
Err·. τού Σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών 
άσφαλίσεως εργαζομένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί αν
θυγιεινά επαγγέλματα».

Πρός τήν Βουλήν των Έλλήγολ*

J. Ώς γνωστόν, βασικαί προϋποθέσεις συνταειυδοτή- 
σεως, λόγω 'γήρατος, έκ τοΰ Ι.Κ.Α. είναι :

α) ηλικία 65 ετών (60 διά γυναίκας) καί έπί πλέον 
2) 1.050 ήμ.έραι εργασίας έν ασφαλίσει.

2. 'I! νομοθεσία τού Ι.Κ.Α. (Λ.Ν. 1846,51 αρΟρ. 20
,.αι Ν.Δ. 4104, Η ·Ό αρΟρ. 5) προεβλεψε, τήν δυνατότητα 
συνταξιοδοτήσει»: υπό ήπιωτέρας προϋποθέσεις, ήτοι,
άπό ή/.-.ίας 60 ετών (55 διά γυναίκας), των άπασχολου- 
μένων έπί μακρόν εις ιδιαζόντως βαρέα καί άνθυγιεινά 
επαγγέλματα, καθοριζόμενα διά Κανονισμού.

Ή πρόβλεψις αοτη έβασίζοτο εις τήν ιδέαν ότι οί απασχο
λούμενοι εις βαρέα καί ανθυγιεινά έπαγγέλματα, λόγω 
των όρων καί συνθηκών άπασχολήσεώς των, ύφίστανται 
πρόωρον φθοράν, εις βαθμόν, ώστί ‘ νά άναγκάζωνται νά 
άποσυρΟοϋν άπό την ένεργόν δράσιν, πριν συμπληρώσουν 
τήν ηλικίαν τών 65 έτών καί ουτω νά μεσολαβή διάστημα 
κατά τό όποιον στερούνται παντός εισοδήματος διότι ούτε 
μισθόν λαμβάνουν, ούτε σύνταξιν.

3. Άπο ί. 1.1964 έτέθη έν ίσχύι ό Κανονισμός βαρέων 
καί ’Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ένταχΟείς ήδη, ώς άρΟρον 
104 εις τον Κανονισμόν Άσφαλίσεως τοΰ Ι.Κ.Α., όστις 
καθώρισε τά τοιαϋτα έπαγγέλματα, ώς καί τάς χρονικάς 
προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως κ.λ.π.

4. Ειδικοί —πρόσθετοι— πόροι τοΰ Ι.Κ.Α. διά τήν έπι- 
βάρυνσιν έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων περί συνταζιο- 
δοτήσεως ΰπό εΐδικάς ήπιωτέρας προϋποθέσεις, τών άπασχο- 
λουμένων έπί μακρόν εις ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά 
επαγγέλματα είναι :

α) Πρόσθετος εισφορά τών έν λόγω ήσφαλισμένων 1,5 %, 
β) 0,70 % τής υπέρ τοΰ παρά τώ Ο.Α.Ε.Δ. Λ/σμοϋ 

Στρατεύσεως εισφοράς . Ό πόρος ουτος ύπελογίσΟη, κατά 
τήν εναρξιν εφαρμογής τοΰ Κανονισμού περί βαρέων καί 
ανθυγιεινών έπαγγελμάτων, ότι αντιπροσώπευε ποσοστον 
3 % τώ - ο.Λοδοχών τοΰ συνόλου τών τότε καλυπτομένων 
μιτθ. 5,.

5 ’■ άρ.ν,!θς τών καλυπτόμενων μια·5ιοτών άνήρχετο:
ώ· (εναρξιν έφαρμογής Κ.Β.Α.Ε.) εις 180.000

πτρ-ίτ;
Τώ ίί'74 εις 350.000 περίπου.
Κατά τό διάστημα τών 11 έτών έφαρμογής τών ειδικών 

διατάξεων οί βάσει τούτου καταστάντες συνταξιούχοι υπο
λογίζονται εις 45.000 περίπου.

6. Ή έκπονηθεϊσα τώ 1963 άναλογιστική μελέτη, είχεν 
υπολογίσει ότι. διά τήν κάλυψιν τής έπιβαρύνσεως τού Ι.Κ.Α. 
έκ τής έφαρμογής τοΰ Κανονισμού βαρέων καί ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων κατά τήν πρώτην πενταετίαν τής έφαρμο
γής του (συνταξιοδότησις 5 ετη ένωρίτερα), ήτο άναγκαία 
πρόσθετος εισφορά τών καλυπτόμενων ύπό τού Κανονισμού 
ίση πρός 6,3 % τών αποδοχών των.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ άριθμοΰ τών καλυπ 
όχι μόνον δεν καλυ 
ανέρχεται ούτε εις

-.υμένων 

π-τει τό
προσωπων, ή ώς άνω σεϊσφορά 
ΰπολογισθέν τότε ! άλλα δέν

ποσοστον 2

Έξ άλλου ή ύπό τής άναλογιστική- μελέτης τού 1963 
ύπολογισθεΐσα διά τά 5 πρώτα ετη λειτουργίας τοΰ θεσμού, 
ώς αναγκαία εισφορά 6,3 % τών αποδοχών τών καλυπτομέ
νων μισθωτών διά τήν κάλυψιν τλ.· έπιβαρύνσεως τοΰ 1ΚΑ, 
έκ της έφαρμογής τών ειδικών διατάξεων, προφανώς είναι 
έκτος πραγματικότητος, δοθέντος ότι παρήλΟον ήδη 11 
έτη έφαρμογής τούτων.

'Τπό τά δεδομένα ταΰτα. είναι προφανές ότι ή χοηυιατο- 
δότησις τού Ι.Κ.Α. δέ; είναι ή_πμέπουσα καί ότι ή άντ.,ιετω- 
πισις τών προσθέτων δαπανών τούτου, έκ τής έφαεμογλς 
τών ειδικών διατάξεων, ένεργεϊται, άπό μακροΰ, άναλώμασι 
τών γενικών έσόδων τοΰ Ι.Κ.Α., ήτοι διά φαλκιδ.ύσεω; 
τών οικονομικών δυνατοτήτων τούτου, εις βάρος τοΰ συνόλου 
τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων αύτοΰ.

___ 8. Έξ άλλου, ή ΐσχύουσα νομοθεσία παρουσιάζει σοβα-
ρώτατον κενόν, καθ’ όσον αφορά τόν προσδιορισμόν τών 
ύπακτέων εις τό ειδικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών 
άπασχολουμένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά έπαγ
γέλματα.

Ό Νόμος προβλέπει τήν ρύΟμισιν τοΰ θέματος διά Κανο
νισμού, έγκρινεμένου. κατά τήν γενικήν διαδικασίαν περί 
έγκρίσεως όλων τών Κανονισμών τοΰ Ι.Κ.Α. (πρότασις 
Δ.Σ. Ι.Κ.Α. έγκρισις 'Υπουργού )ί

Σημειωτέον ότι είχον διατυπωθή και διατυπούνται πλεΐ- 
σται καί όξύταται επικρίσεις, καθ’ 5ς όλως άδικαιολογήτως 
υπηχθησαν εις τόν Κανονισμόν ώοισμένα επαγγέλματα.

9. Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε νά άποτραπή ό κίνδν ιος 
εισδοχής, περαιτέρω, εις τον Κανονισμόν επάγγελμά-; (ν. 
τά όποια δεν έπρεπε κανονικοίς νά υπαχθούν εις αυτόν.

Οΰτω, συνεστήθη ύπό τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ι.Κ.Α. γνωμοδοτική 
’Επιτροπή κρίσεως ύπ ο β αλλομέν ω ν αιτήσεων περί Απαγω
γής εις τόν Κανονισμόν Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ίτ;αγγελ
μάτων.

Έξ άλλου συνεστήθη ύπό τοΰ 'Υπουργείου Κοιν.· Ύπη- 
ρεσιών Επιτροπή ειδικών πρός μελέτην καί καθορισμόν τών 
κριτηρίων υπαγωγής εις τόν Κανονισμόν Βαρέων καί Αν
θυγιεινών έπαγγελμάτων.

10. Αί ένέργειαι αύται δέν άπεδείχθησαν ίκαναί νά δώ
σουν λύσιν εις τό πρόβλημα.

Έκ τοΰ λόγου τούτου, ή Διοίκησις άπό μακροΰ χρόνου 
κατέστη επιφυλακτική κατά τήν άντιμετώπισιν ύπιβαλ- 
λομένων αυτή αιτημάτων διαφόρων έπαγγελμάτων, περί 
εισδοχής εις τόν Κανονισμόν.

Εις τούς άνω λόγους οφείλεται προφανώς τό γεγονός ότι 
άπό μακροΰ χρόνου δεν ύπήχθη εις τόν Κανονισμόν ούδεμία 
νέα κατηγορία εργαζομένων.

11. Οότω παραμένουν έν έκκρεμότητι, άπό έτών, αιτή
σεις πολλών κατηγοριών εργαζομένων, ώρισαέναι δέ τού
των προβάλλουν ήδη κατά τρόπον έντονώτατον, τά σχετικά 
αιτήματα των, τά όποια, ώς πρός ώρισμένα έπαγγέλματα 
είναι ενδεχομένως βάσιμα.

Παρά ταΰτα τό Ι.Κ.Α.' έπροικοδοτήθη τότε μόνον μέ ; 
χ) Γ1 ρόσθετον εισφοράν τών καλυπτομένων μισθωτών 

έξ % τών αποδοχών των καί
β) <-·,σοστόν 0,70% τής υπέρ τοΰ Λ/σμοΰ Στρατεύ

σεως (τότε Ο.Α.Α.Α. ήδη δέ Ο.Α.Ε.Δ.) εισφοράς, όπερ 
αντιπροσώπευε τότε ποσοστον 3 % τών άποδοχών τών καλυ
πτομένων ύπό τοΰ Κανονισμού.

Δέον νά σημειωΟή, ότι, ώς προελέχΟη ή εισφορά έκ τοΰ 
Λ/σμοϋ Στρατεύσεως, είχεν ύπολογισθή ότι αντιστοιχεί 
εις ποσοστον 3 % τών άποδοχών τών μισθωτών τούτων, '· 
μέ βάσιν τον αριθμόν τών κατά την εποχήν εκείνην καλυπτο 
μένων ύπό τού Κανονισμού.

7. Λόγω τής έπελθούσης έκτοτε, σοβαρας διχφοροπο: 
σεως εις τους παράγοντας έφ’ ών έβασίσΟη ό άνω υπολο
γισμός, κυρίως δέ λόγω τής σημαντικής διογκώσεως τού

12. Τό γεγονός τούτο, έν συνδυασμώ πρός τήν ανάγκην 
όπως τεθή τέρμα εις μίαν κατάστασιν, προκαλούσαν ουβαράς 
επιβαρύνσεις τοΰ Ι.Κ.Α., ύπέρ ώρισμένων κατηγοριών 
εργαζομένων, εις βάρος τοΰ συνόλου τών ήσφαλισμένων, 
.επιβάλλει, καθ’ ημάς, τήν άμεσον έπί νέων βάσεων, άντ.μετώ- 
-,-νΐσ,ν τού όλου θέμα , ος, τών όρων άσφαλίσεως καί τυντα- 
ξιυό'οτήσεοις έκ τού Ι.Κ.Α., τών άσκούντων ιδιαζόντως 
βαρέα γ,χΐ άνθυγιεινά έπαγγέλματα, ήτις καί σκοπεϊται διά 
τών διατάξεων τού ύπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου, καλύπτοντος > 
;άς δύο όψεις τού προβλήματος ήτοι :

α) Τήν οικονομικήν, άφορώσαν τό Ι.Κ.Α. καί άναγο- 
μένην εις τήν αύεησιν τής προσθέτου εισφοράς ύπέρ τού 
Ι.Κ.Α. καί

β) τήν κοινωνικήν, άφορώσαν τούς εργαζομένους καί 
άναγόμενην εις τήν ταχεΐαν καί δικαίαν κρίσιν τώ>ν αιτήσεων
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υπαγωγής εις τό ειδικόν καθεστώς συνταξιοδοτήσεως των 
άπασχολουμένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά έπαγ- ~ 
γέλματα.

Ειδικώτερον :

Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Σχεδίου — ροβλέπεται :
α) αΰξησις της προσθέτου ύπέρ τοΰ Κλάδου Συντάξεων 

Ι.Κ.Α. εισφοράς των καλυπτομένων μισθωτών άπό 1,5 % 
εις 4 % καί

β) θέσπισις προσθέτου υπέρ τοΰ Ι.Κ.Α. έρνοδοτικής
9 ~ 4 Q/εισφοράς ει 1 ,0. „

Διά της τοιαύτης ρυθμίσεως προσδοκάται ότι, διά τήν 
προσεχή πενταετίαν, τό Ι.Κ.Α. δεν θά εχτ ελλείμματα έκ 
τής εφαρμογής τοΰ Κανονισμού βαρέων καί ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων.

Έν άρθρω 2 προβλέπεται ή σύστασις, διά τοΰ Νόμου, 
Ειδικού Τεχνικού ’Οργάνου, προσφόρου συνθέσεως τό όποιον 
θά άποφαίνηται επί των παραπεμπομένων αύτώ αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων κατηγοριών εργαζομένων, περί εισδο
χής των εις τον Κ.Β.Α.Ε.

Διά τοΰ αΰτοϋ άρθρου 2 ορίζεται ή συμμετοχή εις τό 
ά.νω Συμβούλιου ώς μελών μετά ψήφου καί άνά ενός εκπρο
σώπου τών εργαζομένων καί τής οικείας όργανώσεως τών 
εργοδοτών.

Περαιτέρω 'καθορίζεται'"ειδική —διαδικασία -τροποποιή- 
σεως τών κειμένων διατάξεων διά τήν υπαγωγήν νέων 
εργασιών ή ειδικοτήτων εις τό, περί ού ό λόγος, ειδικόν 
καθεστώς συνταξιοδοτήσεως τών άπασχολουμένων εις ιδια
ζόντως βαρέα καί άνθυγιεινά επαγγέλματα.

Διά τοΰ άρθρου 3 παρέχεται ή εύχέρεια επαναφοράς εις 
τό 'Συμβούλιου προς κρίσιν περιπτώσεων έπορριφθεισών 
ύπό τούτου.

Έν ΆΟήναις τή 11 Σεπτεμβρίου 1975

'Ο Ύπουρνός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έπί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών 
άσφαλίσεως εργαζομένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί 
ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ν.Δ.4104/1960

Άρθρον 5.

«2. 'Η παράγραφος 5 τοΰ άρθρου 2δτοΰ Α.Ν.1846/51 άντι- 
καθίσταται ώς ακολούθως :

«5. ’Εάν ο ήσφαλισμένος συνεπλήρωσε τον ύπό τής παρα
γράφου 1 ή Ια τοΰ παρόντος άρθρου οριζόμενου άριθμόν 
ημερών εργασίας, έξ ών άνά εκατόν τουλάχιστον καθ’ έκα
στον τών πέντε ημερολογιακών ετών τών άμέσως προηγου
μένων τοΰ έτους καθ’ ο υποβάλλεται ή αϊτησις περί άπονο- 
μής συντάξεως, δικαιούται συντάξεως γήρατος ήλαττωμένης 
κατά τό 1 200 τής πλήρους μηνιαίας συντάξεως, δι’ έκα
στον μήνα έλλείποντα έ>: τών ύπό τής παραγράφου 1 καί Ια 
άντιστοίχως τοΰ παρόντος άρθρου όριζομένων ορίων ήλικίας, 
έφ’ όσον συνεπλήρωσε το 60όν έτος τής ήλικίας του προκει- 
μένου περί ήσφαλισμένου καί τό 55ον έτος τής ήλικίας προ- 
κειμένου περί ήσφαλισμένης.

’Από τής συμπληρώσεως τών αυτών ορίων ήλικίας, ήτοι, 
τοΰ 60σ·ΰ προκειμένου περί άρρένιυν καί τοΰ 55ου προκει- 
μένου περί θηλέων, δικαιούνται συντάξεως συντρεχουσών 
τών προϋποθέσεων τών παρ. 1 καί Ια καί δή άνευ τών κατά 
τά ανωτέρω μειώσεων, οί ήσφαλισμένοι οί έπί μακρόν 
απασχολούμενοι εις ΐδιοζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά επαγ
γέλματα καθοριζόμενα διά κανονισμού διά τοΰ όποιου θέ
λουν καθορισθή πλήν τοΰ χρόνου άπασχολήσεως εις τά έν 
λόγω έπαγγέλματα καί παν σχετικόν μέ τήν συνταξιοδό-

τησιν τούτων ζήτημα. Έγγαμος ήσφαλισμένη μετ’ ανηλί
κων τέκνων ή έν χηρεία τελούσα μετ’ έτος τής ή .κίας της 
καί 5.500 τουλάχιστον ήμέρας έργασίας, δικαιούται συν
τάξεως λόγω γήρατος ήλαττωμένης κατά 1/200 τής πλή- 
ρου μηνιαίας συντάξεως δι’ έκαστον μήνα έλλείποντα έκ τοΰ 
55ου έτους τής ήλικίας της, τό ποσόν τής οποίας δεν δύνα- 
ται νά είναι μικρότερου τοΰ προβλεπομένου κατωτάτου 
ορίου συντάξεως, εφ’ όσον δεν τυγχάνει συνταξιούχος τοΰ 
Ι.Κ.Α., τοΰ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ετέρου ’Οργανισμού 
κυρίας άσφαλίσεως».

οαβον υπ

Π ,Υ.Σ.209/13.12.63  _

Τό Υπουργικόν Συμβούλιου

1. Τάς διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.2054/ 
1952, τών άρθρων 33 καί 35 τοΰ Ν.Δ/τος 2961/1954, ώς 
τροποποιηθέντα ισχύουν νΰν κ.λ.π.

2. Τήν ύπ’ άριθ.472/1963 άπόφασιν τοΰ Δ.Συμβουλίου 
τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), ύπο-

τής ύπ’ άριθ. 101964/31.10.63 αναφοράς 
; τό 'Υπουργείο'/ Εργασίας.

βληθεΐσαν διά 
τοΰ Ι.Κ.Α. ποός

3. Τήν ύπ’ άριθ. 10407/17.10.63 αναφοράν τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος πρός τό Δ.Σ. τοΰ Ι.Κ.Α

4. Εΐσήγησιν τοΰ 'Υπουργού Έργασίας περί θέσεως 
εν ισχυι τοΰ-υπό-τών διατάξεων του δευτέρου έδαφίου τής 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ/τος 4104/1960 προβλεπομέ
νου Κανονισμού περί βαρέων καί άνθυγιεινών έπαγγελμά- 
των καί περί τής ανάγκης ένισχύσεως τών έσόδων τοΰ Ι.Κ.Α. 
δια την άντιμετώπισιν τών επιβαρύνσεων έκ τής εφαρμο
γής τοΰ τοιούτου Κανονισμού.

5. Οΐκονομικοαναλογιστικήν μελέτην έπί τοΰ Κανονι
σμού περί βαρέων καί ανθυγιεινών έπαγγελμάτων, άπο- 
φασίζει :

1. ’Από 1ης ’Ιανουάριου 1964, τό ήμισυ τής ύπό τών 
παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρ. 1 τοΰ Ν. 2054/1952 προβλεπομένης 
καί καθοριζομένης ειδικής εισφοράς άποτελεϊ πόρον τοϊ 
Κλάδου Συντάξεων τοΰ ΙΚΑ, μειουμένου επίσης εις τέ 
ήμισυ άπό τής αυτής ήμερομηνίας, τοΰ ποσού τοΰ, κατά τάι 
κειμένας διατάξεις μεταφερομένου έκ τοΰ ΙΚΑ εις πίστωσι' 
τοΰ ’Οργανισμού ’Απασχολήσεως καί Άσφαλίσεως Ανερ
γίας διά τον Ειδικόν Λογαριασμόν τοΰ Ν. 2054/1952.

2. Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1964, αυξάνεται κατά 1,5°; 
ή ύπέρ τοΰ Κλάδου Συντάξεων τοΰ ΙΚΑ εισφορά τών ήσφα 
λισμένων, τών άπασχολουμένων είς ειδικότητας άναφερο 
μένας εις τον Κανονισμόν «περί βαρέων καί άνθυγιεινώ 
έπαγγελμάτων».

3. Έκ τών κατά τήν 31.12.63 άποθεματικών τοΰ παρ: 
τω Όργανισμώ Άπασχολήσεως καί Άσφαλίσεως Άνερ 
γίας Ειδικού Λογαριασμού Ν. 2054/52, ποσόν δραχμώ 
έξήκοντα εκατομμυρίων (60.000.000), μεταφέρεται ε: 
πίστωσιν τοΰ Κλάδου Συντάξεων τοΰ ΙΚΑ μέχρι 31 Ία 
νουαρίου 1964, τό βραδύτερον.

Ή παρούσα κυρωθήσεται νομοθετικώς.

Άριθ. 101960/1.653 Άπόφ. Ύπ. Έργασίας

Περί έγκρίσεως Κανονισμού «περί βαρέων καί άνθυγιε
νών έπαγγελμάτων». (ΦΕΚ 567/21.12.63 τ. Β').

(Έκδοθεΐσαι κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 16 τοΰ Λ.Γ 
1S46/51, τάς διατάξεις τοΰ δευτέρου έδαφίου τής παρ. 
τοΰ άρθρου 28 τοΰ Α.Ν. 1846/51 ώς άντεκατεστάθη δ 
τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 4104/60 μετά προτάσε 
τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσει 
καί τάς άπό 22.10.1963 καί 10.12.1963 γνωμοδοτήσε 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ, ύποβληθείσα: διά τ< 
ύπ’ άριθ. 101.964/31.10.1963 καί 120.219/16.12.1963 άν 
φορών τοΰ Ιδρύματος).

Άποφασίζομεν :

Έγκρίνομεν τον Κανονισμόν «περί βαρέων καί άνθ 
γιεινών έπαγγελμάτων έξ άρθρων 5, έχοντα ώς άκολούθω
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Άρθρον 1.

1. Είς τήν ρύθμισιν τοϋ παρόντος Κανονισμού υπάγονται 
οί έκ των ή σφαλισμένων εις τον Κλάξον Συντάξεων τοϋ 
ΙΚΑ απασχολούμενοι εις τινα ή τινάς των κάτωθι εΐδικώς 
άτταρ'.θμουμένων ιδιαζόντως βαρειών και ανθυγιεινών ερ
γασιών καί ύπό τήν έναντι μιας έκάστης τούτων ειδικότατα.

Έργασίαι.

α) Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, ’Ορυχεία καί Λατομεία 
πάσης φύσεως, Άσβεστοποιεϊα.

?) .................................................................................................... κλ-

Είδικότητες

Το προσωπικόν τό άπασχολ.ούμενον αμέσως εις τά εργο
τάξια έξορύξεως τών — ροίόντων τούτων, έξαιρουμένων τών 
φυλάκων, θυρωρών καί τοϋ προσωπικού γραφείων, έστω 
καί εντός τών εργοταξίων παοεχόντων τάς υπηρεσίας των.
Λ. Ύπ. Εργασίας 22737/1.199/1966
«Περί τροτοττοιήσεως τοϋ άρθρου 104 τοϋ Κανονισμοϋ 

’Λσφαλίσεως τοϋ Ι.Κ.Λ.».

__________ ______ Άρθρον 4.____ _______________________

Ιδιαζόντως βαρεϊαι καί άνθυγιειναί έργασίαι.

1. Εις την υπό τοϋ δευτέρου έδαφ. της παραγ. 5 τοϋ άρ
θρου 28 τοϋ Α.Ν. 1846/51, ώς άντικατεστάθη υπό τής 
παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4104/60, καθιερουμένην 
ειδικήν προστασίαν, υπάγονται οί έκ τών ήσφαλισμένων 
εις τον Κλάδον Συντάξεων τοϋ ΙΚΛ απασχολούμενοι είς 
τινα ή εις τινας τών κάτωθι είδικώς άπαριθμουμένων ιδια
ζόντως βαρειών καί ανθυγιεινών εργασιών καί υπό τήν 
έναντι μιας έκάστης τούτων ειδικότητα :

Έργασίαι :

Λ' 1) Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, ’Ορυχεία, Λατομεία πά- 
σης φύσεως, Άσβεστοποιεϊα.

2) ............................................■; . .·............................................... κλπ.

Ειδικότητες :

Τό προσωπικόν τό άπασχολούμενον άμέσως είς τά εργο
τάξια έξορύξεως τών προϊόντων τούτων, έξαιρουμένων τών 
θυρωρών καί τοϋ προσωπικοϋ γραφείων, έστω καί έντός 
τών έργοταξίων παρεχόντων τάς υπηρεσίας των, ώς καί οί 
απασχολούμενοι εις καμινίαν καί έμπλουτισμόν.

Νόμος ύπ’ άριθ. 4350/1964.

Περί κυρώσεως της ύπ’ άριθ. 209/13.12.63 πράξεως τοϋ 
Ύπουργικοϋ Συμβουλίου «περί θέσειος έν ίσχύι τοϋ 
υπό τοϋ Ν.Δ. 4104/1960 προβλεπομένου Κανονισμοϋ περί 
βαρέων καί άνθυγιεινών έπαγγελμάτων καί περί ένισχύ- 
σεως τών έσόδων τοϋ ΙΚΑ» καί περί ρυθμίσεως θεμάτων 
τινών έφαρμογής τοϋ Κανονισμού βαρέων καί άνθυγιει- 
νών έπαγγελμάτων. (ΦΕΚ 126/30.7.64 τ. Λ').

Άρθρον 1.

Κυροϋται άφ’ ής έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 209/13.12.1963 
πραξις τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευθεϊσα είς τό 
ύπ* άριθ. 225/21.12.63 ΦΕΚ, τεϋχος. Λ' έχουσα οΰτω.

(όρα άνωτέρω)

Άρθρον 2.

Έν τέλει τοϋ πρώτου έδαφίου της παρ. 6 τοϋ άρθρου 12 
τοϋ Ν.Δ. 4104/1960 προστίθεται διάταξις, έχουσα ουτω :

«Π ροκειμένου περί ήσφαλισμένων υπαγόμενων είς τάς 
διατάξεις τοϋ Κανονισμοϋ βαρέων καί άνθυγιεινών έπαγγελ
μάτων τά άνωτέρω όρια ηλικίας τών 65 ή 60 έτών μειοϋνται 
κατά 5 ετη έφαρμοζομένων οπωσδήποτε τών διατάξεων 
τοϋ έδαφίου γ' της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ώς άνω 
Κανονισμοϋ».

Ν. 2054/1952.
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως της νομοθεσίας 

περί στρατευομένων μισθωτών».

“Αρθρον 1.

1. Διά τήν έπιδότησιν τών στρατευομένων μισθωτών οί 
έπιχειρήσεις, έκμεταλλεύσεις, 'Ιδρύματα, ’Οργανισμοί καί 
έργασίαι έν γένει οίασδήποτε μορφής, φύσεως σκοποϋ καί 
έΟνικότητος, καθώς καί τό Δημόσιον, οί Δήμοι, Κοινότητες 
καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έφ’ όσον άπα- 
σχολοϋν έντός τών ορίων τής Χώρας προσωπικόν ελληνικής 
υπηκοότητας, συνδεόμενου μετ’ αύτών διά σχέσεως έργα- 
σίας ιδιωτικού δικαίου, ύποχρεοϋνται όπως, άπό τής πρώ
της τοϋ μεθεπομένου τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Νό
μου μηνάς. καταβάλλουν είς τό “Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων ειδικήν εισφοράν έπί τών πάσης φύσεως άποδοχών 
τοϋ προσωπικού αυτών τούτου άδιακρίτως φύλου.

2. 'Η κατά τ’ 
τωθι :

α) Διά τούς έ 
καί βιομηχανικάς

άνωτέρω ειδική εισφορά ορίζεται

παγγελ.ματίας καί βιοτέχνας τής 
έπιχειρήσεις έπαρχιών είς 1 %.

ώς >:ά- 

χώρας

β) Διά βιομηχανικάς επιχειρήσεις λειτουργούσας έντός 
ών ορίων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης είς 2 %.

γ) Διά τούς λοιπούς ΰποχρέους τής παρ. Ι.είς 1 %.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών άσφαλισεως εργαζομένων είς 
ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Άρθρον 1.

4. Ή υπέρ τού Κλάδου· Συντάξεων τοϋ Ι.Κ.Α. πρόσθετος 
εισφορά τών μισθωτών τών άπασχολουμένων είς εργασίας ή 
ειδικότητας, χαρακτηριζομένας ώς όπαγομένας είς ιδιαζόντως 
βαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλματα, περί ών τό άρθρον 104 
τοϋ Κχ^σνιτμοϋ Άσφαλισεως τοϋ Ι.Κ.Α. ορίζεται είς 4% τών, 
είς εισφοράν υπέρ Ι.Κ.Α., υποκειμένων αποδοχών των.

2. ’Ορίζεται υπέρ) τοϋ Κλ.άϊου Συντάξεων τοϋ Ι.Κ.Α. 
είαφορά τών εργοδοτών τών, περί ών ή προηγούμενη παρά
γραφος μισθωτών, ίσης προς 1% τών, είς εισφοράς υπέρ 
Ι.Κ.Α. υποκειμένων άποδοχών τών μισθωτών τούτων.

Άρ,θρον 2.

4. Συνιστάται- παρά τώ Ι.ΚΑ.. Συμδούλ.ιον Κρίσεως Βα
ρέων καί Ανθυγιεινών Έπαγγελμάτων, άρμοδιότης τοϋ οποίου 
είναι· ή, βάσει τών πραγματικών συνθηκών εργασίας καί τών 
.αναγκών αυτής, τών επιστημονικών δεδομένων καί τών κρα- 
τουσών διεθνώς αντιλήψεων, γνωμοδότησις περί τών εργα
σιών ή ώρισμένων άπασχολουμένων είς αύτάς ειδικοτήτων, 
αίτινες δέον νά ΰπαχθοϋν είς τά κατά τήν νομοθεσίαν τοϋ 
Ι_Κ.Α. καθοριζόμενα ώς ιδιαζόντως βαρέα καί x/θυγιεινά 
έπαγγέλ.μα τα.

2. Τό ΰπό τής προηγουμένης παραγράφου συνσστώμενον 
Συμδούλιον Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών Έπαγγελμά- 
των (Σ.Κ.Β.Α.Ε.) άποτελ.είται έκ τών κάτωθι μελ.ών;

α) Εις Καθηγητής ή 'Υφηγητής ’Ιατρικής Σχολής Παν
επιστημίου τής έδρας τής Υγιεινής.

β) Εις Καθηγητής ή Υφηγητής τοϋ ’Εθνικού Μετσοδίου 
Πολυτεχνείου. τής Σχολής Μηχανολ.όγων—’Ηλεκτρολόγων.

γ) Είς Καθηγητής ή.Υφηγητής τής έδρας τής Χη
μείας τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ Π ανεπιστημίου 
’Αθηνών ή τής Σχολής Χημικών Μηχανικών τοϋ Έθνικοϋ 
Μετσοδίου Πολυτεχνείου.

δ) Είς Καθηγητής τής έδρας τής ’Επαγγελματικής καί 
Βιομηχανικής 'Υγιεινής τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών 
ή έν ελλείψει τοιούτου, είς 'Υγιεινολόγος ιατρός τής εργα
σίας.


