
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 
 
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων 
και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. 
(ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) 
 

Άρθρο 1 
Εις το τέλος του άρθρ. 2 του αν.ν. 1846/511 προστίθεται § 4, έχουσα ούτω: «4. Ωσαύτως 
υπάγονται εις την υποχρεωτικήν ασφάλισιν του παρόντος οι οικιακοί έµµισθοι βοηθοί 
(οικόσιτοι υπηρέται) και λοιπά κατ’ οίκον του εργοδότου απασχολούµενα πρόσωπα. Η 
ασφάλισις των εν λόγω προσώπων άρχεται αφ’ ης το Ι.Κ.Α. λαµβάνει εκάστοτε γνώσιν περί της 
απασχολήσεώς του, λήγει δε αφ’ ης αναγγέλεται εις το Ι.Κ.Α. η λήξις της απασχολήσεως. 
Κανονισµός εκδοθησόµενος το βραδύτερον εντός εξαµήνου από της ισχύος του παρόντος, θέλει 
ορίσει την διαδικασίαν και τον τρόπον υπολογισµού και καταβολής των εισφορών των 
ανωτέρω προσώπων, επιτρεποµένης της κατατάξεως αυτών εις κλάσεις τεκµαρτών 
ηµεροµισθίων δια τον υπολογισµόν των εισφορών και παροχών. Επί της ασφαλίσεως του 
οικιακού εµµίσθου βοηθητικού προσωπικού και λοιπών κατ’ οίκον του εργοδότου 
απασχολουµένων προσώπων δύναται να έχη εφαρµογήν το δεύτερον εδάφιον την 3 παρόντος 
άρθρου καθ’ ά ειδικώτερον θέλει ορίσει ο κατά τα ανωτέρω Κανονισµός. Η ∆ιοίκησις του 
Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως εντός πέντε µηνών από της ισχύος του παρόντος υποβάλη εις το 
Υπουργείον Εργασίας τον ως άνω Κανονισµόν προς έγκρισιν κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 
16 του παρόντος». 
 

Ασφάλισις συνταξιούχων κατά της ασθενείας. 
Άρθρο 2. 

Το άρθρ. 6 του α.ν.ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Εις την ασφάλισιν του 
Κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος υπάγονται: α) Οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. β) Το 
δυνάµει ειδικής νοµοθεσίας συνταξιοδοτούµενον υπό του Ι.Κ.Α. προσωπικόν αυτού. γ) Οι 
πάσης φύσεως συνταξιούχοι Ειδικών Ταµείων, εφ’ όσον ως ησφαλισµένοι του Ειδικού Ταµείου 
υπήγοντο εις την ασφάλισιν του Κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος του Ι.Κ.Α. ή 
εδικαιούντο των παροχών του Κλάδου τούτου ως µέλη οικογενείας του θανόντος 
ησφαλισµένου ή συνταξιούχου. – 2. ∆ια πράξεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδοµένων µετά 
γνώµην των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Ι.Κ.Α. και του οικείου Ειδικού Ταµείου και 
δηµοσιευµοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσως, δύνανται ν’ ασφαλίζωνται 
υποχρεωτικώς εις το Ι.Κ.Α. δια τον Κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος οι 
συνταξιούχοι των λοιπών, πλην των εν τω εδαφίω γ΄ της προηγουµένης παραγράφου 
αναφεροµένων Ειδικών Ταµείων, µη καλυπτόντων τους ησφαλισµένους των δια των εν λόγω 
παροχών. –3. Προς Ειδικά Ταµεία, δια την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
εξοµοιούνται και οι ∆ήµοι, αι Κοινότητες τα ∆ηµοτικά Αγαθοεργά Ιδρύµατα και τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου εν γένει, τα συνταξιοδοτούντα το προσωπικόν αυτών. Αι περί ων 
η προηγουµένη παράγραφος πράξεις του Υπουργού Εργασίας εκδίδονται, εν τη περιπτώσει 
ταύτη, µετά πρότασιν του Υπουργού Εσωτερικών προκειµένου περί ∆ήµων, Κοινοτήτων και 
∆ηµοτικών Ιδρυµάτων ή µετά πρότασιν του εποπτεύοντος το οικείον Νοµικόν Πρόσωπον 
∆ηµοσίου ∆ικαίου Υπουργού. –4. Η εισφορά των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. και των 
συνταξιούχων εκ του προσωπικού αυτού δια την κατά το παρόν άρθρον ασφάλισίν των, 
ορίζεται εις 4% επί του συνολικού ποσού της συντάξεώς των, παρακρατουµένη κατά µήνα εξ 
αυτής. Η εισφορά των συνταξιούχων των Ειδικών Ταµείων των συνεχιζόντων την ασφάλισιν 
του Κλάδου Παροχών Ασθενείας και Μητρότητος κατά το εδ. γ΄ της § 1 του παρόντος άρθρου 
ως και των κατά τας §§ 2 και 3 αυτού υπαγοµένων εις την ασφάλισιν συνταξιούχων των 
Ειδικών Ταµείων, ορίζεται εις 10% επί του συνολικού ποσού της συντάξεώς των, εξ ης 6% εις 
βάρος του Ειδικού Ταµείου, 4% εις βάρος των Συνταξιούχων. Το Ειδικόν Ταµείον υποχρεούται 
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να παρακρατή κατά µήνα την εισφοράν του συνταξιούχου και να αποδίδη ταύτην οµού µετά της 
βαρυνούσης τούτο εισφοράς εις το Ι.Κ.Α. εντός της υπό της § 3 του άρθρ. 26 του παρόντος 
οριζοµένης προθεσµίας. –5. Τα περί ων το παρόν άρθρον πρόσωπα δικαιούνται των αυτών 
παροχών και υπό τας αυτάς προϋποθέσεις ως και οι συνταξιούχοι της αντιστοίχου κατηγορίας 
του Ι.Κ.Α. 

Άρθρο 3. 
Εις το τέλος του άρθρ.24 του αν.ν. 1846/51 προστίθεται εδάφιον θ’ έχον ούτω: «θ. Εισφοράν 
επαγγελµατικού κινδύνου ίσην προς 1% των αποδοχών των µισθωτών των απασχολουµένων εις 
βιοµηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνικά εργαστήρια, εργοτάξια τεχνικών έργων και οικοδοµών, 
φορτοεκφορτώσεις, µεταφοράς, µεταλλεία και λατοµεία, υπονόµους, και εν γένει εις εργασίας 
διεξαγοµένας υπό συνθήκας ώστε να τίθεται εν κινδύνω η ζωή ή η υγεία των εργαζοµένων. Η 
εισφορά αύτη, βαρύνουσα αποκλειστικώς τον εργοδότην, δύναται δια β.δ. εκδιδοµένων κατά 
την υπό του παρόντος άρθρου διαγραφοµένων διαδικασίαν, είτε να µειούται εις το ήµισυ, εφ’ 
όσον ουδέν εργατικόν ατύχηµα λαβόν χώραν εν τη ενδιαφεροµένη επιχειρήσει ανηγγέλθη επί 
δύο συνεχή έτη είτε να αυξάνη µέχρι του διπλασίου, εφ’ όσον η επιχείρησις δεν λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα υγιεινής και ασφαλείας προς πρόληψιν εργατικών ατυχηµάτων και 
επαγγελµατικών ασθενειών. ∆ια την ως άνω µείωσιν της εισφοράς δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν 
εργατικά ατυχήµατα προκαλέσαντα σωµατικήν βλάβην ή βλάβην της υγείας του ησφαλισµένου 
συνεπεία της οποίας επήλθεν ανικανότης αυτού διαρκείας βραχυτέρας των επτά ηµερών. Επί 
επιχειρήσεων, ων το προσωπικόν υπάγεται εις την ασφάλισιν του ενός µόνον Κλάδου 
Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. η εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου µειούται εις το ήµισυ. ∆ια β.δ. 
προκαλουµένων υπό του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ι.Κ.Α. και της κατωτέρω Επιτροπής Προλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων και σύµφωνον 
γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, θέλουν 
καθορισθή: α) Τα βασικά µέτρα, άτινα υποχρεούνται όπως λαµβάνουν οι εργοδόται δια την 
πρόληψιν εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. β) Ο τρόπος ασκήσεως 
ελέγχου των τόπων εργασίας υπό των κατά νόµον αρµοδίων οργάνων. γ) Ο τρόπος αναγγελίας 
εις το Υπουργείον Εργασίας και το Ι.Κ.Α. των εργατικών ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών 
ασθενειών και η υποχρέωσις τηρήσεως βιβλίου απογραφής των εργατικών ατυχηµάτων. δ) Αι 
κατηγορίαι των Επιχειρήσεων, αίτινες υποχρεούνται εις την καταβολήν της εισφοράς 
επαγγελµατικού κινδύνου. ε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις δια την καταβολήν της µειωµένης ή 
ηυξηµένης κατά τα ανωτέρω εισφοράς. στ) Οι όροι και αι προϋποθέσεις, υφ’ ας θα δύναται, 
προκειµένου περί µικτής επιχειρήσεως, να περιορίζηται η εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου 
επί των αποδοχών τοιαύτης επιχειρήσεως. ζ) Η επέκτασις της εφαρµογής των ανωτέρω 
διατάξεων και εις ετέρας επιχειρήσεις, το προσωπικόν των οποίων υπάγεται εις την ασφάλισιν 
Ειδικών Ταµείων και ο τρόπος εφαρµογής εις τας περιπτώσεις ταύτας των διατάξεων του 
παρόντος. η) Πάσα ετέρα λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν των ως άνω διατάξεων. Η κατά τα 
ανωτέρω Επιτροπή Προλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων αποτελείται: α) Εξ ενός ανωτέρου 
υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, ως Προέδρου, β) εξ ενός Τεχνικού Επιθεωρητού του 
Υπουργείου Εργασίας, γ) εξ ενός Επιθεωρητού Βιοµηχανίας, οριζοµένου µετά του 
αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας, δ) εξ ενός Υγειονοµικού Επιθεωρητού 
τουΥπουργείου Εργασίας ή ενός ιατρού Οργανισµού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, έχοντος πείραν 
και ειδίκευσιν εις τα θέµατα των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, ε) εξ 
ενός ανωτέρου υπαλλήλου Οργανισµού Κοινωνικής Ασφαλίσεως εκ του κλάδου 
Επιθεωρήσεως, στ) εξ ενός τεχνικού, υποδεικνυοµένου, µετά του αναπληρωτού του, υπό του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ζ) εξ ενός µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού Προλήψεως Ατυχηµάτων, η) ανά ενός εκπροσώπου των ησφαλισµένων και 
εργοδοτών, προερχοµένων εκ των Κλάδων της Βαρείας Βιοµηχανίας ή Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών και ο αναπληρωτής αυτού υποδεικνύονται υπό 
του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων ή του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών εις διπλάσιον αριθµόν, ο δε εκπρόσωπος των ησφαλισµένων και ο αναπληρωτής αυτού 
υπό των οικείων Οµοσπονδιών Μισθωτών Βαρείας Βιοµηχανίας ή Μεταλλευτών, εις διπλάσιον 
οµοίως αριθµόν. Άπαντα τα µέλη, ο εισηγητής και ο Γραµµατεύς της Επιτροπής και οι 



αναπληρωταί αυτών, διορίζονται δια πράξεως του Υπουργού Εργασίας. Χρέη εισηγητού 
εκτελεί εις των Τεχνικών Επιθεωρητών, οριζόµενος υπό του Υπουργού Εργασίας, αναλόγως 
του συζητουµένου θέµατος. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, θέλουν καθορισθή ο 
τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, αι αρµοδιότητες και ο τόπος συνεδριάσεων αυτής. ∆ια της 
αυτής αποφάσεως θέλουν καθορισθή και αι υποχρέωσεις του ΙΚΑ προς παροχήν των 
απαιτουµένων οικονοµικών µέσων δια την αγοράν των αναγκαίων επιστηµονικών οργάνων δια 
την λειτουργίαν της Επιτροπής.  

Άρθρο 4. 
Η § 2 του άρθρ. 25 του αν.ν. 1846/51, ως αύτη ετροποποιήθη µεταγενεστέρως, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: «2. ∆ια τον υπολογισµόν των κατά την προηγουµένην παράγραφον εισφορών 
και των κατά τον παρόντα νόµον παροχών, τα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν του παρόντος 
πρόσωπα κατατάσσοντα εις µίαν των ακολούθων δέκα τεσσάρων ασφαλιστικών κλάσεων, δι’ 
ας προσδιορίζονται τα έναντι εκάστης τούτων αναφερόµενα τεκµαρτά ηµεροµίσθια, εφ’ ων και 
υπολογίζονται αι εισφοραί και αι εις χρήµα παροχαί :  
 
Ηµερήσιος µισθός Ασφαλ. Κλάσις Τεκµαρτόν 

ηµεροµίσθιον 
Από Μέχρι 22,50 Ι 20 
22,55 - 27,50 II 25 
27,55 - 32,50 III 30 
32,55 - 37,50 IV 35 
37,55 - 45 V 40 
45,05 - 55 VI 50 
55,05 - 65 VII 60 

 
Ηµερήσιος µισθός Ασφαλ. Κλάσις Τεκµαρτόν 

ηµεροµίσθιον 
Από  Μέχρι    
65,05 - 75 VIII 70 
75,05 - 85 IX 80 
85,05 - 105 X 100 
105,05 - 130 XI 125 
130,05 - 160 XII 150 
160,05 - 190 XIII 180 
190,05 και άνω  XIV 210 

 
∆ι’ αποφάσεων του ∆.Σ. στρογγυλεύονται εις ακεραίας δραχµάς του κάτω του ηµίσεος της 
δραχµής παραλειποµένου, από δε του ηµίσεος και άνω λογιζοµένου ως ακεραίας δραχµής, αι 
δι’ εκάστην ασφαλιστικήν κλάσιν µεταβλητέαι εισφοραί και παροχαί. Κατ’ εξαίρεσιν, 
προκειµένου περί µαθητών τεχνιτών απασχολουµένων συµφώνως προς τας διατάξεις του από 
6-6-1952 β.δ., «περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνιτών, ως και περί µαθητών και σπουδαστών 
των υπό του ν.δ. 3971/591 προβλεποµένων τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, το ποσόν εφ’ 
ού υπολογίζονται αι κατά την προηγουµένην παράγραφον ασφαλιστικαί εισφοραί ορίζεται εις 
το 1/2 του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην εκ του µισθού του ανήκει 
ο ησφαλισµένος, των εισφορών τούτων βαρυνουσών εξ ολοκλήρου τον εργοδότην. Αι 
µειωµέναι αύται εισφοραί καταβάλλονται µόνον εφ’ όσον χρόνον διαρκεί κατά τας κειµένας 
διατάξεις η µαθητεία ή πρακτική άσκησις ως προϋποθέσις δια την απόκτησιν του πτυχίου. Αι 
διατάξεις της § 1 του άρθρ. 30 του ν.δ. 2698/53, του άρθρ. 6 § 2 του ν. 3665/572 και του άρθρ. 
22 § 3 του ν.δ. 3971/59 δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Οργανισµούς 
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Κοινωνικής Ασφαλίσεως, πλην του Ο.Α.Α.Α., δι’ ους ισχύουν εφεξής αι ανωτέρω διατάξεις, 
περί µειωµένων εισφορών µαθητευοµένων». 

Άρθρo 5. 
1. Η § 1 του άρθρ. 28 του α.ν. 1846/51 αντικαθίσταται δια των εποµένων §§ 1, 1α και 1β ως 
ακολούθως: «1. Ο ησφαλισµένος παρά τω Ιδρύµατι δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος εάν 
κατά την υποβολήν της αιτήσεως έχη συµπληρώσει το 65ον της ηλικίας του ή η ησφαλισµένη 
το 60ον και επραγµατοποίησε δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) τουλάχιστον ηµέρας εργασίας. 
Το ως άνω κατώτατον όριον ηµερών εργασίας αυξάνεται προοδευτικώς εις 4.050 εν συνόλω 
προστιθεµένων εις τας 2.500 ηµέρας εργασίας ανά 175 τοιούτων κατά µέσον όρον καθ’ 
έκαστον επόµενον ηµερολογιακόν έτος, αρχής γινοµένης από 1ης Ιανουαρίου 1962. – 1α. Ο 
συµπληρώσας το 62ον έτος της ηλικίας του ησφαλισµένος ή το 57ον ή ησφαλισµένη, 
δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος εάν επραγµατοποίησεν εξ χιλιάδας (6.000) τουλάχιστον 
ηµέρας εργασίας κατά την υποβολήν της αιτήσεως. Ο ανωτέρω αριθµός αυξάνεται 
προοδευτικώς εις 10.000 εν συνόλω προστιθεµένων εις τας 6.000 ηµέρας ανά 225 τοιούτων 
κατά µέσον όρον καθ’ έκαστον επόµενον ηµερολογιακόν έτος, αρχής γενοµένης από 1ης 
Ιανουαρίου 1962. 1β. Ο ησφαλισµένος δικαιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας εάν κατέστη 
ανάπηρος κατά την έννοιαν της εποµένης παραγράφου και επραγµατοποίησε χιλίας 
πεντακοσίας τουλάχιστον ηµέρας εργασίας, εξ ων 300 τουλάχιστον εντός των πέντε ετών των 
αµέσως προηγουµένων εκείνου καθ’ ο κατέστη ανάπηρος ή επραγµατοποίησε τον υπό των §§ 1 
και 1α του παρόντος άρθρου απαιτούµενον αριθµόν ηµερών εργασίας». –2. Η § 5 του άρθρ. 28 
του αν. ν. 1846/51 αντικαθίσταται ως ακολούθως : «5. Εάν ο ησφαλισµένος συνεπλήρωσε τον 
υπό της § 1 ή 1α του παρόντος άρθρου οριζόµενον αριθµόν ηµερών εργασίας, εξ ων ανά εκατόν 
τουλάχιστον καθ’ έκαστον των πέντε ηµερολογιακών ετών των αµέσως προηγουµένων του 
έτους καθ’ ον υποβάλλεται η αίτησις περί απονοµής συντάξεως, δικαιούται συντάξεως γήρατος 
ηλαττωµένης κατά το 1/200 της πλήρους µηνιαίας συντάξεως, δι’ έκαστον µήνα ελλείποντα εκ 
των υπό της § 1 και 1α αντιστοίχως του παρόντος άρθρου οριζοµένων ορίων ηλικίας, εφ’ όσον 
συνεπλήρωσε το 60ον έτος της ηλικίας του προκειµένου περί ησφαλισµένου και το 55ον έτος 
της ηλικίας προκειµένου περί ησφαλησµένης. Από της συµπληρώσεως των αυτών ορίων 
ηλικίας, ήτοι, του 60ου προκειµένου περί αρρένων και του 55ου προκειµένου περί θηλέων, 
δικαιούνται συντάξεως συντρεχουσών των προϋποθέσεων των §§ 1 και 1α και δη άνευ των 
κατά τα ανωτέρω µειώσεων, οι ησφαλισµένοι οι επί µακρόν απασχολούµενοι εις ιδιαζόντως 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα καθοριζόµενα δια Κανονισµού, δια του οποίου θέλουν 
καθορισθή πλην του χρόνου απασχολήσεως εις τα εν λόγω επαγγέλµατα και παν σχετικόν µε 
την  συνταξιοδότησιν τούτων ζήτηµα. Έγγαµος ησφαλισµένη µετ’ ανηλίκων τέκνων ή εν 
χηρεία τελούσα µετ’ ανηλίκων τέκνων έχουσα συµπληρώσει το 50ον έτος της ηλικίας της και 
5.500 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας, δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος ηλαττωµένης κατά 
1/200 της πλήρους µηνιαίας συντάξεως δι’ έκαστον µήνα ελλείποντα εκ του 55ου έτους της 
ηλικίας της, το ποσόν της οποίας δεν δύναται να είναι µικρότερον του προβλεποµένου 
κατωτάτου ορίου συντάξεως, εφ’ όσον δεν τυγχάνει συνταξιούχος του ΙΚΑ, του ∆ηµοσίου, 
ΝΠ∆∆, ή ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως». –3. Το πρώτον εδάφιον της § 6 του άρθρ. 
28 του αν. ν. 1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «6. Εν περιπτώσει θανάτου συνταξιούχου 
λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής ή ησφαλισµένου έχοντος 
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 1500 ηµέρας εργασίας, εξ ων 300 τουλάχιστον εντός των 5 ετών 
των αµέσως προηγουµένων εκείνου καθ’ ον επήλθεν ο θάνατος ή ησφαλισµένου έχοντος 
πραγµατοποιήσει το υπό της §1 του παρόντος άρθρου απαιτούµενον αριθµόν ηµερών εργασίας 
δικαιούνται συντάξεως κατά τας εποµένας παραγράφους». –4. Η § 8 του άρθρ. 38 του αν. ν. 
1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Το ποσόν της συντάξεως εις ην δικαιούται η χήρα 
(χήρος) ισούται προ τα εβδοµήκοντα (70) εκατοστά του ποσού της συντάξεως του θανόντος 
(θανούσης)». –5. Εις το τέλος του άρθρ. 28 προστίθεται § 14 έχουσα ούτω: «14. Εφ’ όσον δεν 
έχει παρέλθει πενταετία από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως εις τινα περιοχήν ή 
επαγγελµατικήν κατηγορίαν, πρόσωπα το πρώτον υπαχθέντα εις την ασφάλισιν εν τη περιοχή η 
επαγγελµατική ταύτη κατηγορία, δικαιούνται συντάξεως αναπηρίας ή επιδόµατος 
αναπροσαρµογής ή συντάξεως γήρατος, µειωµένης κατά 20% εφ’ όσον έχουν πραγµατοποιήσει 



1.000 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας εν τη αυτή περιοχή ή επαγγελµατική κατηγορία και έχουν 
καταστή ανάπηρα κατά την έννοιαν της § 2 ή έχουσιν συµπληρώσει το κατά την § 1 του 
παρόντος άρθρου όριον ηλικίας. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δικαιούνται συντάξεως εν 
περιπτώσει θανάτου των ως άνω προσώπων, τα εν § 6 του παρόντος άρθρου οριζόµενα µέλη 
οικογενείας. Μετά την πάροδον της πενταετίας από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως και δι’ 
έκαστον διανυόµενον επί πλέον έτος προστίθενται εις τας ως άνω χιλίας ηµέρας εργασίας ανά 
175 κατά µέσον όρον µέχρι συµπληρώσεως των υπό των §§ 1, 1α, 1β, 5 ή 6 του παρόντος 
άρθρου οριζοµένων χρονικών προϋποθέσεων δια την απονοµήν συντάξεως γήρατος, αναπηρίας 
ή θανάτου, οπότε το ποσόν της συντάξεως υπολογίζεται άνευ της κατά τα ανωτέρω µειώσεως. 
Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρµογήν επί προσώπων άτινα επραγµατοποίησον τριακοσίας 
τουλάχιστον ηµέρας εργασίας εντός των πέντε ετών των αµέσως προηγουµένων της 
επεκτάσεως της ασφαλίσεως εις την προσοχήν των ή εις την επαγγελµατικήν αυτών 
κατηγορίαν». 

Άρθρo 6. 
1. Αι § § 1,2 και 3 του άρθρ. 29 του αν. ν. 1846/51 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Το 
ποσόν της υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουµένης µηνιαίας συντάξεως λόγω γήρατος και αναπηρίας 
αποτελείται: α) εκ βασικού ποσού, οριζοµένου εις ποσοστόν, κατά τον ανωτέρω πίνακα Α΄ του 
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της µισθολογικής κλάσεως, εις ην ανήκει ο ησφαλισµένος κατά το 
άρθρ. 37 του παρόντος, πολλαπλασσιαζοµένου επί 25: 
 

Π Ι Ν Α Ξ      Α΄ (Βασικόν ποσόν) 
Μισθολογικές Κλάσεις Ποσοστόν 
I 98% 
II 83% 
III 73% 
IV 67% 
V 61% 
VI 56% 
VII 51,5% 
VIII 49% 
IX 46,5% 
X 44% 
XI 43% 
XII 37% 
XIII 32% 
XIV 28% 

 
β) εκ προσαυξήσεων, υπολογιζοµένων ανά 300 ηµέρας εργασίας πέραν των 3000 οριζοµένων 
εις τα εν των κατωτέρω πίνακι Β ποσοστά επί του αυτού ως άνω τεκµαρτού ηµεροµισθίου, 
πολλαπλασσιαζοµένου επί 25: 
 

Π Ι Ν Α Ξ     Β΄ (Προσαυξήσεις) 
Μισθολογικές Κλάσεις Ποσοστόν 
I, II, III, 
IV,  

1% δι’ ηµέρας εργ. από  3300 και άνω 

V 1,5% »        »        » 3300 έως 6299 
 1% »        »        » 6300 και άνω 
VI, VII 1,2% »        »        » 3300 έως 6299 
 1% »        »        » 6300 και άνω 
VII, IX 1% »        »        » 3300 και άνω  
X, XI 1% »        »        » 3300 έως 7799 
 1,2% »        »        » 7800 και άνω 
XII 1% »        »        » 3300 έως 7799 



 1,8% »        »        » 7800 και άνω 
XIII 1% »        »        » 3300 έως 7799 
 2,1% »        »        » 7800 και άνω 
XIV 1% »        »        » 3300 έως 7799 
 2,5% »        »        » 7800 και άνω 

 
2. Εάν πρόκειται περί αναπηρίας οφειλοµένης εις εργατικόν ατύχηµα, το ποσόν της 
απονεµητέας, κατά τας ανωτέρω διατάξεις συντάξεως, δεν δύναται να είναι κατώτερον του 60% 
του γινοµένου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην ανήκει ο 
ησφαλισµένος κατά το άρθρ. 37 του παρόντος επί 25, όπερ ποσόν όµως δεν δύναται να 
υπερβαίνη το 25πλάσιον του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της Χ ασφαλιστικής κλάσεως. –3. Το 
ποσόν της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος προσαυξάνεται κατά 50% υπολογιζόµενον επί 
του τµήµατος συντάξεως µέχρι δρχ. 574, εφ’ όσον ο συνταξιούχος είναι έγγαµος, η δε σύζυγός 
του δεν ασκεί επάγγελµά τι ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισµού ή Ν.Π.∆.∆. ή 
του ∆ηµοσίου. Αι κατά την § 1 του παρόντος άρθρου συντάξεις προσαυξάνονται κατά 20% δια 
το πρώτον τέκνον, 15% δια το δεύτερον τέκνον και 10% δια το τρίτον τέκνον, εφ’ όσον είναι 
άγαµα και δεν ασκούν επάγγελµά τι ή δεν λαµβάνει δι’ αυτά προσαύξησιν ο έτερος των 
συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος ή δεν λαµβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ ασφαλιστικού 
Οργανισµού ή του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆.» -2. Η § 11 του άρθρ. 29 του αν. ν. 1846/51 
τροποποιείται ως ακολούθως: «11. Το συνολικόν ποσόν της απονεµητέας εις τον δικαιούχον 
συντάξεως µετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πλην της περί ης η προηγουµένη 
παράγραφος προσαυξήσεως λόγω απολύτου αναπηρίας, εν ουδεµιά περιπτώσει δύναται να είναι 
ανώτερον του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής 
κλάσεως βάσει της οποίας υπελογίσθη η σύνταξης, Επί συνταξιούχου δικαιουµένου συντάξεως 
και εκ του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆..∆ ή ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως, το άθροισµα των 
λαµβανοµένων συντάξεων δεν δύναται να υπερβή το ποσόν των 100% των εκάστοτε αποδοχών 
ενεργείας επί τη βάσει των οποίων υπελογίσθη η µεγαλυτέρα σύνταξις. Εάν το άθροισµα τούτο 
είναι ανώτερον του εν λόγω ποσού η σύνταξις του Ι.Κ.Α. µειούται αναλόγως». 

Άρθρo 7. 
1. Εφ’ όσον δια τον υπολογισµόν της χορηγουµένης βάσει του αν. ν. 1846/51, ως ούτος 
τροποποιείται δια του παρόντος Νοµοθ. ∆ιατάγµατος, συντάξεως ή άλλης χρηµατικής παροχής 
λαµβάνεται υπ’ όψιν χρονική περίοδος προς της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, ο 
ησφαλισµένος κατατάσσεται εις µίαν των υπό του άρθρ. 25 του αν. ν. 1846/51 ασφαλιστικών 
κλάσεων βάσει της ακολούθου αντιστοιχίας :  
 

Παλαιά κλάσις Νέα Κλάσις 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Ι 
ΙV II 
V III 
VI IV 
VII V 
VIII VI 
IX VII 
X VIII 
XI IX 
XII X 
XIII XI 

 
2. Μετά την § 8 του άρθρου 26 του αν. ν. 1846/51 προστίθεται παράγραφος 8α έχουσα ούτω: 
«8α. Ηµέραι εργασίας πραγµατοποιηθείσαι παρ’ ησφαλισµένου εις περίοδον προγενεστέραν της 
πενταετίας από της παρ’ αυτού υποβολής της περί αναγνωρίσεως τούτων σχετικής αιτήσεως, εν 
ουδεµιά περιπτώσει αναγνωρίζονται υπό του Ι.Κ.Α. ∆ια την αναγνώρισιν υπό του Ι.Κ.Α. 



ηµερών εργασία πραγµατοποιηθεισών µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος δέον όπως 
υποβληθή σχετική αίτησις παρά του ενδιαφεροµένου εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξ µηνών 
από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχωρών ή απολυόµενος από 
της εργασίας του ησφαλισµένος υποχρεούται όπως εντός εξαµήνου από της αποχωρήσεως ή 
απολύσεως δηλώση εις το Ι.Κ.Α. τας τυχόν παρ’ αυτού πραγµατοποιηθείσας ηµέρας εργασίας 
παρά τω τελευταίω εργοδότη δια τας οποίας δεν κατεβλήθησαν εις το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικαί 
εισφοραί. Απολυθέντες ή αποχωρήσαντες προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος δέον όπως 
υποβάλουν την κατά τα ανωτέρω δήλωσιν εντός εξ µηνών από της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος. Επί παραλείψεως δηλώσεως των ως άνω ηµερών εργασίας εις το Ι.Κ.Α. εντός της 
υπό του προηγουµένου εδαφίου τασσοµένης προθεσµίας αύτοι δεν αναγνωρίζονται παρ’ αυτού. 
Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρ. 43 του ν.δ. 2698/53, επί 
παραλείψεως του εργοδότου όπως αναγγείλη εις το Ι.Κ.Α. την παρ’ αυτού πρόσληψιν µισθωτού 
εντός έτους από της προσλήψεως, ούτως ανεξαρτήτως των άλλων συνεπειών εκ της µη 
καταβολής εντός των νοµίµων προθεσµιών των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται και δι’ 
εφ’ άπαξ ποσού ίσου προς τα 25% των εκ της αιτίας ταύτης οφειλοµένων εισφορών. –3. Εις το 
τέλος της § 9 του άρθρ. 26 του αν. ν. 1846/51 προστίθεται διάταξις, έχουσα ούτω: «Εν 
περιπτώσει υποβολής εις το Ι.Κ.Α. υπό του εργοδότου αµφισβητουµένων στοιχείων όσον 
αφορά το µέγεθος των καταβλητέων εισφορών, δύναται το Ι.Κ.Α. να προβή εις επαλήθευσιν 
των καταβληθέντων µισθών ή ηµεροµισθίων εκ της παρά τη αρµοδία Οικονοµική Εφορία 
φορολογικής δηλώσεως του εργοδότου, ήτις αποτελεί τεκµήριον δια τον υπολογισµόν των 
εισφορών. Ο Οικονοµικός Έφορος δια τον καθορισµόν των κερδών του υποκειµένου εις φόρον 
εισοδήµατος φυσικού ή νοµικού προσώπου δεν υποχρεούται να συνυπολογίση, ως 
πραγµατοποιηθείσας δαπάνας εκ µισθών και ηµεροµισθίων ποσά, εφ’ ών δεν κατεβλήθησαν αι 
υπέρ του Ι.Κ.Α. ή ετέρου ασφαλιστικού οργανισµού ασφαλιστικαί εισφοραί, εκτός εάν υπό της 
κειµένης νοµοθεσίας προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από της υποχρεώσεως καταβολής 
εισφορών». –4. ∆ια την είσπραξιν υπό του Ι.Κ.Α. των πόρων ετέρων Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου ή οιουδήποτε Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής ή την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον χρησιµοποίησιν των υπηρεσιών αυτού προς εξυπηρέτησιν Ν.Π.∆.∆. ή Οργανισµών 
Κοινωνικής Πολιτικής, καταβάλλεται υπ’ αυτών εις το Ι.Κ.Α. αποζηµίωσις καθοριζοµένη δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, µετά γνώµην των ∆ιοικ. Συµβουλίων των 
ενδιαφεροµένων Οργανισµών, διαφυλασσοµένης της ισχύος ειδικών διατάξεων. –5. Αι περί ων 
αι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 9 του παρόντος ειδικοί πόροι και εισφοραί αποτελούν 
έσοδα αποκλειστικώς του Ι.Κ.Α., µη εφαρµοζοµένης επ’ αυτών της §  2 του άρθρ. 33 του ν.δ. 
2961/54 ως αύτη ετροποποιήθη µεταγενεστέρως. Αµφισβητήσεις περί του τρόπου εφαρµογής 
της § 2 του άρθρ. 33 του ν.δ. 2961/54 ως αύτη ετροποποιήθη µεταγενεστέρως επιλύονται δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Α.Α. και 
σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως. –
6. Ηµέραι εργασίας πραγµατοποιηθείσαι εν τη ασφαλίσει κατά της ασθενείας του Ε.Λ.Κ.Α.∆. 
παρ’ ησφαλισµένων του Ι.Κ.Α. λογίζονται ως ηµέραι εργασίας πραγµατοποιηθείσαι και εις τον 
κλάδον αναπηρίας – γήρατος – θανάτου του Ι.Κ.Α. Το ποσόν του ασφαλίστρου και αι 
λεπτοµέρειαι εφαρµογής της παρούσης διατάξεως ορισθήσονται δι’ αποφάσεως του ∆.Σ. του 
Ι.Κ.Α. εγκρινοµένης υπό του Υπουργού Εργασίας. – 7. Προκειµένου περί ησφαλισµένων ή 
συνταξιούχων του τέως Ταµείου Μεταλλευτών συγχωνευθέντος την 1.6.1956 εις το Ι.Κ.Α. 
παρέχεται η δυνατότης ίνα γίνη αναγνώρισις πραγµατοποιηθέντων κατά το παρελθόν άνευ 
χρονικού περιορισµού ηµεροµισθίων των εις διαφόρους µεταλλευτικάς επιχειρήσεις είτε 
διοικητικώς δια του Ι.Κ.Α. βάσει προσκοµιζοµένων παρά του ενδιαφεροµένου στοιχείων και 
εµµαρτύρων αποδείξεων, είτε δικαστικώς κατ’ ελευθέραν επιλογήν του ιδίου δια της 
προσφυγής εις τον αρµόδιον εργατοδίκην κατά την εργατικήν διαδικασίαν µετά προσεπίκλησιν 
του Ι.Κ.Α. προς παρέµβασιν και εκδόσεως αµετακλήτου αποφάσεως επιτρεποµένων όλων των 
αποδεικτικών προς τούτο µέσων. 

Άρθρo 8 
Το δεύτερον εδάφιον της § 2 του άρθρ. 38 του αν. ν. 1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «Εν 
ουδεµιά όµως περιπτώσει το ποσόν του ηµερησίου επιδόµατος, µετά των προσαυξήσεων λόγω 



οικογενειακών βαρών, δύναται να είναι ανώτερον του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της VII 
µισθολογικής κλάσεως, ουδέ το 70% του ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως βάσει της 
οποίας υπολογίζεται το επίδοµα». 

Άρθρo 9. 
1. Η υπό του άρθρ. 7 του ν. 2348/53 «περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως 
διατάξεων αφορωσών την επεξεργασίαν φύλλων καπνού και συγχωνεύσεως του Ταµείου 
Ασφαλίσεως Καπνεργατών µετά του Ι.Κ.Α.», ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 2 του ν.δ. 
2519/1953 οριζοµένη ειδική εισφορά επί της αξίας των εξαγοµένων  εκτός των ορίων της 
χώρας καπνών των εσοδειών 1952, 1953 και 1954 επεκτείνεται και επί της τιµής των κατά το 
1954 εσοδειών, µειουµένη εις 11/2 % προκειµένου περί καπνών εσοδειών 1955, 1956 εις 1% 
των εσοδειών 1957 και 1958 και εις 0,5% προκειµένου περί καπνών εσοδειών 1959 και εφεξής. 
–2. Εντός του πρώτου εξαµήνου εκάστου έτους και επί µίαν πενταετίαν, αρχής γινοµένης από 
του έτους 1960, µεταφέρεται εις τον Κλάδον συντάξεων του Ι.Κ.Α. ποσόν δραχµών είκοσι 
εκατοµµυρίων (20.000.000) εκ των αποθεµατικών του παρά τω Οργανισµώ Απασχολήσεως και 
Ασφαλίσεως Ανεργίας Ειδικού Λογαριασµού Στρατευοµένων Μισθωτών προς κάλυψιν 
ελλείµατος του κατά την § 4 του άρθρ. 11 του παρόντος καταργουµένου Ειδικού Λογαριασµού 
εξυπηρετήσεως συνταξιούχων καπνεργατών. –3. Η τιµή του διατιθεµένου δια τας ανάγκας του 
εσωτερικού άλατος αυξάνεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος κατά είκοσι πέντε (25) 
λεπτά κατά χιλιόγραµµον,  της εκ της ταύτης προσόδου αποδιδοµένης εις το Ι.Κ.Α. κατά τα δι’ 
αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας ορισθησόµενα. Εις την ως άνω αύξησιν 
συµψηφίζεται η δυνάµει του ν. διατάγµατος της 28.6.1935 «περί αυξήσεως της τιµής του 
άλατος και ενισχύσεως του Ταµείου Ασφαλίσεως των εις τα µεταλλεία εργαζοµένων, 
επιβληθείσα αύξησις της τιµής του άλατος. –4. Από της 1ης Οκτωβρίου 1960 αι διατάξεις των 
άρθρων 5 και 7 του ν. 2861/1954 «περί µέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιοµηχανικών και 
άλλων εγχωρίων προϊόντων1 και του άρθρ. 1 του ν.δ. 3403/1955,2 δι’ ων µειούνται αι υπέρ του 
Ι.Κ.Α. και λοιπών Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής καταβαλλόµεναι 
εργοδοτικαί εισφοραί επί µισθών και ηµεροµισθίων αναλογούντων εις την κατασκευήν 
εξαγοµένων βιοµηχανικών και µεταλλευτικών προϊόντων εις την αλλοδαπήν ή εξαγοµένων 
εφοδίων υπερποντίων παραγγελιών του Κοινού Αµυντικού Προγράµµατος, δεν έχουν 
εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής, 
Βασ. διατάγµατα και Υπουργικαί αποφάσεις εκδοθείσαι κατ’ εφαρµογήν των περί ων, το 
προηγούµενον εδάφιον, διατάξεων δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και τους ως άνω 
Οργανισµούς, εφ’ όσον αφορούν εξαγωγάς πραγµατοποιουµένας από της ισχύος του παρόντος 
νόµου. – 5. Από 1ης Οκτωβρίου 1960 δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και λοιπούς 
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής, αι διατάξεις του άρθρ. 6 του ν. 3213/55 
«περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί µέτρων προστασίας της 
επαρχιακής βιοµηχανίας3», εφ’ όσον πρόκειται περί µεταλλευτικών επιχειρήσεων και έτυχον 
επί τούτων εφαρµογής. –6. Η βαρύνουσα τον ησφαλισµένον εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α.  δια την 
ασφάλισιν αυτού εις τον Κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανάτου αυξάνεται από 1ης του 
εποµένου της δηµοσιεύσεως του παρόντος µηνός κατά 0,5 οριζοµένη εις 2,25%. 

Άρθρo 10. 
1. Αι υπέρ του Ι.Κ.Α. ή οιουδήοτπε Οργανισµού Κοινωνικής Αφαλίσεως ή Πολιτικής εισφοραί 
ησφαλισµένου και εργοδότου υπολογίζονται εις το διπλάσσιον προκειµένου περί ασφαλίσεως 
απασχολουµένου συνταξιούχου του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ασφαλιστικού Οργανισµού. –2. Αι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογήν προκειµένου περί συνταξιούχων ων το εκ 
της συντάξεως ή το εκ των συντάξεων και βοηθηµάτων ή µερισµάτων τύπου συντάξεως 
συνολικόν µηνιαίον εισόδηµα είναι µικρότερον του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου 
αµοιβής ιδιωτικού υπαλλήλου γραφείων ηυξηµένον κατά 50%. Ωσαύτως δεν έχουσιν 
εφαρµογήν προκειµένου περί συνταξιούχων λόγω θανάτου. –3. Η κατά την § 1 του παρόντος 
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άρθρου επιβαλλοµένη πρόσθετος εισφορά κατανέµεται εξ ίσου µεταξύ Ι.Κ.Α. και Οργανισµού 
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, των αντιστοίχων ποσών αυτής µεταφεροµένων εις 
τους Οργανισµούς  τούτους παρά των εισπραττόντων ταύτην Οργανισµών, εις το τέλος 
εκάστου οικονοµικού έτους. –4. ∆ι’ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας λαµβανοµένων µετά 
γνώµην του ∆.Σ. του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και σύµφωνον 
γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας, Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως δύναται εις  
όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις να εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος  
άρθρου κατηγορίαι προσώπων ων η απασχόλησης κρίνεται αναγκαία δια την εξυπηρέτησιν 
γενικώτερων εθνικών ή κοινωνικών σκοπών. –5. Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των 
διατάξεων των άρθρων 34 § 2 και 60 § 3 του αν. ν. 1846/51, ο υπαίτιος του θανάτου ή βλάβης 
της υγείας ή της σωµατικής ακεραιότητος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου υποχρεούται να 
καταβάλη εις το Ι.Κ.Α. παν ό,τι  τούτο κατέβαλεν ή µέλλει να καταβάλη δια παροχάς ασθενείας 
εις είδος και εις χρήµα εις τον παθόντα ή τους δικαιοδόχους αυτού, του Ι.Κ.Α. έχοντος ευθείαν 
αγωγήν κατά του υπαιτίου καθ’ ο µέρος επιβαρύνεται τούτο. Κατά το ποσόν τούτο µειούται η 
ενδεχοµένη αξίωσις του παθόντος ή των δικαιοδόχων αυτού έναντι του υπαιτίου του θανάτου ή 
της βλάβης. ∆ια κανονισµού ορισθήσονται αι λεπτοµέρειαι της εφαρµογής της παρούσης 
παραγράφου και ο τρόπος υπολογισµού του καταβλητέου κατά τα ανωτέρου ποσού. 

Άρθρο 11. 
1.Αι διατάξεις της § 4 του άρθρ. 56 του αν. ν. 1846/51 εφαρµόζονται από της δηµοσιεύσεως 
του παρόντος ν.δ./τος και επί των συντάξεων των κατά την νοµοθεσίαν του τέως Ταµείου 
Ασφαλίσεως Καπνεργατών και του ν. 2348/1953 συνταξιοδοτηθέντων προσώπων, εφ’ όσον 
ταύτα επλήρουν κατά την ηµεροµηνίαν της συγχωνεύσεως του ΤΑΚ εις το Ι.Κ.Α. τας υπό των 
ως είρηται διατάξεων οριζοµένας προϋποθέσεις. Οι εκ των ανωτέρω µη πληρούντες τας εν 
λόγω προϋποθέσεις δικαιούνται των δια τους λοιπούς συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. ισχυόντων 
κατωτάτων ορίων συντάξεως. –2. Ησφαλισµένοι του Ι.Κ.Α., τυχόντες εφ’ άπαξ αποζηµιώσεως 
κατά την § 4 του άρθρ. 4 του ν. 2348/53 ή κατά το άρθρ. 1 του ν.δ. 2519/53, δικαιούνται, µετά 
την συµπλήρωσιν του 65ου έτους της ηλικίας των προκειµένου περί αρρένων ή του 60ου 
προκειµένου περί θηλέων να συνυπολογίζωσι τας τυχόν επί πλέον των 2699 
πραγµατοποιηθείσας παρ’ αυτών, προ της συγχωνεύσεως του ΤΑΚ εις το Ι.Κ.Α. ηµέρας 
εργασίας ως καπνεργάτου και δια την θεµελίωσιν δικαιώµατος συντάξεως γήρατος εκ του 
Ι.Κ.Α., εφ’ όσον δια του συνυπολογισµού των ηµερών τούτων συµπληρούν τας υπό της § 1 του 
άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, ως τροποποιείται δια του παρόντος ν. δ/τος, οριζοµένας ηµέρας 
εργασίας, εξ ων 400 τουλάχιστον από της συγχωνεύσεως µέχρι της υποβολής της περί 
απονοµής συντάξεως αιτήσεώς των. Την § 6 του άρθρ. 5 του ν.δ. 2519/531, δύναται να 
επικαλεσθή ο ησφαλισµένος της κατηγορίας της παρούσης παραγράφου, εφ’ όσον θεµελιοί 
αυτοτελές δικαίωµα συντάξεως βάσει της § 1 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51. –3. Παρέχεται 
προθεσµία εξ µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος προς υποβολήν αιτήσεως δι’ 
εφ’ άπαξ αποζηµίωσιν εις τους δικαιούχους τους καθοριζοµένους υπό της § 4 του άρθρου 4 του 
ν. 2348/53 ως αύτη ετροποποιήθη υπό του άρθρ. 1 του ν.δ. 2519/53 τους ένεκα νόσου εκ 
στοιχείων του ΤΑΚ βεβαιουµένης ή στρατεύσεως µη δυνηθέντας εµπροθέσµως να υποβάλωσι 
την περί αποζηµιώσεως αίτησιν αυτών. –4. Ο δυνάµει του άρθρ. 6 του ν. 2348/53 συσταθείς 
«Ειδικός Λογαριασµός Καπνεργατών» καταργείται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων αυτού αναλαµβανοµένων εφεξής υπό του Κλάδου Συντάξεων 
του Ι.Κ.Α., νοµιµοποιουµένων των πράξεων της ∆ιοικήσεως αυτού επί τη βάσει των οποίων 
κατεβλήθησαν υπό του Ι.Κ.Α. συντάξεις και εφ’ άπαξ αποζηµιώσεις εις ησφαλισµένους και 
συνταξιούχους του συγχωνευθέντος εις τούτο Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών. –5. Το 
υπόλοιπον του Λογ/σµού Αλληλοβοηθείας υπαλλήλων ΤΑΚ, µεταφέρεται εις τον Λογ/σµόν 
Προνοίας υπαλλήλων ΤΑΚ, προς ενίσχυσιν και κάλυψιν των υποχρεώσεων αυτού. Μετά την εξ 
ολοκλήρου διάθεσιν των κεφαλαίων του Λογ/σµού Προνοίας υπαλλήλων ΤΑΚ δια την 
αποπληρωµήν κατά σειράν προτεραιότητος των οφειλοµένων βοηθηµάτων Προνοίας εις τους 
ήδη εξελθόντας υπαλλήλους του τέως ΤΑΚ ο ανωτέρω Λογ/σµός καταργείται. Οι εις τον 
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ανωτέρω καταργούµενον Λογαριασµόν Προνοίας ησφαλισµένοι και ήδη εις το Ι.Κ.Α. 
εντεταγµένοι υπάλληλοι του ΤΑΚ υπάγονται εφεξής εις την ασφάλισιν του «Ειδικού 
Λογαριασµού Προνοίας προσωπικού του Ι.Κ.Α.». ∆ια β. διατάγµατος προκαλουµένου υπό του 
Υπουργού Εργασίας θέλουν ορισθή τα της αναγνωρίσεως και εξαγοράς της προϋπηρεσίας των 
ανωτέρω υπαλλήλων και πάσα σχετική λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν των διατάξεων της 
παρούσης παραγράφου.  

Άρθρο 12.  
1. Αι δια του παρόντος Νοµ. ∆ιατάγµατος τροποποιούµεναι διατάξεις του άρθρ. 28 του αν. ν. 
1846/51 εξακολουθούσιν ισχύουσαι παραλλήλως προς τας διατάξεις του άρθρ. 5 του παρόντος  
µέχρι 31.12.1961. Ειδικώς προκειµένου περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος βάσει των 
προϋποθέσεων της περιπτ. β΄ της § 1 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, και των προϋποθέσεων 
συνταξιοδοτήσεως ησφαλισµένων του Ι.Κ.Α. εχόντων την ιδιότητα του συνταξιούχου, αύται 
εξακολουθούν να ισχύουν παραλλήλως µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1960. Το ποσόν της συντάξεως, εν 
περιπτώσει απονοµής κατά τα ανωτέρω συντάξεως βάσει του τροποποιουµένου άρθρ. 28 του 
αν. ν. 1846/51, υπολογίζεται συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 29 του αυτού νόµου, ως 
αύται ίσχυον προ της ισχύος του παρόντος  νοµοθ. ∆ιατάγµατος. Μετά την πάροδον των ως 
άνω χρονολογιών, πάσα αίτησις υποβαλλοµένη εις το Ι.Κ.Α., κατ’ εφαρµογήν της παρούσης 
παραγράφου, κρίνεται επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, ως τούτο 
τροποποιείται δια του παρόντος νοµοθ. ∆ιατάγµατος. –2. Πρόσωπα λαµβάνοντα σύνταξιν κατά 
την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν δικαιούµενα ταύτης µέχρι λήξεως του 
δικαιώµατος αυτών εις σύνταξιν. ∆ια την συνέχισιν της συνταξιοδοτήσεως των λόγω αναπηρίας 
συνταξιούχων και επιδοµατούχων λόγω αναπροσαρµογής, ων η συνταξιοδότησις ή επιδότησις 
λήγει µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος, λαµβάνονται υπ’ όψιν αι χρονικαί προϋποθέσεις  
συνταξιοδοτήσεως επί τη βάσει των οποίων το πρώτον απενεµήθη η σύνταξις λόγω αναπηρίας 
ή το επίδοµα αναπροσαρµογής. –3. Πρόσωπα λαµβάνοντα κατά την έναρξιν της ισχύος του 
παρόντος επίδοµα αναπροσαρµογής εξακολουθούν δικαιούµενα τούτου µέχρι λήξεως του 
δικαιώµατός των συµφώνως προς την ανωτέρω διάταξιν. Ειδικώς προκειµένου περί προσώπων 
επιδοτουµένων λόγω αναπροσαρµογής κατ’ εφαρµογήν της υπ’ αριθ.73033  27.12.1956 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, ταύτα συνεχίζουσι την επιδότησίν των µέχρι της 
τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως ταύτης κατόπιν προτάσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. 
εγκρινοµένης εν όλω ή εν µέρει υπό του Υπουργού Εργασίας. –4. Κυρούται αι υπ’ αριθ. 82195 
1.11.59/10.12.1959 και 26783/Υ.271/22.4.960 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας περί 
συνεχίσεως καταβολής του υπ’ αυτών προβλεποµένου επιδόµατος αντιτίµου τροφής φυµατικών 
και του ειδικού επιδόµατος εκ δραχµών 300 εις φυµατικούς ησφαλισµένους. Από της λήξεως 
της υπό της § 1 του άρθρ. 7 του ν.δ. 3762/571 προβλεποµένης διετίας και των υπό των ως άνω 
αποφάσεων  προθεσµιών δύναται να παρατείνεται η συνέχισις καταβολής του επιδόµατος 
αντιτίµου τροφής, δια τους µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος εξελθόντας και πληρούντας 
τας προϋποθέσεις των διατάξεων του προειρηµένου άρθρου δι’ αποφάσεων του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. 
εγκρινοµένων υπό του Υπουργού Εργασίας εφ’ όσον η οικονοµική κατάστασις του Ι.Κ.Α. 
επιτρέπει την εκ της καταβολής του εν λόγω επιδόµατος πρόσθετον επιβάρυνσιν του 
προϋπολογισµού αυτού. –5. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος καταβαλλόµεναι υπό 
του Ι.Κ.Α. συντάξεις εις τους συνταξιούχους αυτού αυξάνονται κατά 4%. –6. Ησφαλισµένοι 
ήδη παρά τω Ι.Κ.Α. συµπληρώσαντες κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος το 48ον έτος της 
ηλικίας των και πραγµατοποιούντες πεντακοσίας (500) τουλάχιστον ηµέρας εργασίας, εξ ων 
ανά εκατόν τουλάχιστον καθ’ έκαστον των πέντε ηµερολογιακών ετών των αµέσως 
προηγουµένων του έτους καθ’ ό θέλουσι συµπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας προκειµένου 
περί αρρένων ή το 60ον προκειµένου περί θηλέων ή υποβάλει την περί απονοµής συντάξεως 
λόγω γήρατος αίτησίν των µετά την συµπλήρωσιν των ανωτέρω ορίων ηλικίας ή καταστούν 
ανάπηροι, κατά την έννοιαν της § 2 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, δικαιούνται συντάξεως, 
εφ’ όσον δεν τυγχάνουν κατά τον χρόνον της απονοµής της συντάξεως συνταξιούχοι του 
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως. Αι ως άνω 500 τουλάχιστον 
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ηµέραι εργασίας αυξάνονται, ανά 175 τοιόυτας κατά µέσον όερον δι’ έκαστον των 
ηµερολογιακών ετών των αµέσως εποµένων εκείνου της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Μέλη 
οικογενείας ησφαλισµένου εκ των υπό της § 6 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51 οριζόµενων 
τοιούτων, δικαιούνται συντάξεως λόγω θανάτου, εφ’ όσον ο θανών ησφαλισµένος είχε 
πραγµατοποιήσει κατά τον χρόνον του θανάτου του τας ως άνω ηµέρας εργασίας. –7. Ουδεµία 
σύνταξις µετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, χορηγουµένη εφεξής εις ησφαλισµένον του 
Ι.Κ.Α. βάσει των διατάξεων του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος, δύναται να είναι 
µικροτέρα της ης θα κατεβάλλετο εις αυτόν, εάν το ποσόν ταύτης υπελογίζετο κατά τας 
ισχύουσας προς της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Εργασίας εκδιδοµένης µετά γνώµην του ∆.Σ. ου Ι.Κ.Α. δύναται εις εκάστην αύξησιν ή 
αναπροσαρµογήν των συντάξεων να µεταβάλλωνται οι πίνακες Α και Β του άρθρ. 28 του αν. ν. 
1846/51 κατά τρόπον ώστε το προκύπτον ποσόν συντάξεως να µη είναι κατώτερον των µέχρι 
της αυξήσεως ή της αναπροσαρµογής καταβαλλοµένων συντάξεων. –8. Μετά παρέλευσιν 
εξαµήνου από πάσης εφεξής χορηγουµένης γενικής αυξήσεως του εκάστοτε ισχύοντος 
κατωτάτου ηµεροµισθίου ανιδικεύτου εργάτου, ο Υπουργός Εργασίας δύναται να προβαίνει δι’ 
αποφάσεώς του δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εις αύξησιν των υπό του 
Ι.Κ.Α. χορηγηθεισών βάσει πλειόνων των 1200 ηµερών εργασίας συντάξεων ή ανεξαρτήτως 
αριθµού ηµερών εργασίας επί συντάξεων λόγω ατυχήµατος, εφ’ όσον κατά την ητιολογηµένην 
γνώµην του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. διαπιστούται οικονοµική επάρκεια αυτού. 

Άρθρο 13 
∆ια πράξεως του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένης µετά γνώµην του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. και 
σύµφωνον γνώµην του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, δύναται να αναγνωρίζεται εις 
εργατοτεχνίτας απασχοληθέντας εις πάσης φύσεως οικοδοµικάς και συναφείς εργασίας, 
εγγραφέντας δε υπό την ιδιότητά των ταύτην εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. µέχρι της 1.1.1954 
αριθµός ηµέρων εργασίας δι’ έκαστον των επτά ηµερολογιακών ετών των αµέσως 
προηγουµένων της ισχύος του εις εκτέλεσιν του άρθρ. 40 του ν.δ. 2698/1953 εκδοθέντος 
Κανονισµού και πάντως δια χρόνον ουχί προγενέστερον της υπαγωγής των εις την ασφάλισιν. 
∆ια της αυτής πράξεως θέλουν ορισθή ο αριθµός των δυναµένων να αναγνωρισθούν κατά τα 
ανωτέρω ηµερών εργασίας, οι όροι και αι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως αυτών, ο τρόπος 
αποδείξεως της ιδιότητας του εργατοτεχνίτου οικοδόµου, ως και πάσα σχετική δια την 
εφαρµογήν του παρόντος άρθρου λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 14. 
1. Αι αποδοχαί του δια του άρθρ. 15 του υπ’ αριθ. 2698/1953 ν.δ/τος «περί ∆ιοικήσεως του 
Ι.Κ.Α. κλπ» προστεθέντος εις το Νοµικόν Συµβούλιον του Κράτους κυρίου προσωπικού 
καταβάλλονται υπό του ∆ηµοσίου επί απολήψει παρά του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
εφ’ όσον και δι’ όσον χρόνον το προσωπικόν τούτο τοποθετηθή εις το Ι.Κ.Α. – 2. ∆ια 
β.διαταγµάτων εκδιοδοµένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύνανται να κωδικοποιώσιν εις 
ενιαίον κείµενον νόµου οι ισχύουσαι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περί Ι.Κ.Α. διάταξις. 
Κατά την κωδικοποίησιν τούτων επιτρέπεται η µεταβολή της σειράς των άρθρων και η αύξησις 
ή µείωσις του αριθµού αυτών και των παραγράφων, επιτρεποµένων άµα και διορθώσεων εις 
την φραστικήν διατύπωσιν αυτών, άνευ όµως αλλαγής της εννοίας του κειµένου. 

Άρθρο 15 
Η ισχύς του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος άρχεται από της πρώτης του εποµένου της 
δηµοσιεύσεώς του µηνός, εξαιρέσι των διατάξεων αυτού δι’ ας ορίζεται διάφορος χρόνος 
ισχύος των. 
 


