
τού Σχεδίου Νόμου «περί ρυθμισεως θεμάτων πινών 
άσφαλίσεως εργαζομένων εις ιδιαζόντως βαρέα, καί αν
θυγιεινά έπαγγέλματα». _ . __ ____

Πρός τη*· Βον/.ην τών Έλλήτων
1. Ώς γνωστόν, βασικαί προϋποθέσεις συνταξιοδοτή- 

πεως. λόγω -γήρατος, έκ τοϋ Ι.Κ.Α. είναι :
α) ηλικία 65 ετών (60 διά γυναίκας) και έττί πλέον 
3) -4.050 ήμέραι εργασίας εν ασφαλίσει.
3. Ίϊ νοειοΟεσία του Ι.Κ.Λ. (Α.Ν. 1846/51 άεθρ. 28 

:;αΐ Ν.Α. 4104/1060 άρθρ. 5) προέβλεψε, τήν δυνατότητα 
συν ταξιοδοτήσεως ύπό ήπιωτέρας προϋποθέσεις, ήτοι, 
y—ό ηλικίας 60 έτών (5;> διά γυναίκας), τών άπσσχυλου- 
αένων έπί μακρον εις ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά 
έπαγ*'έλυ.ατα, καθοριζόμενα διά Κανονισμού.

Ή πρόβλεψις αΰτη έβασίζετο εις τήν ιδέαν ότι οί άπασχο
λούμενοι εις βαρέα καί άνθυγιεινά επαγγέλματα, λόγω 
τών όρων καί συνθηκών άπασχολήσεώς των, ΰφίστανται 
πρόωρον φθοράν, εις βαθμόν, ώστε νά αναγκάζονται νά 
άποσυρθοϋν άπό τήν ενεργόν δρασιν, πριν συμπληρώσουν 
τήν ηλικίαν τών 65 έτών καί οΰτω νά μεσολαβή διάστημα 
κατά τό όποιον στερούνται παντός εισοδήματος διότι ούτε 
μισθόν λαμβάνουν, ούτε σύνταξιν.

3. Άπό 1.1.1964 έτέθη έν ίσχύι ό Κανονισμός βαρέων 
καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελμάτων ένταχθείς ήδη, ώς άρθρον 
.104 εις τον Κανονισμόν Άσφαλίσεως τοΰ Ι.Κ.Α., όστίς 
καθώρισε τά τοιαϋτα επαγγέλματα, ώς καί τάς χρονικάς 
προϋποθέσεις συνταξιοδοτησεως κ.λ.π.

4. Ειδικοί —πρόσθετοι— πόροι τοϋ Ι.Κ.Α. διά τήν έπι- 
βάρυ/σιν έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων περί συνταξιο- 
δοτήσεως ύπό είδικάς ήπιωτέρας προϋποθέσεις, τών άπσσχο- 
λουμένων επί μακρον εις ιδιαζόντως βαρέα καί άνθυγιειν^ί 
επαγγέλματα είναι :

α) Πρόσθετος εισφορά τών έν λόγω ήσφαλισμένων 1,5 %, 
β) Π οσοστόν 70% τής καταβαλλόμενης παρ’ απάντων τών 

έργοίοτών εις τόν λογαριασμόν στρατεύσεως εισφοράς έξ ένός 
ή ίύο επί τοίς εκατόν, καπά περίπτωσιν. Ή άπόοοσις τοϋ πό
ρου τούτου αντιστοιχεί προς εισφοράν 3% τών έργοίοτών επί 
τών αποδοχών τοΰ συνόλου τών διά τοϋ κανονισμού τούτου κα
λυπτόμενων μισ-ΰωτών.

5. Ό άοΐ'ύυ,ός τών καλυπτοαένων μισ·3ωτών ηϋσήθη άπό 
180.000 περίπου τό 1964. εις 350.000 περίπου τό 1974.

Κατά το διάστημα τών 11 έτών έφαρμογής τών ειδικών 
διατάξεων οί βάσει τούτου καταστάντες συνταξιούχοι υπο
λογίζονται εις 45.000 περίπου.

6. ’ Η έκπονηθεΐσα τώ 1963 άναλογιστική μελέτη, είχεν 
υπολογίσει ότι, διά τήν κάλυψιν τής έπιβαρύνσεως τοϋ Ι.Κ.Α. 
εκ της έφαρμογής τοϋ Κανονισμού βαρέων καί άνθυγιεινών

ΕΙΣ Η ΓIITIΚ Η ΕΚΘΕΣΙΣ _, ____ ,

πανγελυατων κατα την πρωτην εφαρμο
γής του (συνταξιοδότησις 5 ετη ένωρίτερα), ήτο άναγκαία 
πρόσθετος εισφορά τών καλυπτομένων υπό τοϋ Κανονισμού 
ίση προς 6,3 % τών αποδοχών των.

Παρά ταϋτα τό Ι.Κ.Α. έπροικοδοτήθη τότε μόνον μέ : 
α) Πρόσθετον εισφοράν τών καλυπτομένων μισθωτών 

έξ 1,5 % τών άποδοχών των καί
β) ποσ&στόν 50% άρχικώς καί 70% έ/ συνεχεία έκ τής 

ώς άνω εισφοράς στρατεύσεως τών εργοδοτών όπερ άντιστΜ- 
χεί εις ποσοστόν 3% επί τών άπεδοχών τών καλνπτεμένων ύπό 
τοΰ Κανονισμού.

Ύπό τά δεδομένα ταϋτα, είναι προφανές ότι ή χρηματοδό- 
τησις τοΰ ΕΚΑ δεν είναι ή πρέπουσα καί ότι ή άντιμετώπισις 
τών προσθέτων δαπα'^ών τούτου, έκ τής έφαρμογής τών ειδι
κών διατάξεων, ενεργείται, άπό μακροΰ. άναλώμασι τών γε
νικών εσόδων τοΰ ΠνΑ, ήτο: διά φαλκιδεύσεως τών οικοδομι
κών δυνατοτήτων τούτου, εις βάρος τοΰ συνόλου τών ήσφα- 
λ’.σμένων καί συνταξιούχων χύτου.

7. ’Εξ άλλου, ή ΐσχύουσα νομοθεσία παρουσιάζει σοβα- 
ρώτατον κενόν, καθ’ όσον άφορα τον προσδιορισμόν τών 
ύπακτέων εις τό ειδικόν συνταξιοδοτικόν καθεστοις τών

άπασχολουμένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά επαγ
γέλματα. 3- )

Ό Νόμος προβλέπει τήν ρύθμίσιν τοϋ θέματος διά Κανο
νισμού. έγκρινομένΟυ. κατά την γενικήν διαδικασίαν πεοί 
έγκρίσεως όλων τών Κανονισμών τοϋ Ι.Κ.Α. (ποότασις 
Α.Σ. Ι.Κ.Α. έγκρισις Υπουργού).

Σημειωτέου ότι είχον διατυπωθή καί διατυποϋνται πλεϊ- 
σται καί'όξύταται έπικρίσεις. καθ’ άς όλως ά δ τκ α ι ο λ ο γή τ ου ς 
ΰπήχθησαν εις τόν Κανονισμόν ώρισμένα έπαγγέλυατα.

8. Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε νά άποτραπή ό κίνδυνος 
εισδοχής, περαιτέρω, εις τόν Κανονισμόν επαγγελμάτων, 
τά όποια δεν έπρεπε κανονικούς νά υπαχθούν εις αυτόν.

Ούτοο, συ-νεστήθη ύπό τοϋ Α.Σ. τοϋ Ι.Κ.Α. γνωμοδοτική 
Έπιτροπή κρίσεους υποβαλ/.ομένων αιτήσεων περί υπαγω
γής εις τόν Κανονισμόν βαρέων καί ανθυγιεινών επαγγελ
μάτων.

Έξ άλλου συνεστηθη ύπό τοϋ Υπουργείου Κοιν. Υπη
ρεσιών Επιτροπή ειδικών προς μελέτην καί καθοεισμόν τών 
κριτηρίων ύπαγωγής εις τόν Κανονισμόν βαρέων καί αν
θυγιεινών έπαγγελμάτων.

9. Αί ένέργειαι αύται δεν άπεδείχθησαν ίκαναί νά δυό
σουν λύσιν εις τό πρόβλημα.

Έκ τοΰ λόγου τούτου, ή Αιοίκησις άπό μακροΰ χρόνου 
κατέστη έπιφυλακτική κατά τήν άντιμετοόπισιν υποβαλ
λόμενων αύτή αιτημάτων διαφόρων επαγγελμάτων. πεοί 
είσδοχής είς τόν Κανονισμόν,___ ______ _

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

10. Οϋτω παραμένουν έν έκκρεμότητι, άπό έτών, αιτή
σεις πολλών κατηγοριών εργαζομένων, ώρισμέναι δέ τού- 
των προβάλλουν ήδη κατά Τρόπον έντονώτατον, τά σχετικά 
αιτήματα των, τά όποια, ιός προς ώρισμένα έπαγγέλματα 
είναι ένδεχομένως. βάσιμα.

11. Τό γεγονός τούτο, έν συνδυασμώ πρός τήν ανάγκην 
όπως τεθή τέρμα εις μίαν κατάστασιν, προκαλοϋσαν σοβαράς 
επιβαρύνσεις τοΰ Ι.Κ.Α., υπέρ ώρισμένων κατηγοριών 
έργαζομένων, εις βάρος τοϋ συνόλου τών ήσφαλισμένων, 
επιβάλλει, καθ’ ήμας, τήν άμεσον έπί νέων βάσεων, άντιμετώ- 
πισιν τοϋ όλου θέματος, τών όρων άσφαλίσεως καί συντα- 
ξιοδοτήσεως έκ τοΰ Ι.Κ.Α., τών άσκούντων ιδιαζόντως 
βαρέα καί άνθυγιεινά έπαγγέλματα, ήτις καί σκοπεΐται διά 
τών διατάξεων τοϋ ύπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου, καλύπτανε ος 
τάς δύο όψεις τοϋ προβλήματος ήτοι :

α) Τήν οικονομικήν, άφορώσαν τό Ι.Κ.Α. καί άναγο- 
μένην εις τήν αύξησιν τής ποοσθέτου είσοοοας ύπέρ τοϋ 
Ι.Κ.Α. καί

β) τήν κοινωνικήν, άφορώσαν τούς έργαζομένους καί 
άναγομένην εις τήν ταχεϊαν καί δικαίαν κρίσιν τών αιτήσεων 
ύπαγωγής εις το ειδικόν καθεστώς συνταξιοδοτησεως τών 
άπασχολουμένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί άνθυγιεινά έπαγ
γέλματα.

Είδικώτερον :
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Σχεδίου προβλέπεται :
α) θέσπισις νέας προτ-ύέτου εισφοράς τών καλυπτόμενων 

μισθωτών ίσης πρός 0,7% έπί τών άποϊοχών τών μισθωτών, 
αύπχ«αένης οΰτω τής νΰν καταβαλλόμενης, άπό 1,5% εις 
2,2%. '

β) θέσπισις πρ οσ-ύέταυ ύπέρ τού ΙΚΑ έργοϊοτικής εισφο
ράς έξ 1.4%. Ήτοι ή νέα έργοίοτική εισφορά προστι-ύεμένη 
εις τήν ή;η καταβαλλόμενη/ ώς ανωτέρω τοιαύτην έκ 3%, 
ύ' άνίλ-ύη συνολικώς εις 4,4%.

Διά τής τοιαύτης ρυθμίσεοις προσδοκαται ότι, διά τήν 
προσεχή πενταετίαν, τό Ι.Κ.Α. δεν θά έχη ελλείμματα εκ 
τής έφαρμογής τοϋ Κανονισμού βαρέων καί ανθυγιεινών 
έπαγγελμάτων.

Έν άρθρω 2 προβλέπεται ή σύστασις, διά τοΰ Νόμου, 
Ειδικού Τεχνικού ’Οργάνου, προσφόρου συνθεσεως το οποίον
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θά άποφαίνηται έπί τών πχραπεμπομένων αύτώ αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων κατηγοριών εργαζομένων, περί εισδο
χής των εις τον Κ.Β.Λ.Ε.

Περαιτέρω καθορίζεται ειδική διαδικασία τροποποιή
σεων τών κειμένων διατάξεων διά τήν υπαγωγήν νέων 
εργασιών ή ειδικοτήτων εις τό, περί ου ό λόγος, ειδικόν 
καθεστώς συνταξιοδοτήσεως τών άπχσχολ.ουμένων εις ιδια
ζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Διά τοϋ άρθρου 3 παρέχεται ή ευχέρεια επαναφοράς εις 
τό Συμβούλιον προς κρίσιν περιπτώσεων άπορριφθεισών 
υπό τούτου.

Έν Άθήναις τή 6 Νοεμβρίου 1975 
'Ο Υπουργός 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών 
άσφαλ.ίσεως έργαζομένων εις ιδιαζόντως βαρέα καί 
ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ν.Δ.4104/1960

Άρθρον 5.

«2. 'Η παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 28τοϋ Α.Ν.1846/51 αντι
καθίσταται ώς ακολούθως :

«5. ’Εάν ό ήσφαλισμένος συνεπλ.ήριυσε τον ύπό της παρα
γράφου 1:ή1α τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενου αριθμόν 
ημερών έργασίας, έξ ών άνά εκατόν τούλάχιστον καθ’ έκα
στον τών πέντε ημερολογιακών ετών τών άμέσως προηγου
μένων τοϋ έτους καθ’ ό υποβάλλεται ή αΐτησις περί άπονο- 
μής συντάξεως, δικαιοϋται συντάξεως γήρατος ήλαττωμένης 
κατά τό 1 /200 της πλήρους μηνιαίας συντάξεως, δι’ έκα
στον μήνα έλλείποντα έκ τών ύπό της παραγράφου 1 καί Ια 
άντιστοίχως τοϋ παρόντος άρθρου όριζομένων ορίων ήλ.ικίας, 
έφ’ όσον συνεπλ,ήρωσε τό 60όν έτος της ήλ.ικίας του προκει- 
μένου περί ήσφαλ.ισμένου καί τό 55ον έτος τής ήλ.ικίας προ- 
κειμένου περί ήσφαλ.ισμένης.

’Από τής συμπλ.ηρώσεως τών αυτών ορίων ήλ.ικίας, ήτοι, 
τοϋ 60οΰ προκειμένου περί άρρένων καί τοϋ 55ου προκει- 
μένου περί θηλέων, δικαιοΰνται συντάξεως συντρεχουσών 
τών προϋποθέσεων τών παρ. 1 καί Ια καί δή άνευ τών κατά 
τά άνωτέρω μειώσεων, οί ήσφαλ.ισμένοι οί έπί μακρόν 
άπασχολ.ούμενοι εις ιδιαζόντως βαρέα καί άνθυγιεινά επαγ
γέλματα καθοριζόμενα διά κχνονισμοϋ διά τοϋ οποίου θέ- 
λ.ουν καθορισθή πλ.ήν τοϋ χρόνου άπασχολ.ήσεως εις τά έν 
λ.όγω έπαγγέλματα καί παν σχετικόν μέ τήν συνταξιοδό- 
τησιν τούτων ζήτημα. Έγγαμος ήσφαλ.ισμένη μετ’ άνηλ.ί- 
κων τέκνων ή έν χηρεία τελ.οϋσα μετ’ έτος τής ήλ.ικίας της 
καί 5.500 τούλ.άχιστον ήμέρας έργασίας, δικαιοϋται συν
τάξεως λ.όγω γήρατος ήλ,αττωμένης κατά 1 /200 τής πλ.ή- 
ρου μηνιαίας συντάξεως δι’ έκαστον μήνα έλλείποντα έκ τοϋ 
55ου έτους τής ήλ.ικίας της, τό ποσόν τής οποίας δεν δύνα- 
ται νά είναι μικρότερον τοϋ προβλ.επομένου κατωτάτου 
ορίου συντάξεως, έφ’ όσον δεν τυγχάνει συνταξιούχος τοϋ 
Ι.Κ.Α., τοϋ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ετέρου ’Οργανισμού 
κυρίας άσφαλ.ίσεως».

Π.Υ.Σ.209/13.12.63
Τό 'Υπουργικόν Συμβούλ.ιον λ,αβόν ύπ’ δψιν :

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

2. Τήν ύπ’ άριθ.472/1963 άπόφασιν τοϋ Δ.Συμβουλ.ίου 
τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλ.ίσεων (Ι.Κ.Α.), ύπο- 
βλ,ηθεΐσαν διά τής ύπ’ άριθ. 101964/31.10.63 άναφοράς 
τοϋ Ι.Κ.Α. προς τό 'Υπουργεϊον ’Εργασίας.

3. Τήν ύπ’ άριθ. 10407/17.10.63 αναφοράν τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Έλ.λ.άδος προς τό Δ.Σ. τοϋ Ι.Κ.Α.

4. Είσήγησιν τοϋ κ.'Υπουργού Έργασίας περί θέσεως 
έν ίσχύι τοϋ ύπό τών διατάξεων τοϋ δευτέρου έδαφίου ττς 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Χ.Δ/τος 4104/1960 προβλ.επομέ
νου Κανονισμού περί βαρέων καί ανθυγιεινών έπχγνελ.υιά- 
των καί περί τής άνάγκης ένισχύσεως τών έσόδων τοϋ Ι.Κ.Α. 
διά τήν άντιμετώπισιν τών έπιβαρύνσεων έκ τής έφαρμο- 
γής τοϋ τοιούτου Κανονισμού.

5. Οίκονομικοαναλ.ογιστικήν μελ.έτην έπί τοϋ Κανονι
σμού περί βαρέων καί ανθυγιεινών έπχγγελ.μάτων, απο
φασίζει :

1. ’Από 1ης Ίανουχρίου 1964, τό ήμισυ τής ύπό τών 
παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρ. 1 τοϋ Ν. 2054/1952 προβλ.επομένης 
καί καθοριζομένης ειδικής εισφοράς άποτελεϊ πόρον τοϋ 
Κλ.άδου Συντάξεων τοϋ ΙΚΑ, μειουμένου έπίσης εις τό 
ήμισυ άπό τής αυτής ήμερομηνίας, τοϋ ποσού τοϋ, κατά τάς 
κειμένας διατάξεις μετχφερομένου έκ τοϋ ΙΚΑ εις πίστωσιν 
τοϋ ’Οργανισμού Άπασχολ.ήσεως καί Άσφαλ.ίσεως Ανερ
γίας διά τον Ειδικόν Λογαριασμόν τοϋ Ν. 2054/1952.

2. Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1964, αύξάνεται κατά 1,5%
ή ύπέρ τοϋ Κλ.άδου Συντάξεων τοϋ ΙΚΑ εισφορά τών ήσφα- 
λ.ισμένων, τών άπασχολ.ουμένων εις ειδικότητας άναφερο- 
μένχς εις τον Κανονισμόν «περί βαρέων καί ανθυγιεινών 
έπχγγελ.μάτων»---------------------------- ------------------—'— —

3. Έκ τών κατά τήν 31.12.63 άποθεματικών τοϋ παρά 
τώ Όργανισμώ Άπασχολ.ήσεως καί Άσφαλ.ίσεως Ανερ
γίας Εΐδικοΰ Λογαριασμού Ν. 2054/52, ποσόν δραχμών 
έξήκοντα εκατομμυρίων (60.000.000), μεταφέρεται εις 
πίστωσιν τοϋ Κλάδου Συντάξεων τοϋ ΙΚΑ μέχρι 31 ’Ια
νουάριου 1964, τό βραδύτερου.

'Η παρούσα κυρωθήσεται νομοθετι>ώς.

Άριθ. 101960/1.653 Άπόφ. Ύπ. Έργασίας.
Περί έγκρίσεως Κανονισμού «περί βαρέων καί άνθυγιει-

νών έπχγγελ.μάτων». (ΦΕΚ 567/21.12.63 τ. Β').
(Έκδοθεϊσαι κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 16 τοϋ Α.Ν. 

1846/51, τάς διατάξεις τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρ. 5 
τοϋ άρθρου 28 τοϋ Α.Ν. 1S46/51 ώς άντικατεστάθη διά 
τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4104/60 μετά προτάσεις 
τοϋ Διοικητοΰ τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλ.ίσεων 
καί τάς άπό 22.10.1963 καί 10.12.1963 γνωμοδοτήσεις 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ, ύποβλ.ηθείσας διά τών
ύπ’ άριθ. 101.964/31.10.1963 καί 120.219/16.12.1963 άνχ-
φορών τοϋ Ιδρύματος).

Άποφχσίζομεν :
Έγκρίνομεν τον Κανονισμόν «περί βαρέων καί άνθυ- 

γιεινών έπχγγελ.μάτων έξ άρθρων 5, έχοντα ώς άκολ.ούθως :
Άρθρον 1.

1. Εις τήν ρύθμισιν τοϋ παρόντος Κανονισμού ύπάγονται 
οί έκ τών ήσφαλ.ισμένων εις τον Κλ.άδον Συντάξεων τοϋ 
ΙΚΑ απασχολούμενοι εις τινα ή τινάς τών κάτωθι είδικώς 
άπαριθμουμένων ιδιαζόντως βαρειών καί ανθυγιεινών ερ
γασιών καί ύπό τήν έναντι μιας έκάστης τούτων ειδικότητα.

Έργασίαι.
α) Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, ’Ορυχεία καί Λατομεία 

πάσης φύσεως, Άσβεστοποιεΐα.
Ειδικότητες.

Τό προσωπικόν τό άπασχολ.ούμενον άμέσως εις τά έργο- 
τάξια έξορύξεως τών προϊόντων τούτων, έξαιρουμένων τών 
φυλ.άκων, θυρωρών καί τοϋ προσωπικού γραφείων, έστω 
καί έντός τών έργοταξίων παρεχόντων τάς ύπηρεσίας των.
- β)............................................ ..κλ.π.

Α. Ύπ. Έργασίας 22737/1.199/1966
«Περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 104 τοϋ Κανονισμού
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Άσφχλίσεως τοϋ Ι.Κ.Α.».

Άρθρον 104.
‘[δ'.χζόντω: βαρεία', καί ανθυγιεινά! έργασίαι..

. 1. Εί: την ύπό τοϋ δευτέρου έδχφ. της ττχρχγ. δ τοϋ αρ~ 
θοου 23 τοϋ Α.Χ. 1846/51. ώς άντικατεσταθη ΰττδ τής 
τταραγρ. 2 τοϋ άρθρου δ τοϋ Χ.Δ. 4104/60, καθιερουμευην 
ειδικήν προστασίαν, υπάγονται οί έκ των ήσφαλισμενων 
εί: τόν Κλάδον Συντάξεων τοϋ ΙΚΛ άπχσχολούμενοι ε'.ς 
τ·.να η εΐς τ'.νας των κάτωθι εϊδικώς άτταριθμουμένων ιδια
ζόντως βαρειών καί ανθυγιεινών εργασιών καί ΰττό την 
έναντι μιας έκάστης τούτων ειδικότητα.

Έργασίαι :
-V 1) Μ* τχλλεϊα, Λιγνιτωρυχεία, ’Ορυχεία, Λατομεία τά

σης φύσεως, Άσβεστοτοιεϊα.

Ειδικότητες.
Τό πρόσωπικόν τό χπχσχολούμενον άμέσως εις τα εργο

τάξια έξορύξεως τών προϊόντων τούτων, έξαιρουμένων των 
θυεωρών καί τοϋ προσωπικού γραφείων, έστω καί ε'/τός 
των εργοταξίων παρεχόντων τάς υπηρεσίας των, ώς καί οί 
απασχολούμενοι εις καμινίαν καί εμπλουτισμόν.

2) ..................................................................................κλπ.

Νόμος ΰπ’ άριθ. 4350/1964.
Περί κυρώσεως της ΰπ’ άριθ. 209/13.12.63 πράςεως τοϋ 

Υπουργικού Συμβουλίου «περί θέσεως έν ίσχύι τοϋ 
ύπό τοϋ Ν.Δ. 4104/1960 προβλεπομένου Κανονισμοϋ περί 
βαρέων καί άνθυγιεινών επαγγελμάτων καί περί ένισχύ- 
σεως τών εσόδων τοϋ ΙΚΑ» καί περί ουθμίσεως θεμάτων 
τινών εφαρμογής τοϋ Κανονισμοϋ βαρέων καί άνθυγιει- 
νών επαγγελμάτων. (ΦΕΚ 126/30.7.64 τ. Α').

Άρθρον 1.
Κυροϋται άφ’ ής έςεδόθη ή ύπ’ άριθ. 209/13.12.1963 

πραξις τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου δημοσιευθεϊσα εις τό 
ύπ’ άριθ. 225/21.12.63 ΦΕΚ, τεύχος Α' έχουσα οΰτω.

(όρα άνωτέρω)
"Αρθρον 2.

Έν τελεί τοϋ πρώτου εδαφίου της παρ. 6 τοϋ άρθρου 12 
τοϋ Χ.Λ. 4104/1960 προστίθεται διάταξις, έχουσα οΰτω :

«Προκειμένου περί ήσφαλισμενων υπαγόμενων εις τάς 
διατάξεις τοϋ Κανονισμού βαρέων καί άνθυγιεινών επαγγελ
μάτων τα άνωτέρω όρια ηλικίας τών 65 ή 60 ετών μειοϋνται 
κατά 5 έτη έφχρμοζομένων οπωσδήποτε τών διατάξεων 
τοϋ εδαφίου γ' της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ώς άνω 
Κανονισμού».
Ν. 4497/1966. Άρ*ρο» 16, παράγρ. 17.

17. Ή παράγραφος 1 τής ύπ’ άριθ. 209/63 πράςεως τοϋ 
'Υπουργικού Συμ&ουλίσυ, κυρωθείσης διά τσϋ Ν. 4350/64 
αντικαθίσταται ώς άκολούθως :

1. Άπό 1ης Ίανουχριου 1966 αποτελεί πόρον πού Κλάδου 
Συντάξεων τού ΙΚΑ ποσοστόν έβδομήκοντα τοίς εκατόν 
(707ο) τής ύπό τών παρ. 1 καί 2 τσϋ άρθρου 1 τού Ν. 2054/ 
1952 προβλεπομένης καί κχθοριζομένης ειδικής εισφοράς, 
μειουμεναυ επίσης άπό τής αυτής ημερομηνίας καί κατά τό 
αυτό ποσοστόν τοϋ ποσού, τοϋ, κατά τάς κειμενας διατάξεις
μεταφεροαέ-υου έκ τού ΕΚΑ, εις πίστωσιν τοϋ ’Οργανισμού Ά- 
πασχολήσεως κοί ’Ασφάλισε ως ’Ανεργίας, διά τόν Ειδικόν 
Λογαριασμόν τοϋ Ν. 2054/52.

Ν. 2054/1952. *

«Περί τοοποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής νομοθεσίας 
περί στρατευομένων μισθωτών».

"Λ ρΟρον 1. i
1. Λιά την επιδότησιν τών _στοατευομένων μισθωτών αί 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, Ιδρύματα. ’Οργανισμοί καί 
έονασίχι έν γένει οίασδάποτε μορφής, φύσεως σκ.οποϋ καί 
έθνικότητος. καθώς καί τό Δημόσιον, οί Δήμοι. Κοινότητες 
καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφ’ όσον άπα- 
σχο/.οϋν εντός τών ορίων τής Χώρας προσωπικόν ελληνικής 
ύπηκοότητος. συνδεόμενου μετ’ αυτών διά σχέσεως εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου, ύποχρεοϋνται όπως, άπό τής πρώ
τη: τοϋ μεθεπομένου τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Νό
μου μηνός. καταβάλλουν εις το "Ιδρυμα Κοινωνικών Άσφα- 
/.ίσεουν ειδικήν εισφοράν έπί τών πάσης φύσεως άποδοχών 
τοϋ προσωπικού αύτών τούτου άδιακρίτως φύλου.

2. Ή κατά τ’ άνωτέρω ειδική εισφορά ορίζεται 
τωθι :

α) Διά τούς έπχγγελμχτίχς καί βιοτέχνχς τής χώρας 
καί βιομηχανικός επιχειρήσεις επαρχιών εις 1 %.

β) Διά βιομηχανικός επιχειρήσεις λειτουργούσας εντός 
τών ορίων τής τέως Διοικήσεως ΓΙρωτευούσης εις 2 %.

γ) Διά τούς λοιπούς ύποχρέους τής παρ. 1 ε’.ς 1 %.

, ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών άτφαλίσεως εργαζομένων εις 

ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά έπαγγέλματα.

Άρθρον 1.
1. Καθορίζεται ύπέρ τοϋ Κλάδου Συντάξεων τού ΙΚΑ 

πρόσθετος εισφορά τών μισθωτών τών απασχολούμενων εις 
έργασίας ή ειδικότητας, χαρακτηριζομένας ώς ύπαγομένας 
εις ιδιαζόντως βαρέα καί άνθυγιεινά έπαγγέλμαπα, περί ών 
τό άρθρον 104 τού Καν σεισμού Άσφαλίσεως τού ΠνΛ, έκ πο
σοστού 0,7% έπί τών εις εισφοράς ύπέρ τού ΙΚΑ υποκειμέ
νων άποδοχών των, πέραν τής ύπό τής παραγράφου 2 τής 
ύπ’ άριθ. 209/1963 ΙΊ.Υ.Σ. κυρωθείσης διά τού Ν· 4350/ 
1964, προβλεπομένης το;χύτης.

2. Καθορίζεται -ύπέρ τού Κλάδου Συντάξεων τού ΙΚΑ εισ
φορά τών εργοδοτών τών περί ών ή προηγούμενη παράγρα
φος μισθωτών, ίση προς 1,4% έπί τών εις εισφοράς ύπέρ 
ΙΚΑ υποκειμένων άποδοχών τών μισθωτών τούτων, πέραν τής 
μέσω τού λογαριασμού στρατεόσεως καταβαλλόμενης τοιαό- 
Της. πεσί ής ή παράγοαφος 17 τοϋ άρθρου 16 τσϋ Ν. 4497/ 
1966.

Άρθρον 2.
1. Συνιστάτα; παρά τφ Ι.ΚΑ. Συμίούλιον Κρίιεως Βα

ρέων καί Άν-ύυγιεινών Επαγγελμάτων·, άρμοδιότης τού οποίου 
είναι ή. βάσει τών πραγματικών συνθηκών έργα-ίας καί τών 
.αναγκών αυτής, τών επιστημονικών δεδομένων καί τών κρα- 
τουσών διεθνώς αντιλήψεων, γνωμοδότησις περί τών έργα- 
σιών ή ώρισμένων απασχολούμενων εις αύτάς ειδικοτήτων, 
αιτινες δέον νά υπαχθούν εις τά κατά την νομοθεσίαν τού 
ΙΚ.Α. καθοριζόμενα ώς ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά 
έπ αγγέλματα.

2. Τό ύπό τής προηγουμένης παραγράφου συνιστώμενον 
Συμβούλιου Κρίσεως Βαρέων καί ’Ανθυγιεινών ’Επαγγελμά
των (Σ.Κ.Β.Α.Ε.) άποτελείται έκ τών κάτωθι μελών;

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

β) Εις Καθηγητής ή Υφηγητής τού Εθνικού Μετσοβίου 
Π ολυτεχνείου, τής Σχολής Μηχανολόγων—’Ηλεκτρολόγων.

γ) Εις Καθηγητής ή 'Υφηγητής τής έδρας τής Χη
μείας τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών ή τής Σχολής Χημικών Μηχανικών τού Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

δ) Είς Καθηγητής τής έδρας τής ’Επαγγελματικής καί 
Βιομηχανικής Υγιεινής τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών 
ή εν ελλείψει τοιούτου, είς Ύγιεινολόγος ιατρός τής έργα
σίας.


