
’Em τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άναγνωρίσεως ώε συντά
ξιμου χρόνου άπασχολήσεως έργατατεχνιτών - οικοδό
μων».

Π-οός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Οί άπασχολούμενοι εις τάς οίκοδομικάς εργασίας λόγω 
της συχνής έναλλαγής έργοδότου δυσχεραίνονται εις την 
έπικόλλησιν των ένσημων τοΰ ΙΚΑ, με συνέπειαν την 
απώλειαν εκ της άσφαλίσεως τοϋ 'Ιδρύματος χρόνου κατά 
τον όποιον άπησχολήθηκαν εις οίκοδομικάς έν γέ/ει εργα
σίας.
"' Η απώλεια αΰτη έχει ώς συνέπειαν πολλακις την μη 

συμπλήρωσιν τοϋ χρόνου άσφαλίσεως τοΰ άπαιτουμένου 
διά την θεμελίωσιν τοϋ δικαιώματος συντάξεως λόγω γή
ρατος.

Παοαλλήλως ό ειδικός λογ/σμός άπό τον όποιον λαμβάνουν 
οί οικοδόμοι τά Δώρα των έορτών καί τό ’Επίδομα Άδειας 
παρουσίασε πλεόνασμα ενός καί ήμίσεος περίπου δισεκατομ
μυρίου.

Τό πλεόνασμα τοΰτο δέον νά γίνη' δεϋτόν ότι ανήκει εις 
τούς οικοδόμους οί όποιοι δέν είσέπραξαν έν δλω ή έν μέρει 
ΰπό τοΰ ΙΚΑ τά δώρα καί τό έπίδομα άδειας διά λόγους άνα- 
γομένους εις την φύσιν της εργασίας των, τήν συχνήν έναλ- 
λαγήν έργοδότου ή τήν αμέλειαν των ή καί τήν απώλειαν 
των σχετικών ενσήμων.

Τούτου δοθέντος έκρίθη δίκαιον όπως έκ τοϋ πλεονάσμα
τος τοΰ λογαριασμοϋ τουτου καταβληθή τό άπαιτούμενον 
ποσόν εισφορών εις τον κλάδον συντάξεως, ΐνα άναγνωρίσθή j 
ώς συντάξιμος ό πιθανός χρόνος άπασχολήσεως των οι
κοδόμων διά τον όποιον δέν έπεκολλήθησαν ένσημα διά τούς 
έκτεθέντας λόγους. -

’Επί των κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ σχεδίου Νόμου σή- 
μειοϋμεν τ’ ακόλουθα : ’. ] ' '

Διά τοϋ άρθρου 1 θεσπίζονται αί προϋποθέσεις διά τήν 
θεμελίωσιν τοΰ δικαιώματος της άναγνωρίσεως. Αί προϋ
ποθέσεις αυται. είναι : , .... .’

α) Νά είχον ήλικίαν 45 έτών καί κάτω κατά τόν' χρόνον 
υπαγωγής των εις τήν άσφάλισιν. -

β) Νά είναι σήμερον ηλικίας 30 έτών καί άνω καί 
γ) νά έχουν συμπληρώσει ώρισμένον αριθμόν ήμερών 

ασψαλίσεως άναλόγως τοϋ χρόνου κατά τόν όποιον ύπήχθη- 
σαν εις τήν άσφάλισιν τοϋ ΙΚΑ κατά τάς είδικάς διατάξεις 
τοϋ Κανονισμού «περί τρόπου άσφαλίσεως παρά τώ ΙΚΑ 
τών άπασχολουμένων εις οίκοδομικάς' ή τεχνικάς έν γένει 
έργασίας προσώπων».

Οΰτω διά τούς ύπαχθέντας' εις τήν άσφάλισιν κατά τήν 
πενταετίαν 1971-75 διά νά θεμελιωθή τό δικαίωμα άνα
γνωρίσεως άπαιτεΐται ή συμπλήρωσ-ς έν άσφαλίσει 500 
ημερομισθίων. / ■

Διά τους ΰπαχθέντας εις τήν άσφάλισιν κατά τήν πενταε
τίαν 1966-70 άπαιτοΰνται 700 ημερομίσθια, διά τούς ΰπα
χθέντας εις τήν άσφάλισιν κατά τήν πενταετίαν 1961-65 άπαι- 
τοΰνται 1050' ημερομίσθια καί διά τούς ΰπαχθέντας εις τήν 
άσφάλισιν κατά τήν πενταετίαν 1966.-60 ή καί προηγουμένως, 
άπαιτοΰνται 1400 ημερομίσθια.

’Επειδή όμως ύφίσταται τό ένδεχόμενον, μερικοί έκ τών 
ησφαλισμένων οικοδόμων οί όποιοι ύπήχθησαν εις τήν 
άσφάλισιν κατά τά τελευταία έτη έκάστης πενταετίας νά 
μη συγκεντροΰν τόν όριζόμενον άριθμόν ημερομισθίων, θε
σπίζονται ΰπό τών έδαφίων ζ καί στ’ τής παρ. 2 είδικαί 
δΓ αύτούς, άλλά άνάλογοι πάντοτε προς τάς βασικάς, προϋ
ποθέσεις,

"Ητοι, βάσει τών έδαφίων τούτων άπόκτοΰν τό δικαίωμα 
άναγνωρίσεως οί μέν ύπαχθέντες εις τήν άσφάλισιν άπό 
1.1.1971 μέχρι 31.12.1975 έφ’ όσον συμπλήρωσαν κατά 
τό διάστημα τομτο άριθμόν ήμερών άσφαλίσεως ίσον πρός

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
... .. 4w-.L( v^
τό γινόμενον τοΰ άριθμοϋ 100 έπί τόν άριθμόν τών έτών άσφα-' 
λίσεως ενός εκάστου οί δέ ύπαχθέντες εις τήν άσφάλ.ισιν πρό 
τής “31.12.1970" έφ’ όσον συνεπλήρώσαν άριθμόν ήμερών 
άσφαλίσεως ίσον πρός τό γινόμενον τοϋ άριθμοϋ 70 έπί τόν 
αριθμόν τών έτών άσφα/.ίσεως ενός έκάστου. ί

Τό δικαίωμα τής άναγνωρίσεως έχουν οί έργατοτεχνΐται 
οικοδόμοι καί άν άκόμη τά άνωτέρω ημερομίσθια δέν είναι 
άπαντα οικοδομικά δηλαδή ημερομίσθια διά τά όποια έχώ- 
ρησεν ή άσφάλισις κατά τάς διατάξεις τοϋ είδικοϋ κανο
νισμού «περί τρόπου άσφα/.ίσεως παρά τώ ΙΚΑ τών άπα
σχολουμένων εις οικοδομικές ή τεχνικάς έν γέ/ει έργασίας 
προσώπων».

Τά ημερομίσθια όμως κοινής άσφαλίσεως λαμβάνονται 
ύπ’ δψιν μόνον μέχρι ποσοστού 40% έπί τοΰ άριθμοϋ τών 
οικοδομικών τοιούτων.

Ή συμπλήρωσις τών άνωτέρω τιθεμένων έλαχίστων 
ορίων άριθμοϋ ημερομισθίων, κρίνεται ώς ισχυρά, άπό- 
δειξις ότι ό ήσφαλισμέ/ος άπησχολήθη πράγματι εις οίκο
δομικάς ή τεχνικάς έν γέ/ει έργασίας.

Άναγνώρισις δύναται νά λάβη χοιραν διά τόν μετά τό 
1956 χρόνον. Τό έτος τούτο, τίθεται ώς δριον, διότι έκτοτε 
ισχύει ό Ειδικός Κανονισμός «περί τρόπου άσφαλίσεως παρά 
τώ ΙΚΑ τών άπασχολουμέ/ων εις οικοδομικές ή τεχνικάς 
έ/ γένει έργασίας, προσώπων».

Ύπό τοϋ άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου-ορίζεται ό άριθμός 
τών ήμερομισθίων τά όποια θά άναγνωρίζωνται. Οότω διά 
τούς ΰπαχθέντας εις τήν άσφάλισιν έντός τής πενταετίας 
1971-1975 θά άναγνωρίζωνται 500 ήμερομίσθια κατ’ άνώ- 
ίατον οριον, διά τούς ΰπαχθέντας εις τήν άσφάλισιν έντός 
τής πενταετίας 1966-70 ήμερ' μίσθια, διά τούς ΰπαχθέντας 
εις τήν άσφάλισιν κατά τάς δύο έπομένας πενταετίας ό 
άριθμός τών άναγνωριζομένων ημερομισθίων, ορίζεται εις 
1950 καί 2600 άντιστοίχως.

Διά τούς άποκτώντας τό δικαίωμα τής άναγνωρίσεως βά
σει τών έδαφίων ε καί στ τής παρ. 2 ό άριθμός τών άνα- 
γνωριζομέ/ων ήμερομισθίων άνέρχεται εις 100 καί 130 
άντιστοίχως δΓ έκαστον έτος ύπαγωγής εις τήν άσφά- 
λισιν.

Διά τοϋ αΰτοΰ άρθρου τίθενται δύο περιορισμοί ώς πρός 
τόν άριθμόν τών άναγνωριζομένων ήμερομισθίων. α) Τά 
άναγνωριζόμενα ήμερομίσθια όμοϋ μετ’ έκείνων διά τά όποια 
έχουν έπικολληθή ένσημα, δέν δύνανται νά ύπερβοϋν τά 200 
έτησίως. Ό περιορισμός οΰτος τίθεται, διότι εις 200 ύπο- 
λογίζονται τά ήμερομίσθια τά όποια κατά μέσον όρον πραγμα
τοποιεί ό οικοδόμος έτησίως, δοθέντος ότι ή άσκησις τοΰ 
επαγγέλματος τούτου δέν είναι συνεχής λόγω τών καιρικών 
συνθηκών τής έναλλαγής έργοδότου κ.λ.π. Κατά τούς γε
νομένους ύπολογισμούς διά τά πρό τοϋ 1970 έτη έπεκολλή
θησαν κΛτά μέσον όρον 70 ένσημα κατ’ έτος, διά δέ τά 
επόμενα, 100 ήμερομίσθια κατ’ έτος. Διά τόν λόγον τούτον 
άναγνωρίζονται 130 ή 100 έτησίως ήμερομίσθια δι’ ένα 
έκαστον.

β) Τά άναγνωριζόμενα ήμερομίσθια όμοϋ μετά τών πραγμα
τικών δέν δύνανται νά ύπερβοϋν συνολικώς τόν άριθμόν 
τών ήμερομισθίων τόν άπαιτούμενον έκάστοτε διά τήν θε- 
μελίωσιν τοϋ δικαιώματος πρός λήψιν συντάξεως λόγω 
γήρατος. *0 περιορισμός οΰτος τίθεται διά νά μήν έπιβαρυνθή 
άνευ λόγου ό λογ/σμός δωροσήμου.

■ Είδικώς διά τούς άγοντας ήλικίαν μεγαλυτέραν τοϋ 60οϋ 
έτους καί έπί εικοσαετίαν άπασχοληθέντας εις τό έπάγγελμα 
θεσπίζεται κατ’ έξαίρεσιν ή εύχέρεια άναγνωρίσεως μέχρι 
καί 2600 ήμερομισθίων κατ’ άνώτατον όριον έφ’ όσον έχουν 
έπικολλήση ένσημα διά 1000 τούλάχιστον οικοδομικά ήμε- 
ρομίσθια. ‘ Η, εύεργετική αΰτη διάταξις θεσπίζεται είδικώς 
διά τούς ύπερήλικας, ίνα δυνηθοϋν νά συμπληρώσουν τά 
συντάξιμα ήμερομίσθια, έφ’ όσον είναι βέβαιον ώς έκ τών 
τιθεμένων προϋποθέσεων ότι άπησχολήθησαν καθ’ δλην 
σχεδόν τήν διάρκειαν τής ζωής των εις οίκοδομικάς έργα
σίας.



Εις την περίπτωσιν τχύτην καί τά χίλια (1000) ένσημα 
πρέπει νά είναι οικοδομικά, λόγω τοΰ ευεργετικοί) χα- 
ρακτηρος της διαταςεως.

'Υπό τοΰ άρθρου 3 τοΰ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου θεσπίζεται 
ό τρόπος εξαγοράς των άναγνωριζομένων ήμερων εργασίας 
των έργατοτεχνιτών οικοδόμων, διά τής καταβολής. τοΰ 
άπαιτουμένου ποσοϋ, ύπό τοΰ Ειδικού Λογαριασμού Δώρου 
καί άποδοχών άδειας οικοδομών.

Ή εξαγορά έκαστου άναγνωριζομένου ημερομισθίου θά 
λάβη χώραν διά τής καταβολής ποσοϋ ίσου προς την εισφοράν 
εργοδότου καί ήσφαλισμένου την άντιστοιχοϋσαν εις τό 
ημερομίσθιον ανειδικεύτου έργάτου τό ισχϋον κατα τον 
χρόνον τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου.\

'Υπό τοΰ άρθρου 4, ορίζεται τό πόσόν τής συντάξεως 
τό όποιον θά χορηγηθή ύπό τοΰ ΙΚΑ εις τούς δικαιουμένους 
συντάξεως, βάσει των εύεργετικών διατάξεων τής παρ. 2 
τοΰ άρθρου 2, τοΰ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου. Τό ποσόν τοϋτο 
ορίζεται ίσον προς τό έκάστοτε ίσχΰον κατώτατον δριον 
παρεχομένων συντάξεων λόγω γήρατος τό όποιον άπό 1.1.76 
είναι 2500 δραχμ.

Ή θέσπισις τής διατάξεως ταύτης έκρίθη σκόπιμος πρός 
αποφυγήν καταστρατηγήσεων διά τής έπικολλήσεως ενσήμων 
άνωτέρων κλάσεων πρός τον σκοπόν άπολήψεως μεγαλύ
τερου ποσοϋ συντάξεως. - —-----— ---------------------------

Έν δψει των ανωτέρω, παρακαλοϋμεν δπως περιβάλητε 
διά τής ύμετέρας ψήφου, τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου^
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Περί άναγνωρίσεως ώς συνταξίμου χρόνου άπσάχολήσεώς έρ- 
γατοτεχνιτών οικοδόμων.

• ’’Αφ&ρσν Ί.
1. .Εις τους ήσφαλισμένου ς έργα-ςτεχνίτας, τούς δεεπομέ- 

νους ύπό τοΰ ιΚανονισμοΰ «Περί τρόπου άσφαλίσεως παρά τω 
ΙΚ1Α. τών απασχολούμενων εις οικοδομικά ς ή τεχνσκάς έν γί
νει εργασίας προσώπων» αναγνωρίζεται, έπί εξαγορά, αριθμός 
ημερών εργασίας, ώς χρόνος έν ασφαλίσει τοΰ Κλάδου Συν
τάξεων τοΰ ΙΚΑ κατόπιν αΐτήσεώς των, ύποδαλλομένης εις 
τό ΙΚΑ εντός ενός έτους ιάπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος 
ϋπό τούς έν τώ πρόντι τι-ύεμένους όρους καί προϋποθέσεις.'

2. Δικαίωμα άναγνωρίσεως κέκτηνται, οί κατά την προηγού
μενη-) παράγραφον έργατοτεχνίται, οί γεννη-ύέντες τό έτος 
1947 καί προγενεστέρως έφ' όσον δεν είχον ύπερό ή τό 45ον 
έτος τής ηλικίας των κατά τήν ημέραν τής υπαγωγής των 
εις τή) άσφάλισιν τοΰ ΙΚΑ ώς ακολού-ύως:

α) Οί ύπαχ-ύεντες εις τήν άσφάλισιν, μετά τήν 1.1.1971 
και μέχρι 31.12.75 έφ’ όσα·) συνεπλήρωσχ) 500 τουλάχιστον 
ημέρας έργασίας έν ασφαλίσει, άπό 1.1.1971 μέχρι 31.12. 
1975.

τόν άρι-ύμο·) των ετών ίσφαλίσεως συμπεριλαμόχ)ομένου καί 
τοΰ έτους υπαγωγής εις τή-) άσφάλισιν.

στ) Οί ϋπαχόέντες εις τή·) άσφάλισιν προ τής 31.12.1970, 
έφ' όσον συνεπλήρωσαν άπό τής 1.1.1956 και μέχρι 31.12. 
1975 άριόμόν ημερών άσφαλίσεως ίσον πρός τό γινόμενον τοΰ 
άρι-ύμοΰ 70 έπί τόν άρι-ύμόν τών έτών άσφαλίσεως. συμπερι- 
λαμίχ)θμένου καί ττΰ έτους υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν.

3. Ώς ήμέραι έργασίας διά τήν εφαρμογήν τής προηγούμε
νης παραγράφου λογίζονται at τοιχΰται 5t’ ας έχώρησεν άσφα- 
Α'.σις παρά τφ ΙΚΑ κατά τάς διατάξεις τοΰ ώς άνω Κανονι
σμού ώς καί αί τοιχΰται τής άσφαλίσεως δι’ άπασχόλησιν εις 
,έτέρας έργασίας καί μέχρι ποσοστού τεσσαράκοντα έπί τοίς 
εκατόν (40%) τών πραγματοποιηύεισών ήμερων άσφαλίσεως 
,βάσει τοΰ Κανονισμού τούτου. ·

'Ap-Sp-ov 2.
1. At αναγνωριζόμενοι ήμέραι εργασίας ανέρχονται κατ' 

άνώτατον δριον εις τον κατωτέρω άναφερόμενον άρι-ύμέν έναν
τι εκάστης τών περί ών ή παράγραφος 2 τοΰ άρόρου 1 τοΰ πα
ρόντος περιπτώσεων.

α) διά τήν περίπτωσιν α' 500 ήμέραι
β) διά τήν περίπτωσιν β' 1.300 ήμέραι
γ) διά τήν περίπτωσιν γ' 1.950 ήμέραι
δ) διά τήν περίπτωσιν δ' 2.600 ήμέραι
ε) διά τήν περίπτωσιν ε' τό γινόμενον τοΰ άρι-ύμοΰ 100 έπί 

τόν άρι-ύμόν τών έτών άσφαλίσεως.
. στ) Διά τήν περίπτωσιν στ' τό γινόμενον τοΰ άρι-ύμοΰ 130 
έπί τόν άρι·5μόν τών έτών άσφαλίσεως. ‘

2. Κατ' έξαίρεσιν διά τούς συμπληρώσαντας κατά τήν δήμο-· 
σιευσιν τοΰ παρόντος τό 60όν έτος τής ηλικίας των ή τοός συμ- 
πΰ.ηροΰντας τούτο μέχρι τής 1.7.1977,αί αναγνωριζόμενα! ήμέ- 
ραι άνέρχονταε εις τόν έν τή περιπτώσει δ' τής προηγούμενης 
παραγράφου άναφερόμενον άρι-ύμόν, έφ’ όσον συνεπλήρωσαν έν· 
τή ασφαλίσει τοΰ LK1A 1000 ημέρας εργασίας κατά τάς δια
τάξεις τοΰ ώς άνω κανονισμού καί άπησχολήίησαν έπί 20ετί- 
αν τουλάχιστον συνεχώς ή διακεκομμένος εις οίκοδομικάς ή 
τεχνικάς έν γένει έργασίας.

3. Ώς ήμέραι έργασίας διά τήν εφαρμογήν τής προηγουμέ- 
πτώσει δύνχ)ται μετά τοΰ πραγματικού συνολικού χρόνου 
άσφαλίσεως, νά ύπερόοΰν τάς 200 έτησίως διά τά μετά τήν 
Ιην Ίανσυαρίοιυ 1956 έτη ύπαγωγής εις τήν άσφάλισιν τοΰ 
ΙΚΑ και συνολικώς τόν έλάχιστον άρι-ύμόν ημερομισθίων, τόν1 
άπαιτούμένον διά τήν -5εμελίωσιν τοΰ εις σύνταξιν δικαιώμα
τος λόγω γήρατος.

Άρώ-ρον 3. -
Ή εξαγορά τοΰ άναγνωριζομένου χρόνου ένεργείται, διά 

■/. ατ α βολής ύπό τοΰ Ειδικού Λογαριασμού Δώρα) καί άποδο
χών άδειας, οικοδόμων, τών εις έκάστην περίπτωσιν άντι- 

. στοιχουσών ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων βάσει, τοΰ 
κατά τόν χρόνον τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος ίσχύοντος 
ήμερομισ-ύίου ανειδικεύτου έργάτου καί τοΰ ά&ροτίοματος τών 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου καί ήσφαλισμένου. .

'Ap-Sp<ov 4.
β) Οι ΰπχχ-ύέττες εις τήν άσφίλισιν, μετά τήν 1.1.1906 

καί μέχρι τής 30.12.1970 έφ’ όσον συνεπλήρωσαν 700 τού- 
λάχιστσ) ημέρας έσγασίχς έν άσσαλίσε!, άπό 1.1.1960 μένσ: 
31.12.1975.

γ) Οι ύπαχύέντες εις τη) άσφάλισιν, μετά τή) 1.1.1961
7.αί μέχρι τής 30.12.1970 έφ’ όσον συνεπλήρωσαν 700 τοΰ- 
λάχισττν ημέρας έργασίας έν άσοαλίσε: άπό 1.1.1961 μ.έχ;ι 
31.12.1975.

δ) Οι ύπαχνέντες εις τή) άσφάλισιν πρό τής 31.12.1960 
έφ όσα) συνεπλήρωσχ) 1400 τουλάχιστον ημέρας έργασίας
έν ασφαλίσει άπό 1.1.1950 μέχρι 31.12.1975.

ε) Ο! ύπαχίέντες εις τή) άσφάλισιν. μετά τή) 1.1.1971, 
έφ’ όσα) συνεπλήρωσχ) μέχρι τής 31.12.1975 άρι-ύμόν ημε
ρών άσφαλίσεως ίσο·) πρός τό γινόμενον τοΰ άρι-ύμοΰ 100 έπί

ΊΑ ποσόν τής χορηγούμενης συντάξεως εις τοός όεμελι- 
ούντας δικαίωμα εις σύνταξιν κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων 
τής παραγρ. 2 τοΰ άρ-ύραυ 2 τοΰ παρόντος, είναι ίσον πρός 
τό έκάστοτε χορηγούμενον ύπό τοΰ ΙΚΑ κατώτατον δριον συν
τάξεως.

’Αρ-ύρον 5.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως σου 

διά τής ’Βφομερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άόήναις τή 23 Απριλίου 1977

Ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών 

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ


