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Eπάσχεδίου Νόμου «περί συμπλ.ηρώσεως του Ν.Δ. 1283//2

«περί ρυθμίσεως ασφαλιστικών τινων θεμάτο,ιν τοϋ προ
σωπικού τοϋ ύπαγομένου εις τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ.
2592/53 Δημοτικών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.»

77οός ?//)■ Bov'/.tjV τών Ελλήνων

1. Κατά τάς διατάξεις τής πχρ. 2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.
Δ το: 2592/53 «περί όργανώσεως της ’Ιατρικής Άντιλή- 
·5εω:» διά Β.Δ. (νϋν Π. Δ/τος) έκδιδομένου προτάσει τοϋ 
Ύπουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, δύνχντχι νά ύπαχθώσιν 
ίίς τάς διατάξεις τοϋ ώς.άνω Ν. Δ/τος καί τά Δημοτικά ή 
Κοινοτικά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα,' μετ’ άπόφασιν τών Διοι
κητικών Συμβουλίων ή ’Αδελφάτων αυτών.

2. ’Επί τη βάσει τών ώς άνω διατάξεων ένια Δημοτικά 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα μετετράπησαν άπο Δημοτικά εις 
Δημόσια; ύπαχθέντχ οΰτως εις τάς διατάξεις τοϋ προμνησθεν- 
το: Νομοθετικοϋ Διατάγματος.

3. Ή υπαγωγή αύτη κατά τά ύπό τοϋ Συμβουλίου της 
Επικράτειας, κριθέντα (άπόφασις 571/1952) άποτελεϊ 
κατάργησιν θέσεως, επί τή βάσει της όποιας θεμελιοϋται 
δικαίωμα υπέρ τών ήσφαλισμένων υπαλλήλων τών" Δημο
τικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, λήψεως τής παρά τοϋ Τα- 

ήϊείσλ Άτφχλ.ΐσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Υπαλλήλων .
(ΤΑΔΚΥ) παρεχόμενης έφ' άπας μηνιαίας ίβοίίου παροχής 
μετά τήν συμπλήρωσιν χρόνου άσφαλίτεως δέκα πέντε (15) 
ετών. Διά της τοιαύτης όμως θεμελ.ιώσεως, θά διεταράσσετο 
ή οικονομική σταθερότης τοϋ ΤΑΔΚΥ καί προς διασφάλι- 
σιν ταύτης έξεδόθη το ύπ’ άριθ. Ν.Δ. 1283/72 δι’ ού έλή- 
φθη μέριμνα συνεχίσεως της παρά τώ ΤΑΔΚΥ άσφαλ.ίσεως 
τών υπαλλήλων των άνωτέρω ιδρυμάτων μέχρι τής φυσιο
λογικής έκ τής υπηρεσίας εξόδου των. Ούτω μετά τήν μετα
τροπήν τής νομικής φύσεως τών Δημοτικών Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων καί τοϋ άνωτέρω Νομοθετικοϋ Διατάγματος, 
οί προμνησθέντες υπάλληλοι παρέμεινον εις τήν άσφάλισιν 
τοϋ ΤΑΔΚΥ όπερ χορηγεί εφ’ άπαξ βοήθημα καί επικου
ρικήν σύνταξιν αλλά συγχρόνως ύπήχθησαν εις τήν άσφά- 
λισιν τοϋ Ταμείου Προνοίας Δημοσίων 'Υπαλλήλων (Τ.Π. 
Δ.Υ.) Τοϋ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων 
(ΛίΤΠΥ) καί τοϋ Ταμείου’Αρωγής τοϋ προσωπικοϋ τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. ■

4. Διά τήν άσφάλισιν τοϋ προσωπικοϋ τών προρρηθέν- 
των Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων εις τό, Ταμεΐον Άσφαλίσεως 
Δημοτικών καί Κοινοτικών ‘Υπαλλήλων, Ταμεΐον Προνοίας 
Δημοσίων 'Υπαλλ.ήλ.ων, Μετοχικόν Ταμεΐον Πολιτικών 
'Υπαλλήλων καί Ταμεΐον ’Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών άπαιτεΐται σημαντική έπι- 
βάρυνσις τών υπαλλήλων έξ άσφαλ.ιστικών εισφορών, τών 
αποδοχών των εις δέ τάς περιπτώσεις τών τριών τελευταίων ’ 
έκ τών ώς άνω Ταμείων εις ά ύπήχθησαν λόγω τής μεταβο
λής τής υπηρεσιακής των καταστάσεως άνευ ούδεμιάς προσ
δοκίας άπολήψεως παροχών λ.όγω τοϋ όλ.ιγοχρόνου τής άσφα- 
λιστέας παρ’ αΰτοΐς'υπηρεσίας. Οΰτως ή ύφισταμένη κατά- 
στχσις έχει δημιουργήσει ύπερασφάλ.ισιν μέ σημαντικάς 
οίκονομικάς επιβαρύνσεις τών ήσφαλ.ισμένων, τήν άποτρο- 
π-ήν τής οποίας ήτήσαντο έπχ/ειλημμένως οί έπιβαρυνόμενοι. 
Τήν άρσιν τής ύπερασφαλίσεως καί οικονομικής έπιβαρύν- 
σεως τών ήσφαλ.ισμένων σκοπεί τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νό
μου.

Έπί τών επί μέρους διατάξεων τοϋ σχεδίου Νόμου, έπι- 
σημειοϋμεν τ’ ακόλουθα :

α) 'Υπό τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή προσθήκη παρα- 
Υράφου είς τό τέλος τοϋ Ν.Δ. 1283/72 δι’ ής ή άσφάλ.ισις 
ήου προμνησθέντος προσωπικοϋ θά τυγχάνη προαιρετική 
απο τής ισχύος τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος είς τό : Ταμεΐον Προ-, 
νοιας Δημοσίων 'Υπαλλήλων, Μετοχικόν Ταμεΐον Πολιτι
κών 'Υπαλλήλων καί Ταμεΐον ’Αρωγής 'Υπαλλήλων,' Υ
πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

β) 'Υπό τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή παροχή δικαιώμα
τος είς τούς μή έπιθυμοϋντας τήν προαιρετικήν άσφάλισιν 
είς τ’ άνωτέρω Ταμεία, προς επιστροφήν εις τούτους τών 
καταβλ.ηθεισών εισφορών είς τά οικεία Ταμεία.

Έν Άθήναις τή 24 Μαρτίου 1976

Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ

ΣΥΜ Π Α Η ΡΟ ΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διά τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 

1283/72 «περί ρυθμίσεως άσφαλ.ιστικών τινων θεμάτων 
τοϋ προσωπικοϋ τοϋ ύπαγομένου εις τάς διατάξες τοϋ 
Ν.Δ. 2592/53 Δημοτικών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων».

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ ά?ιθ. 1283/72
«περί ρυθμίσεως άσφαλιστικών τινων θεμάτων τοϋ προσω- 
πικοϋ τών ύπαγομένων είς τάς διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 
2592/1953 Δημοτικών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων (ΦΕΙν
213/1.12.1972 τ. Α').------- - π--------- . .

* /
Άρθρον 1.

Είς τάς περιπτώσεις ύπαγωγής τών Δημοτικών^ Νοση
λευτικών 'Ιδρυμάτων είς τάς διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 2592/ 
1953 τό ήσφαλισμένον είς τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως Δημο
τικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) προσωπικόν 
αυτών συνεχίζει την είς τό Ταμεΐον τοϋτο άσφάλισιν του 
καί μετά τήν ώς άνω ύπαγωγήν.

’ ..' ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 1283/72 «περί ρυδμίσεως 
■ άσφαλιστικών τινων -δεμάτων τοϋ προσωπικού τοϋ υπαγόμε

νου «ίς τάς-διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2592/53 Δημοτικών' Νο- 
. σηλευτικών 'Ιδρυμάτων». , .

■ Άρδ-ρον 1.
' Έν τέλει «τοΰ άρδρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1283/72 προστίδεται 
παράγραφος 2 ίσχύσυσχ άπό 1.Μ.72. έχουσα οΰτω:

«2. Ή κατά τάς κειμένχς διατάξεις άσφάλισις τοϋ κατά 
τήν προηγουμένην παράγραφον τοϋ παρόντος άρδρου προσω
πικού εις τό Μετοχικόν Ταμεΐον Πολιτικών 'Υπαλλή/.ων, το 
Ταμεΐον Προνοίας Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί τό Ταμεΐον 
’Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
είναι προαιρετική».

Άρδρον 2.
Οί μή έπιδυμοϋντες τήν κατά τό προηγούμενων άρδρον τοι- 

αότην άσφάλισιν δλανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξ 
(6) μηνών άπό τής δημοσιεΰσεως τοϋ παρόντος, νά αίτήσων- 
ται τήν επιστροφήν άτόκως τών καταέληδεισών εισφορών,

! Άρδρον 3.
Ή Ιναρξις ισχύος τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής οηυο- 

σιεύσεώς του διά τής Έφημερίοος τής Κυίερνήσεως.

Έν Άδήναις τή 24 Μαρτίου 1976

Οί 'Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών 'Επί τών Κοιν. 'Υπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΠΟΥΑΟΣ



έν ισχύι άπό της (1ης). πρώτης τοϋ μεθεπομένου μηνός άπό 
τής ισχύος τής πράξεως, ήτοι άπό 1ης Απριλίου 1976. Λί 
λοιπαί τέσσαρες θά τεθοϋν έν ίσχύι, σταδιακώς, έντός διέ- 
-τίας. Διά τής θέσεως έν ίσχύι των κλάσεων τούτων θά λαμ- 
βάνηται ΰπ’ δψιν διά την άπονομήν των συντάξεων καί των 
έν γένει παροχών εις χρήμα ολόκληρον τδ ποσον των άπο- 
δοχών τοϋ συνόλου σχεδόν των μισθωτών τής Χώρας.

'Υπό τοϋ άρθρου 2 προστίθενται εις τον ήδη ισχύοντα 
πίνακα Α' 6 όποιος προβλέπει τό ποσοστόν τής συντάξεως 
έκάστης άσφαλιστικής κλάσεως καί αί νέαι άσφαλιστικαί 
κλάσεις αΐ όποΐαι έθεσπίσθησαν ήδη δι’ άποφάσεως άπό τοϋ 
Μαρτίου τοϋ 1975 καί προσδιορίζεται εις τάς κλάσεις ταύ- 
τας άντιστοιχοΰν ποσοστόν συντάξεως διά νά καταστή δυ
νατός ό υπολογισμός των συντάξεων των εις τό μέλλον συν- 
ταξιοδοτηθησομένων ήσφαλισμένων, οί όποιοι άνήκουν εις 
τάς κλάσεις ταύτας.. ’

Διά νά μην άπαιτηθή καί νέα διάταξις νόμου διά τον προσ
διορισμόν τοϋ ποσοστού συντάξεων των προστεθησομένων 
νέων κλάσεων, καθορίζεται άπό τοΰδε τό αύτό ποσοστόν δι’ 
άπάσας τάς νέας κλάσεις.

Διά τοϋ αΰτοϋ άρθρου συμπληροϋται καί ό πίναξ Β' διά 
τοϋ όποιου προσδιορίζονται τά ποσοστά προσαυξήσεως των 
συντάξεων των νέων κλάδων λόγω ήμερων έργασίας.
. Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 3, αυξάνεται τό έπίδομα 

- τής συζύγου των συνταξιούχων άπό 287 εις 450 δραχμάς 
μηνιαίος. Ή αυξησις αΰτη τοϋ έπιδόματος τής συζύγου 
θά ΐσχύση καί διά τούς ήδη συνταξιούχους άφ’ ής λάβει χώ
ραν ή άναπροσαρμογη των συντάξεων, βάσει τοϋ συστήμα
τος τό όποιον καθιεροϊ ή κυρουμένη πράξις.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου αυξάνονται τά κατώτατα όρια των 
υπό τοϋ Ι.Κ.Α. πάρεχομένων συντάξεων. Διά τής αύξήσεως 
ταύτης ή όποίά έξικνεΐται καί μέχρι 25 %, έκδηλοϋται έντό- 
νως ό κοινωνικός χαρακτήρ τοϋ συνταξιοδοτικοΰ σύστημα- 1
τος. λυ - · .··.,· :;· .. ;· ς * .·|j '·

νγΎπό'τής παραγράφου 5,τοϋ άρθρου 3 τής-κυρουμένής 
πράξεως αύξάνονται αΐ υπέρ τοϋ Ι.Κ.Α. είσφ’οραί, των μέν 
ήσφαλισμένων'κατά ήμίσειαν μονάδα (0,50%), των δέ 
έργοδοτών κατά μίαν άκεραίαν μονάδα (1%). Ή αυξησις 
αΰτη κατέστη έπιβεβλημένη διά νά καταστή έφικτη ή βελ- 
τίωσις των ύπό τοϋ Ι.Κ.Α. πάρεχομένων συντάξεων, έν 
συνδυασμό) πάντοτε προς την έπιχορήγησιν τοϋ Κράτους, 

(ή όποια διά τό τρέχον έτος άνήλθεν, ως γνωστόν, εις τό ποε 
σόν τοϋ ένός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εκατομμυρίων 
δραχμών.’ '

Διά. τών συντάξεων τοϋ άρθρου 4, όλοκληροϋται έν συνε
χεία καί τών διατάξεων τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 1 τό 
διά τοϋ Σχεδίου είσαγόμενον σύστημα αυτομάτου άναπρο- 
σαρμογής τών συντάξεων, όπερ άποτελεΐ καί την σημαντι- 
κωτέραν καινοτομίαν τούτου. ' Η άναπροσαρμογη τών συν
τάξεων έπέρχεται άπό τής 1ης τοϋ τετάρτου μηνός άπό τής 
θέσεως έν. ίσχύι τής πράξεως περί μεταβολής τών τεκμαρ
τών ημερομισθίων τών κλάσεων.
, 'Υπό τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5, προβλέπεται ή 
αΰςησις τών συντάξεών τών συνταξιούχων τών συγχωνευ- 
θέντων εις τό Ι.Κ.Α. άσφαλιστικών ’Οργανισμών. Ή αΰξη- 
σις θά είναι εις ποσοστόν ίση προς τό ποσοστόν αύξήσεως 
τών ορίων τών άσφαλιστικών κλάσεων καί τών τεκμαρτών 
ημερομισθίων αυτών. .

Ύπό .τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, προβλέπεται 
ή άναπροσαρμογη τών συντάξεων τών συνταξιούχων τοϋ 
συγχωνευθέντος εις τό Ι.Κ.Α. τέως Ταμείου Άσφαλίσεως 
’Αρτεργατών — Μυλεργατών καί Μακαρονοτεχνιτών, βά
σει τής διεπούσης τό Ι.Κ.Α. νομοθεσίας. Αί συντάξεις τής 
κατηγορίας ταύτης, τών συνταξιούχων δεν άναπροσηρμό- 
σθησαν μέχρι τοϋδε, διότι δεν προεβλέπετο τοιαύτη ένέρ- 
γεια ύπό τοϋ συγχωνεύσαντος τό Ταμεΐον τοϋτο εις τό Ι.Κ.Α. 
νόμου. Διά τής θεσπιζόμενης άναπροσαρμογής θά ύπο/.ο- 
γισθή ή σύνταξις έκάστου συνταξιούχου τοϋ τέως

; Τ.Α Α.Μ.Μ., ώς εάν ουτος ή το άπ* άρχής ήσφαλισμένος
τοϋ ι.κ.α. ‘ - . Ψ

Ύπό τοϋ άρθρου 6, προβλέπεται^ή αυξησις τόϋ άνωτά- 
του ορίου τοϋ ημερησίου έπιδόματος άσθενείας. .;

'Υπό τής ίσχυούσης σήμερον διατάξεως, τό άνώτατον 
όριον τοϋ έπιδόματος άσθενείας ορίζεται ίσον προς τό τεκ
μαρτόν ήμερομίσθιον τής 11 άσφαλιστικής κλάσεως, τό 
όποιον είναι δραχμαί 100. " Η δη διά τής ύπό κρίσιν διατά- 
ξεως τοϋ άρθρου 6 τοϋ Σχεδίου, τό άνώτατον τοϋτο όριον 
καθορίζεται ίσον πρός τό τεκμαρτόν ημερομίσθιον τής πέμ- 
της άσφαλιστικής κλάσεως, ήτοι δραχμαί 180 καί παρέχε
ται ή έξουσιοδότησις όπως μελλοντικώς τοϋτο, ορίζεται (καί 
εις τό τεκμαρτόν ποσόν άνωτέρας τής πέμπτης άσφαλιστι- 
κής; κλάσεως. . ' . · •i·,.

, Διά τών μεταβατικών διατάξεων τοϋ άρθρου 7, τίθεται 
τό πρώτον εις έφαρμογην. τό ύπό τοϋ νόμου θεσπιζόμενου 
σύστημα αύξήσεως τών συντάξεων χωρίς νά άναμείνωμεν 
την αΰξησιν τών κατωτάτων ορίων τών ημερομισθίων άνει- 
δικεύτων έργατών. Ή πρώτη αυξησις τών όρίων τών κλά
σεων καί τών τεκμαρτών ημερομισθίων αύτών θά λάβη χώ
ραν δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
1-Κ.Α.,Διά τής αύτής άποφάσεως δύναται νά ορίζεται ότι 
ό άνακαθορισμός τών συντάξεων θά λάβη χώραν καί ανα
δρομικούς καί δη άπό 1.1.1976^ ίνα καταστή έφικτη ή έξαγψ 
γελθεϊσα ήδη ύπό τής Κυβερνήσεως αυξησις συντάξεων'τρϋ 
Ι.Κ.Α. άπό τής ημερομηνίας ταύτης. “Ηδη έξεδόθη ή άπόγ 
φασις τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει τής.· 
οποίας άναπροσηρμόσθησαν αί ύπό τοϋ Ι.Κ.Α. παρεχόμεναι, 
συντάξεις άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1976.

Διά τών έπομένων άρθρων 8, 9 καί 10 τής κυρουμένηςς 
πράξεως υλοποιούνται αί ύπό τής Κυβερνήσεως έξαγγελθεΐ-· 
σαι αύξήσεις τών συντάξεων τοϋ Ο.Γ.Α., τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. καί' 
τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εμπόρων. ·/·%;'*

V ~ Έν. Άθήναις τη 10 Μαρτίου 1976 . * : · ; ;

Ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κ. Μ.ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑΙ κ.λ'π.
,· ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΓ 
V ' ,’ · _ ' / '

Περί κυρώσεως τής νομοθετικού περιεχομένου πράξεως 
«περί καθορισμού νέας βάσεως ύπολογισμοΰ καί άνα
προσαρμογής τών συντάξεων τοϋ ΙΚΑ,' ώς καί αύξή-,

- σεως τών ύπό τοϋ ΟΓΑ, τοϋ ΤΕΒΕ καί τοϋ Ταμείου 
Άσφαλίσεως Εμπόρων καταβαλλόμενων συντάξεων». .
Άρθρον 37 τοϋ Α.Ν. 1S46/51 ώς συνεπληρώθη ύπό τοϋ · 

άρθρου 13 τού Ν. 4476/1965.
«Διά τον υπολογισμόν τών ύπό τοϋ παρόντος νόμου προ- 

βλεπομένων παροχών, τό ύψος τών οποίων έξαρτάται έκ 
τοϋ τεκμαρτού ημερομισθίου τής άσφαλιστικής κλάσεως εις 
ήν ανήκει ό ήσφαλισμένος ώς βάσις λαμβάνεται

α) Διά τον υπολογισμόν τών έπιδομάτων άσθενείας ή . 
άνεργίας τό τεκμαρτόν ημερομίσθιον τής άσφαλιστικής κλά
σεως εις ήν άνήκεν ό ήσφαλισμένος κατά τάς περισσοτέρας 
ημέρας έργασίας έκ τών 30 τελευταίων ημερών άπασχολή- 
σεώς του, διαρκοϋντος τοϋ ημερολογιακού έτους τοϋ άμέ- 
σως προηγουμένου έκείνου καθ’ όν έλαβε χώραν ή άναγγε
λία τής άνικανότητος ή τής άνεργίας.

. β) Διά τον υπολογισμόν τών συντάξεων, λόγω άναπηρίας · 
καί. γήρατος καί τοϋ έπιδόματος άναπροσαρμογής τό τεκ
μαρτόν ημερομίσθιον τής μισθολογικής κλάσεως εις ήν 
κατατάσσεται ό ήσφαλισμένος βάσει τοϋ πηλίκου τοϋ προ- 
κύπτοντος έκ τής διαιρέσεως τοϋ συνόλου τών άποδοχών 
αΐτινες έλήφθησαν ύπ’ δψιν διά τον ύπολογισμόν τών εισ
φορών κατά τά δύο τελευταία ή με ρ ολογ ι ακά έτη τά άμέσως



ΠΙΝΑΞ Β'.προηγούμενα εκείνου, καθ’ ό υπεβλήθη ή αΐτησις περί συν- 
ταξ’.οδοτήσεως καί καθ’ ά ό ήσφαλισμένος έπραγματοποίη - 
>jsv ημέρας εργασίας, διά τού άριθμοΰ των έντός της διετίας 
ταύτης πραγματοποιηθεισών ήμερων εργασίας.

γ) Διά τον υπολογισμόν τοϋ επιδόματος άσθενείας οσάκις 
ή άνικανότης οφείλεται εις εργατικόν ατύχημα ή εις έπαγ- 
νελιιατικήν άσθένειαν έν μέν τη πρώτη περιπτώσει τό τεκ
μαρτόν ήμερομίσθιον τής ασφαλιστικής κλάσεως, εις ήν 
άνήκεν ό ήσφαλισμένος κατά την, ημέραν τοϋ ατυχήματος, 
εν δέ τη δευτέρα. περιπτώσει κατά-την τελευταίαν ημέραν 
εργασίας». - . »* ,· ■ . -*.·

Παρ. ·4’ άρθρον-25 Α.Ν. 1846/δΙ
• * * ·.*2?’ . - * ’■*.'·

«4. Ώς ήμερήσιος μισθός διά τήν κατάταξιν των ήσφα- 
λισμένων εις άσφαλιστικάς κλάσεις νοοϋνται αΐ πάσης φύ- 
σεως άποδοχαί τούτων εις χρήμα καί εις είδος, των τελευ
ταίων τούτων άποτιμωμένων εις χρήμα δι’ άποφάσεως 
τοϋ Λ.Σ. τοϋ Ι.Κ.Α.

Παρ. 9 ap-S-pov 29 Α.Ν. 1846/51 ώς άντικατεττά-ϋη ύπό 
τής παρ. I τοϋ ip-Spoj 42 τοϋ Ν.Α. 2698/1953.

Διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων τη προτάσει τοϋ Υ
πουργού ’Εργασίας μετά γνώμην τοϋ Διοικ. Συμβουλίου 
τοϋ ΙΚΑ δύνανται νά Οεσπίζωνται κατώτατα δρια ποσών 
διά χορηγητέας ΰπό τοϋ ΙΚΑ πάσης φύσεως συντάξεις 
κατά κατηγορίας- συνταξιούχων—καί άναλόγως τών_κατα- 
βαλλομένων εισφορών.

Έν περιπτώσει αύξήσεώς τών συντάξεων φιατά τ’ άνω- 
τέρω ή θεσπίσεως κατωτάτων ορίων ποσί ύ συντάξεων, 
ή καταβολή τών νέων συντάξεων δύναται όίά σχετικών 
Β. Διαταγμάτων νά έξαιρήται τοϋ περί ου ή παράγραφος 
2 τοϋ άρθρου 29 περιορισμού είτε γενικώς είτε δι’ ώρι- 
σμένας κατηγορίας συνταξιούχων, ώς άνωτέρω. ·· ;;

Διά τούς συνταξιούχους κλαδικών Ταμείων συγχωνευ- 
θέντων η συγχωνευθησομένων εις τό Ι.Κ.Α. θεσπίζονται 
κατά την αυτήν ώς άνω διαδικασίαν ειδικά ανώτατα καί 
κατώτατα όρια συντάξεων είτε γενικώς είτε δι’ ώρισμένας 
κατηγορίας συνταξιούχων, ώς άνωτέρω». . :.Γ ' "

Παρ. 1 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Α.Ν. 1846/51, ώς άντικα- 
τεστάθη ύπό τής παρ. 1 τοϋ άρθρου -2 τοϋ Ν.Δ. 346/1974.

« 1. Τοποσόν τής ύπό τοϋ Ι.Κ.Α. χορήγουμένης μηνιαίας 
συντάξεως γήρατος καί άναπηρίας άποτελεϊται : - ’

α) Έκ βασικοϋ ποσοϋ όριζομένου εις ποσοστόν, κατά 
τον κατωτέρω πίνακα Α' τοϋ είκοσίπενταπλασίου τοϋ τεκ
μαρτού ήμερομισθίου τής Ασφαλιστικής κλάσεως εις ήν 
κατατάσσεται ό ήσφαλισμένος κατά τό άρθρον 37 τοϋ 
παρόντος. · .

ΠΙΝΑ— Α’.. (Βασικόν ποσόν)

Άσφαλ. • ’ .
Κλάσεις Τ.Η. Ποσοστόν

I - 80 ' 70%
II 100 • 60.%
III 125 55 % · . ;
IV 150 50 %
V 180 46% ■■···.
VI 210 - 43 %
VII 240 40% .

■ VIII . '270 .38% .-
IX » 300.-, 36%
X 330 -34% · ·

■ XI 360 '■ 32% .

β) Έκ προσαυξήσεων ύπολογιζομένων άνά 300 ήμέρας
έργασίας πέραν τών 3.000 τοιούτων όριζομένων εις τά εν
τω κατωτέρω πινακι Β ποσοστά, έπί τοϋ έίκοσιπεντα- ■
πλασίου τοϋ ώς άνω τεκμαρτού ήμερομισθίου. ·

Άσφα),. Κλάσ. Π οσοστον .Δι’ ήμέρας έργασίας
I, II 1 0// 0

»από 3.300 - 7.799
1,5 0/0 » 7.800 καί άνω

III 1 ο/.0 » 3.300 - 7.799
1.S Ο '0 » ■ 7.S00 καί άνω

IV ι υ/
/Ο » 3.300 - 7.799

1,9 0/ο » 7.800 καί άνω
V 1 0·/ ο » 3.300 - 7.799

2.1 0//ο •7.800 καί άνω
VI 1 0/, 0 » 3.300 -7.799

2,2 0//ο » 7.800 καί άνω ·
VII, VIII 1 % » 3.300 - 7.799
IX, X , XI 2,3 ο/

Ό » 7.800 καί άνω

Πρώτον έδάφιον τής παρ.. 3 τ οϋ άρθρ ου 29 τοϋ Α.Ν.
1846/51 ώς άντικα'εεστάθη f \υπο τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 6i vaU j i UJ>, ΙΛ V i ΙΛ J. » C.Q ·

τοϋ Ν.Δ. 4104/1960. .
3. To ποσόν τής συντάξεως λόγω άνα7τηρίας ή γήρατος 

προσαυξάνεται κατά 50 % ύπολογιζόμενον έπί τοϋ τμή
ματος συντάξεως μέχρι- δραχ. 574, έφ’ όσον ό συνταξιούχος 
είναι έγγαμος, ή δέ σύζυγός του δέν άσκεϊ επάγγελμά τι 
ή δέν είναι συνταξιούχος άσφαλιστικοϋ οργανισμού ή 

JN.n.A.A^j τοϋ Δημοσίου».'
1 Παράγρ. 2 άρθρ. 28 Α.Ν. 1846/51

2. 'Ο ήσφαλισμένος θεωρείται άνάπηρος κατά τήν έννοιαν 
τής διατάξεως τής προηγεσμένης παραγράφου, εάν λόγω 
παθήσεως ή βλάβης ή έξασθενήσεως σωματικής ή πνευμα
τικής, έξαμήνου τούλάχιστον κατ’ ιατρικήν πρόβλεψιν διάρ
κειας, δέν δύναται νά κερδίζη δι’ εργασίας άνταποκρινομέ- 
νης εις τάς δυνάμεις, τάς δεξιότητας, τήν μόρφωσιν καί τήν 
συνήθη ,αύτού επαγγελματικήν άπασχόλησιν, πλέον τοϋ 
τρίτου εκείνου οπερ συνήθως κερδίζει έν τη αύτή περιφέ
ρεια καί επαγγελματική κατηγορία σωματικώς καί πνευ- 
ματικώς υγιής άνθρωπος τής αυτής μορφώσεως. ’

’Εάν ό ήσφαλισμένος δύναται νά κερδίζη ύπό τάς έν τώ 
προηγουμένω έδαφίω όριζομένας προϋποθέσεις καί όρους, 
πλέον μέν τοϋ τρίτου ούχί όμως καί τών 2/3 εκείνου δπερ 

* κερδίζει σωματικώς καί πνευματικώς υγιής άνθρωπος, δι
καιούται, έφ’ όσον είχε συμπληρώσει καί τον ύπό τής παρα
γράφου 1 άπαιτούμενον άριθμόν ήμερών έργασίας, ειδικού 
έπιδόματος άναπροσαρμογής ίσου προς τό ποσόν' τής ής 
θά έδικαιοϋτο συντάξεως λόγω άναπηρίας. Τό άνωτέρω 
έπίδομα καταβάλλεται άδιαφόρως άσκήσεως παρά τοϋ έπι- 

, δοματούχου οίασδήποτε έξηρτημένης ή αύτοτελοϋς άπασχολή- 
σεως καί έπί μίαν διετίαν τό πολύ. Ή καταβολή όμως τοϋ 
έπιδόματος τούτου δύναται νά έξαρταται έκ τής αποδοχής 
έκ μέρους τοϋ έπιδοτουμένου της ύποδεικνυομένης αύτώ 
παρά τοϋ ΙΚΑ έπαγγελματικής άναπροσαρμογής.

«Έπιφυλασσομένης τής έφαρμογής τοϋ πρώτου έδαφίου 
τής παρούσης παραγράφου, ήσφαλισμένος τυχών έπί διε
τίαν έπιδόματος άναπροσαρμογής έφ’ όσον έν συνεχεία τής 
τοιαύτης έπιδοτήσεώς .του, δέν δύναται ύπό, τάς προϋποθέ-’ 
σεις καί όρους .τών προηγουμένων έδαφίων νά κερδίζη πλέον 
τοϋ ήμίσεος έκείνου όπερ κερδίζει σωματικώς καί πνευμα
τικώς ύγιής άνθρωπος' τής αύτής μορφώσεως, δικαιούται 
συντάξεως μερικής άναπηρίας ίσης προς 75 % τής άνα.’- 
λογούσης συντάξεως». ·' .

Παρ. 5 άρθρ. 28 Α.Ν. 1846/51

«5. ’Εάν ό ήσφαλισμένος συνεπλήρωσε τον ύπό τής παρα
γράφου 1 ή Ια τοϋ παρόντος άρθρου όριζόμενον άριθμόν 
ήμερών έργασίας, έξ ών άνά εκατόν τούλάχιστον καθ’ 
Εκαστον τών πέντε ήμερολογιακών έτών τών άμέσως προη
γουμένων τοϋ έτους καθ’ 0 ύποβάλλεται ή αίτησις περί 
άπονομής συντάξεως, δικαιούται συντάξεως γήρατος ήλαττω- 
μένης κατά τό 1/200 τής πλήρους μηνιαίας συντάξεως, 
δι’ έκαστον μήνα έλλείποντα έκ τών ύπό τής παραγράφου 1 
καί Ια άντιστοίχως τοϋ παρόντος άρθρου όριζομένων ορίων



— 4 —

ήλικίας, έφ’ ^σον συνεπλήρωσε το 60όν έτος της ηλικίας 
του προκειμένου περί ήσφαλισμένου καί το 55ον έτος της 
ηλικίας προκειμένου περί ή σφαλισμένης.

Άπό τής συμπληρώσεως των αύτών ορίων ηλικίας, ήτοι’ 
τοϋ 60οϋ προκειμένου περί άρρένων καί τοΰ 55ου προκειμέ
νου περί θηλέων, δικαιούνται συντάξεως συντρεχουσών των 
προϋποθέσεων των παρ, 1 καί Ια καί δή άνευ των κατά 
τ’ ανωτέρω μειώσεων, οι ήσφαλισμένοι οί έπί μακράν άπα- 
σχολούμενοι εις ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά επαγγέλ
ματα καθοριζόμενα διά Κανονισμού, διά τοϋ όποιου θέλουν 
καθορισθή πλήν τοϋ χρόνου άπασχολήσεως εις τά έν λόγω 
έπαγγέλματα καί παν σχετικόν μέ την συνταξιοδότησα 
τούτων ζήτημα'. Έγγαμος ήσφαλισμένη μετ’ ανηλίκων 
τέκνων ή έν χηρειοΓ τελούσα μετ’ άνηλίκων τέκνων, έχουσα 
συμπληρώσει τό 50όν έτος τής ηλικίας της καί 5.500 του
λάχιστον ημέρας εργασίας, δικαιούται συντάξεως λόγω 
γήρατος ήλαττωμένης κατά 1/200 τής πλήρους μηνιαίας 
συντάξεως δι’ έκαστον μήνα έλλείποντα έκ τοϋ 55ου έτους 
τής ηλικίας της, τό ποσόν τής όποίάς δεν δύναται νά είναι 
μικρότερον τοϋ προβλεπομένου κατωτάτου ορίου συντάξεως, 
έφ’ όσον δέν τυγχάνει συνταξιοϋχος τοϋ ΙΚΑ, τοϋ Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή ετέρου Όργανισμοϋ κυρίας άσφαλίσεως».

Παρ. 14 άρθρον 28 Α.Ν. 1846/51
14. *ΐίφ’ όσον δέν έχει παρέλθει πενταετία άπό τής έπε- 

κτάσεως τής άσφαλίσεως εΐς τινα περιοχήν ή επαγγελματικήν 
κατηγορίαν, πρόσωπα τό πρώτον ΰπαχθέντα εις την άσφά- 
λισιν έν τή περιοχή ή έπαγγελματική ταύτη κατηγορία, δι- 
καιοΰνται συντάξεως αναπηρίας ή έπιδόματος άναπροσαρ- 
μογής ή συντάξεως γήρατος, μειωμένης κατά 20 % W 
όσον έχουν πραγματοποιήσει 1.000 τούλάχιστον ημέρας 
έργασίας έν τή αυτή περιοχή ή έπαγγελματική κατηγορία 
καί έχουν καταστή άνάπηρα κατά την έννοιαν τής παραγρά
φου. 2 ή έχουν. συμπληρώσει τό κατά την παρ. 1 τοϋ παρόν- . 
τος άρθρου όριον ήλικίας. : ' ’■· * · , ..

'Τπό τάς αύτάς προϋποθέσεις δικαιοϋνται συντάξεως έν 
περιπτώσει θανάτου των ώς άνω προσώπων, τά έν παρ. .'. 
6 τοϋ παρόντος άρθρου -οριζόμενα μέλη οικογένειας. "

-. Μετά την πάροδον τής πενταετίας άπό τής έπεκτάσεως 
τής άσφαλίσεως καί δι’ έκαστον διανυόμενον έπί πλέον έτος 
προστίθενται εις τάς ώς άνω χιλίας ήμέρας έργασίας άνά 
175 κατά μέσον όρον μέχρι συμπληρώσεως των υπό των 
παραγράφων 1, Ια, 1β, 5.ή 6 τοϋ παρόντος άρθρου οριζό
μενων χρονικών προϋποθέσεων διά την άπονομήν συντά
ξεως γήρατος, άναπηρίας ή θανάτου, οπότε τό ποσόν τής 
συντάξεως υπολογίζεται άνευ τής κατά τ’ ανωτέρω μειώ- 
σεως. _

Ή παροϋσα παράγραφος έχει εφαρμογήν έπί προσώπων 
άτινα έπραγματοποίησαν τριακοσίας τούλάχιστον ήμέρας 
έργασίας έντός τών πέντε ετών τών αμέσως προηγουμένων 
τής έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως εις τήν περιοχήν των ή εις

•την έπαγγελματικήν αύτών κατηγορίαν.

β) Διά τον κλάδον παροχών άσθενείας καί μητρότητας 
“ εις είδος.

γ) Διά τον κλάδον άναπηρίας, γήρατος, θανάτου, καί ’ 
δ) διά τον κλάδον άνεργίας, ορίζονται δι’ έκαστον, καί 

κατανέμονται κατά τά έν τώ κατωτέρω πίνακι άναφερόμενα 
ποσοστά, έπί τοϋ ήμερησίου τεκμαρτοϋ μισθοΰ τοϋ ήσφα- 
λισμένου. * ;

α. κλάδ. β. κλάδ. γ. κλάδ, σΰνολον 
Εις βάρος ήσφ/νου ' 0,40 1.85 4,25 6,50
Εις βάρος έργοδότου 0.80 3,70 8.50 13

1,20 5,55 12,75- 19,50
Έπί αύτοτελώς. έργαζομένων ήσφαλισμένων ούτοι βαρύ- 

νονται καί μέ τό ποσοστόν τής έργοδότικής εισφοράς. 
Παρ. 4 άρθρον 56 Α.Ν. 1846/51
4. Οΐ συνταξιοϋχοι Ειδικών Ταμείων συγχωνευομένων 

κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος εις τό ΙΚΑ, 
έξακολουθοϋν συνταξιοδοτούμενοι παρά τοϋ Ι.Κ.Α. -

Άπό τής πρώτης τοϋ έπομένου τής συγχωνεύσεως μηνάς, 
οί άνωτέρω δικαιοϋνται τών ύπο τοϋ παρόντος προβλεπομέ- 
νων συντάξεων, ύπολογιζομένων, βάσει τών οικείων διατά
ξεων τούτου, έφαρμοζομένης καί τής διατάξεως τής παρα
γράφου 6 τοϋ άρθρου 26, έφ’ όσον πληροϋν τάς κάτωθι 
προϋποθέσεις : .- · ^;·- η

α) Ύπερέβησάν προκειμένου περί μρρένων τό 60όν καί 
προκειμένου ττερί θηλέων τό 55ον έτος τής ήλικίας ή

β) πληροϋν τάς προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω 
άνικανότητος τοΰ άρθρου 28 παρ. 2 ή '
t γ) συνταξιοδοτοϋνται ώς μέλη οικογένειας θανόντος 
ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου καί πληροϋν τάς υπό τοϋ 
άρθρου 28 παρ. 6 όριζομένκς προϋποθέσεις, χαρακτηρισμού 
των ώς μελών οικογένειας δικαιουμένων συντάξεως, 'ί-.:

1 Έάν όμως οί άνωτέρω έλάμβανον κατά τον χρόνον τής 
συγχωνεύσεως μεγαλύτερογ ποσόν τής κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος άπονεμητέας αύτοΐς συντάξεως, συνεχίζουν 
λαμβάνοντες την άνωτέραν τοιαύτην. . '■

Μή συντρεχουσών τών κατά τ’ άνωτέρω προϋποθέσεων 
οί συνταξιούχοι τοϋ συγχωνευομένου Ταμείου έξακολουθοϋν 
λαμβάνοντες παρά τοΰ ΙΚΑ την ήν έλάμβανον κατά τον 
χρόνον τής συγχωνεύσεως σύνταξιν παρά τοϋ συγχωνευομέ
νου Ταμείου. - ^

Δεύτερον έδάφιον τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 38 τοϋ Α.Ν. 
1846/51 ώς έτροποποιήθη ΰπό τοΰ άρθρου 3 τοϋΝ.Δ. 346/ 
i974. . . ~ ... ··'··■

«Έν ούδεμια όμως περιπτώσει τό ποσόν τοϋ ήμερησίου 
έπιδόματος μετά τών προσαυξήσεων, λόγω οικογενειακών
βαρών, δυναται να είναι ανωτερον του εκαστοτε ισχυοντ
τεκμαρτοϋ ήριερομισθίου τής II ασφαλιστικής κ/.ασεως, 
ούδέ τοϋ 70 % τοΰ ήμερομισθίου τής ασφαλιστικής κλάσεως. 
βάιίει τής οποίας υπολογίζεται τό έπίδομα».

Παρ. 7. άρθρον 1 Ν.Δ. 465/1970
7. Άπό 1-1-1970 : α) συνταξιούχοι ή ομάδες μελών οίκο- . 

γενείας δικαιούχων συντάξεους λόγω θανάτου ήσφαλισμένου 
ή συνταξιούχου συγχωνευθέντων Ταμείων, ών ή σύνταξις 
δέν άνακαθωρίσθη κατά ποσόν συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τής νομοθεσίας τοϋ ΙΚΑ καί έφ’ όσον δέν συντρέχουν 
μετά μελών' οικογένειας ών ή σύνταξις άνακαθωρίσθη -κατά 
τάς διατάξεις τής νομοθεσίας τοϋ ΙΚΑ, β) βοηθηματοϋχοι 
τών συγχωνευθέντων Ταμείων καί'γ) φυματικοί ήσφαλισμέ- 
νοι λαμβάνοντες τό βοήθημα τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 3762/ 
1957, λαμβάνουν μηνιαίως ποσόν ούχί κατώτερον τών δρχ. 
770.

Παρ. 1 άρθρον 25 Α.Ν. 1846/51
1. Αί δι’ έκάστην ήμέραν έργασίας είσφοραί προς τό 

ΙΚΑ υπέρ έκάστου κλάδου άσφαλίσεως. ήτοι :
α) Διά τον κλάδον παροχών άσθενείας καί μητρότητος ' 

εις χρήμα.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως τής νομού-ετικοΰ περιεχομένου πράξεως «περί 

καύορ'.σμοϋ νέας βάσεως ισολογισμού καί άναπροσαρμογής 
τών συντάξεων τοΰ ΙΚΑ. ώς καί αύξήσεως τών ίσο τοΰ 
ΟΓΑ. τοΰ ΤΈΒΕ καί τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Έμπορων 
καταβαλλόμενων συντάξεων».

Άρύρον 1.
Κμροΰτα: καί ισχύει άφ’ ής έίηαοσιεύύη εις τήν Έφημερί- 

οα τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 21/4.2.1976 τ. Α') ή νομού-ετι- 
Γ/.οΰ περιεχομένου πράξις «περί,καθορισμού νέας βάσεως ισο
λογισμού καί αναπροσαρμογής τών συντάξεων τοΰ ΙΚΑ ώς 
καί αϋξήσεως τών ίσο τοΰ ΟΓΑ. τοΰ ΤΕΒΕ καί τοΰ Ταμείου 
Ασφαλίσεως Εμπόρων καταβαλλόμενων συντάξεων» έκίο- 

ύεΐσα κατ’εφαρμογήν τοΰ κούρου 44 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος, 
λόγω εξαιρετικής έπειγούσης καί απροβλέπτου ανάγκης, τής 
όποάας τό περιεχόμενον έχε οΰτω:


