θερμοηλεκτρικών έργο- 
στασίων κ.λ.π.), ώστε νά δύνανται νά συνταξιοδοτηθοϋν 
με μειωμένας προϋποθέσεις, έν τούτοις δεν δύνανται νά τύ- 
χουν τοϋ ευεργετήματος τούτου, διότι αΐ έργασίαι εις τάς 
οποίας απασχολούνται δεν περιλαμβάνονται εις τον Κανο
νισμόν Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελμάτων τοϋ ΙΚΑ, 
εις όν παραπέμπουν, ώς έλέχθη, αί διατάξεις τής νομοθε
σίας τής ΔΕΗ.

4. Εις την ρύθμισιν τοϋ θέματος τούτου καί τήν ίκανο- 
ποίησιν τών αιτημάτων τών ενδιαφερομένων, τό όποιον υίο- 
θέτησεν ή ΔΕΗ, άποβλέπει τό παρόν σχέδιον νόμου, έπί τών 
επί μέρους διατάξεων τοϋ όποιου σημειοϋνται τά άκόλουθα :

α) Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι τό 
Συμβούλιου Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελ
μάτων τοϋ ΙΚΑ, καθίσταται αρμόδιον νά γνωμοδοτή περί 
τών έργασιών καί ειδικοτήτων τών ήσφαλισμένων τής ΔΕΗ, 
αί όποΐαι θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθοϋν ώς βαρεΐαι καί 
άνθυγιειναί, προκειμένου οί παρέχοντες τάς εργασίας ή κατέ- 
χοντες τάς ειδικότητας ταύτας, νά τυγχάνουν τών εύεργε- 
τημάτων τά όποια άπολαμβάνουν βάσει τών διατάξεων περί 
άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού τής ΔΕΗ, οί λοιποί ήσφαλι- 
σμένοι τής ΔΕΗ οί προσφέροντες εργασίας ή έχοντες ειδι
κότητας ύπαγομένας εις τον Κανονισμόν Βαρέων καί ’Ανθυ
γιεινών ’Επαγγελμάτων τοϋ ΙΚΑ.

β) Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι, τοϋ 
Συμβουλίου Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελ

μάτων τού ΙΚΑ. μετέχουν άντ: τοϋ έκπετσώσου. τών έ;--:- 
δοτών άνα εις εκπρόσωπος τής ΑΗΗ καί τού ' Υπουργείου 
Βιομηχανίας καί .Ενέργειας, οσάκις το Συμίοόλιον τούτο 
πρόκειται νά γνωμοδότηση περί τού χαρακτηρισμού ώρισμέ 
νων ειδικοτήτων ή έργασιών τής ΔΕΗ ώς δασειών καί Α- 
θυγ.εινών.

γ) Διά τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι ή 
τροποποιησις ή συμπλήρωσες τών διατάξεων περί ύπανω- 
γής έργασιών ή ειδικοτήτων τών ήσφαλισμένων τής ΔΕΗ 
εις τά βαρέα καί άνθυγιεινά επαγγέλματα θά ένεργήται διά 
κοινής αποφασεως τών Υπουργών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
και Βιομηχανίας καί Ένεργείας. κατόπιν προτάσσω- το 
Δ.Σ. τής ΔΕΗ. μετά, προηγουμένην σύμφωνον γνώμην το 
Συμβουλίου Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελ
μάτων. .

Ούτως εχει τό παρόν σχέδιον νόμου, τό όποιον έχομεν 
τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως ψηφισθή ύπό τοϋ Σώ
ματος.

’Εν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1978 

Οί Υπουργοί

Βιομ. καί Ένεογείας Κοιν. 'Υπηρεσιών
Μ. ΕΒΕΡΤ' ' ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί διαδικασίας χαρακτηρισμού έργασιών καί ειδικοτήτων 
τών ήσφαλισμένων τής ΔΕΗ, ώς ιδιαιτέρως θορίων καί 
ανθυγιεινών.

Άρθσον 1.

1. Εις τήν αρμοδιότητα τοϋ διά τοϋ νόμου 237/1975 «περί 
ρυ-θμίσεως θεμάτων τινών άσφαλίσεως εργαζομένων εις τά 
έαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλματα» συσταθέντος Συμβουλίου 
Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΣΚΒ 
ΑΕ) Αήκε: καί ή γνωμοδότησις περί τών έργασιών καί ειδι
κοτήτων τών μισθωτών τής ΔΕΗ, διά τάς όποιας συντρέχουν 
οι όρο: εφαρμογής τής περί δασέων καί ανθυγιεινών επαγγελ
μάτων νομοθεσίας τής διεπούσης την άσφάλισιν τοϋ προσωπι
κού τής ΔΕΗ.

2. Διά τήν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άπαιτουμέ- 
νην κρίσιν, το Συμδούλιον συνέρχεται εις ιδιαιτέρας συνεδριά
σεις καθ’ άς. άντί τοϋ ύπό στοιχείσν ζ τής παραγράφου 2 τοϋ 
άρθρου 2 τού νόμου 237/1975 μέύ.ους μετέχουν αύτοϋ. μετά 
ύήφου. εις εκπρόσωπος τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί Έ
νεργείας οριζόμενος, μετά τού αναπληρώσου του, ύπό τού οι
κείου Υπουργού καί εις εκπρόσωπος τής ΔΕΗ οριζόμενος, 
μετά τού Α απλήρωτου του, ύπό τού Διοικητοΰ τής Έπιχειρή- 
σεως. Έν τή περιπτώσει τούτη, ή έν παραγράφω 5 τοϋ άρ-θρου 
2 τού νόμου 237/1975 προδλεπομένη άποζημίωσις τών Με
λών καί τού Γραμματέως τοϋ Συαδουλίσυ, καταόάλλεται ύπό 
τής ΔΕΗ. Ή αποζημίωσες τών εκπροσώπων τοϋ 'Υπουργείου 
Βιομηχανίας καθορίζεται δάσει τής ύπό τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 8 τού Νόμον 754/1978 «περί ρυθμίσεως τών άποϊο- 
χών τών δημοσίων ύπαλλήλων πολιτικών και Στρατιωτικών 
τών υπαλλήλων τών Ν.Π ΑΑ.. ώς καί άλλων τινών συνα
φών διατάξεων» προδλεπομένης διαδικασίας.

3. Πάσα τροποποιησις ή συμπλήρωσις τών κειμόνων διατά
ξεων, άφορώσα εις τήν υπαγωγή-/ έργασιών ή ειδικοτήτων τών 
ήσφαλισμένων τής ΔΕΗ εις τά ιδιαιτέρως δαρέα και Αθυγιει- 
νά επαγγέλματα, πραγματοποιείται διά κοινής άποφασεως τών 
Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών καί Βιομηχανίας και Έ
νεργείας κατόπιν προτάσεως τού Διοικητικού Συαδουλίου τής 
ΔΕΗ, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην τοϋ Συμβουλίου 
Κσίσεως Βαρέων καί Άνθυγ.εινών Επαγγελμάτων (Σ.Κ.
ΒΑ.Ε.).
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