
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1846/51 
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΦΕΚ 179/Α/1-8-51) 

 
ΠΑΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 

Λαβόντες υπ’ όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 12 Ιουνίου 1951 του Ηµετέρου 
Υπουργικού Συµβουλίου ληφθείσαν απόφασιν, περί εκδόσεως λόγω κατεπειγούσης και 
αναποφεύκτου ανάγκης, αναγκαστικού νόµου «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεως«, απεφασίσαµεν 
και διατάσσοµεν: 

 
Εισαγωγική διάταξις. 

 
1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2 – 4 

αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν ασθενείας, µητρότητος, αναπηρίας, ατυχήµατος, 
γήρατος και ανεργίας, ως και των µελών της οικοµενείας αυτών, εν περιπτώσει ασεθενείας 
τούτων ή θανάτου του προστάτου αυτών ησφαλισµένου. 

2. Η δια του παρόντος θεσπιζοµένη ασφάλισις περιλαµβάνει ειδικώτερον τους 
ακολούθου κλάδους: 

α΄) Τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα. 
β΄) Τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος. 
γ΄) Τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανάτου. 
δ΄) Τον κλάδον ανεργίας 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 
 

Πρόσωπα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν. 
 

Άρθρον 2. 
 
1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόµου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, 

υπό τους εν άρθρω 7 οριζοµένους όρους και προϋποθέσεις. 
α΄) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν εξηρτηµένην εργασίαν, 

έναντι αµοιβής, ως τοιαύτης νοουµένης και της παρεχοµένης δια λογαριασµόν Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αδιαφόρως νοµικής φύσεως (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) της 
σχέσεως. 

Επί δυσχερούς διακρίσεως εξητηρµένης ή µη εργασίας προσώπου τινός τούτο θεωρείται 
υπαγόµενον εις την ασφάλισιν. 

∆ια Κανονισµού θέλουν καθορισθή οι όροι και προϋποθέσεις, υφ’ ας πρόσωπα 
παρέχοντα εργασίαν δια λογαριασµόν πλειόνων της µιας επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεως, 
υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος νόµου. 

β΄)  Οι µετέχοντες εις την διοίκησιν επαγγελµατικών σωµατείων των περί ων το εδάφ. α΄ 
προσώπων ή ενώσεων τοιούτων σωµατείων, εφ’ όσον λαµβάνουν αποζηµίωσιν εκ των 
σωµατείων ή των ενώσεων αυτών. 

γ΄) Οι µαθητευόµενοι. 
δ΄) Οι συνταξιούχο του ∆ηµοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισµών Κοινωνικής 

Ασφαλίσεως, οι παρέχοντες εργασίαν υπαγοµένην εις τας διατάξεις του εδαφίου α’  ως και το 
πάσης φύσεως έκτακτον, ηµεροµίσθιον και επί συµβάσει προσωπικόν του ∆ηµοσίου, εφ’ όσον 
ο χρόνος υπηρεσίας τούτου δεν υπολογίζεται δια την απονοµήν συντάξεως παρά του ∆ηµοσίου. 

2. Τα περί ων αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου πρόσωπα συνεχίσουν την 
υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν του παρόντος και διαρκούντος του χρόνου, καθ’ όν 
δικαιωµατικώς ή εκ λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεώς των, δεν προσφέρουν εξηρτηµένην 



εργασίαν πλην όµως τυγχάνουν εν όλω ή εν µέρει των αποδοχών των παρά του εργοδότου 
(άδειαι, στράτευσις). 

3. ∆ι’ αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένων παρά του 
Υπουργού Εργασίας και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να 
υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος είτε δι’ άπαντας τους κλάδους είτε δι’ ωρισµένους 
µόνον εξ αυτών, οικονοµικώς ασθενείς κατηγορίαι αυτοτελώς εργαζοµένων προσώπων, 
στερουµένων επαγγελµατικής στέγης. 

Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν τοιούτων κατηγοριών ησφαλισµένων δύναται να 
επιβάλλεται δια Β. ∆ιαταγµάτων προκαλουµένων προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εργασίας η υποχρέωσις εφοδιασµού τούτων δι’ αστυνοµικών αδειών ασκήσεως του 
επαγγέλµατος, εφ’ όσον δεν απαιτούνται τοιαύται βάσει ισχυουσών ετέρων διατάξεων και 
περιοδικής ανανεώσεως αυτών, ως και η απαγόρευσις της εκδόσεως ή ανανεώσεως των εν 
λόγω αδειών, εφ’ όσον δεν προσάγεται βεβαίωσις του Ι.Κ.Α. περί εκπληρώσεως των έναντι 
τούτου ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. 

 
∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

 
Άρθρον 3. 

 
1. ∆εν υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος νόµου τα πρόσωπα τα παρέχοντα είτε 

αποκλειστικώς είτε όχι εργασίαν ο χρόνος της οποίας υπολογίζεται ως συντάξιµος κατά τας 
διατάξεις της εκάστοτε ισχυούσης δια το ∆ηµόσιον συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας. 

2. Τα εκ των εν άρθρω 2 του παρόντος αναφεροµένων προσώπων παρέχοντα εργασίαν 
δια λογαριασµόν Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και συνδεόµενα µετά τούτων δια 
σχέσεως δηµοσίου δικαίου, εξαιρούνται εκ της παρά τω Ι.Κ.∆. ασφαλίσεως δια τον κλάδον 
ανεργίας. 

 
Πρόσωπα εξαιρούµενα της ασφαλίσεως. 

 
Άρθρον 4. 

 
Εκ των άρθρω 2 αναφεροµένων προσώπων δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν του 

παρόντος: 
1. Οι αλλοδαποί, οι προσκαίρως εν Ελλάδι ασχολούµενοι. Ως πρόσκαιρος απασχόλησις 

θεωρείται η µη µέλλουσα να διαρκέση εν Ελλάδι τουλάχιστον επί εν έτος. ∆ύναται το αρµόδιον 
κατά τον Κανονισµόν όργανον, επί εξαιρετικών περιπτώσεων, να παρατείνη τον χρόνον της µη 
ασφαλισίµου απασχολήσεως µέχρι 3 ετών συνόλω. 

2. Οι ιερωµένοι, οι ασχολούµενοι εις Ιδρύµατα εν οις τελούνται τα της λατρείας των 
διαφόρων θρησκειών. 

3. Οι αλλοδαποί, οι ασχολούµενοι εις τας εν Ελλάδι ευρισκοµένας διπλωµατικάς 
αντιπροσωπείας ξένων Κρατών και τας εκτάκτους ∆ιεθνείς Επιτροπάς, ως και τα φυσικά 
πρόσωπα τ’ απολαύοντα του δικαιώµατος της ετεροδικίας. Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται τη 
αιτήσει των να ασφαλισθούν εις το Ι.Κ.Α. καταβάλλοντα και την εργοδοτικήν εισφοράν, κατά 
τας διατάξεις του Κανονισµού. 

 
 

Ειδικά Ταµεία 
 

Άρθρον 5. 
 
1. Πάντα τα υφιστάµενα µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντςο Νόµου, οιαδήποτε 

µορφής ταµεία,  τα συνεστηµένα επί τη βάσει του Ν. 2868 ή ειδικών νόµων ή του διατάγµατος 
της 15ης Μαΐου 1920 «περί επαγγελµατικών Σωµατείων» και ασφαλίζοντα, είτε αποκλειστικώς 



είτε εν µέρει, πρόσωπα εκ των εν άρθρω 2 του παρόντος αναφεροµένων, εξακολουθούν 
λειτουργούντα και διεπόµενα υπό των ισχυουσών δι’ έκαστον τούτων διατάξεων. Πάντα τα εις 
τοιαύτα Ταµεία κυρίας ασφαλίσεως ασφαλιζόµενα πρόσωπα, απαλάσσονται καθ’ ους κλάδους 
είναι ησφαλισµένα παρ’ αυτοίς, της παρά τω Ι.Κ.Α. δια τον αντίστοιχον κλάδον ασφαλίσεως, 
αδιαφόρως αν το οικείον Ταµείον χορηγή απάσας ή µέρος µόνον των υπό του αντιστοίχου 
κλάδου του Ι.Κ.Α. πραγµατοποιουµένων κατηγοριών παροχών και του ύψους τούτων. 

 
Εάν πρόσωπόν τι εκ των ανωτέρω αναφεροµένων παρέχει, εκτός της εργασίας δι’ ην 

ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταµείον και δι’ ην ως εκ τούτου εξαιρείται εκ του οικείου κλάδου 
ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. και ετέραν εργασίαν εµπίπτουσαν εις τας διατάξεις του άρθρου2 του 
παρόντος, µη θεµελιούσαν όµως υποχρέωσιν ασφαλίσεως παρ’ ετέρω Ταµείω, υπάγεται ως 
προς ταύτην εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. 

Τα κατά τα ανωτέρω διατηρούµενα και συνεχίζοντα την λειτουργίαν των ειδικά Ταµεία 
κυρίας ασφαλίσεως εάν υπάγωνται εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, 
υποχρεούνται πάντως, ανεξαρτήτως προς τα εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζόµενα: 

 
Τα µεν ασκούντα ασφάλισιν ασθενείας, όπως χορηγούν από 1ης Ιανβουαρίου 1952 τας 

αυτάς τουλάχιστον καθ’ ύψος, κατηγορίας και έκτασιν παροχάς, προς εκείνας τας οποίας θα 
χορηγή εκάστοτε το Ι.Κ.Α. δια των κλάδων του ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα και εις 
είδος. 

Τα δε ασκούντα ασφάλισιν συντάξεων όπως χορηγούν από της αυτής ως άνω 
ηµεροµηνίας ως κατώτατα όρια συντάξεων δι’ εκάστην κατηγορίαν δικαιουµένων 
(συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ατυχήµατος, αναπηρίας και θανάτου), υπολογιζόµενα βάσει του 
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσεως και του ελαχίστου  ορίου ηµερών 
εργασίας του απαιτουµένου δια την χορήγησιν της συντάξεως, προσαυξανόµενα δε κατά τας 
τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, τας καθοριζοµένας υπό του παρόντος. 

 
Αι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου δεν εφαρµόζονται δια τους υπό των ειδικών ως 

άνω Ταµείων συνταξιοδοτουµένους αυτοτελώς εργαζοµένους, ουδέ δια τους µισθωτούς τους 
συνταξιοδοτουµένους υπό τούτων εάν οι τελευταίοι ούτοι: 

α) ∆εν είχον κατά τον χρόνον της απονοµής της συντάξεως συµπληρώσει προκειµένου 
περί αρρένων το 60όν και προκειµένου περί θηλέων το 55ον της ηλικίας των ή  

β) ∆εν πληρούν τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας του άρθρου 28 
παρ. 1 εδ. πρώτον ή  

γ) ∆εν πληρούν προκειµένου περί συνταξιούχων λόγω θανάτου τας υπό του άρθρου 28 
παρ. 6 οριζοµένας προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των ως µελών οικογενείας δικαιουµένων 
συντάξεως και τας τοιαύτας της παρ. 6 του άρθρου 29. 

Από 1ης Ιανουαρίου 1952 πάντα τα κατά τα ανωτέρω πρόσωπα (ησφαλισµένοι και 
συνταξιούχοι διατηρουµένων ειδικών Ταµείων, κυρίας ασφαλίσεως αρµοδιότητος του 
Υπουργείου Εργασίας) δικαιούνται όπως αξιούν παρά των ειδικών Ταµείων των, εφ’ όσον 
πληρούν τας ανωτέρω οριζοµένας προϋποθέσεις, τας ως άνω παροχάς, αίτινες θεωρούνται ως 
το ελάχιστον όριον της εν τη χώρα εξασφαλιστέας προστασίας παρά των εκ του Υπουργείου 
Εργασίας εξαρτωµένων Οργανισµών κυρίας ασφαλίσεως (συντάξεων και ασθενείας). Αι κατά 
τα ανωτέρω αξιώσεις θεµελιούνται επί των οικείων διατάξεων του παρόντος και των 
Κανονισµών του Ι.Κ.Α., θεωρουµένων αυτοδικαίως και ως διατάξεων της διεπούσης τα οικεία 
ειδικά Ταµεία νοµοθεσίας. 

Άρνησις χορηγήσεως των ανωτέρω παροχών αποτελεί λόγον υποχρεωτικής παραποµπής 
του οικείου ειδικού Ταµείου εις την υπό της παρ. 6 του παρόντος προβλεποµένην Επιτροπήν. 
Απαγορεύεται η δηµιουργία επαρκείας των Ειδικών Ταµείων δια την χορήγησιν των ως άνω 
παροχών δι’ αναπροσαρµογής ή αυξήσεως των υπέρ αυτών νενοµοθετηµένων κοινωνικών  
πόρων ή αυξήσεως των εισφορών των ησφαλισµένων και εργοδοτών πέραν των υπό του 
παρόντος νόµου οριζοµένων. 



2. Εκ των κατά την προηγουµένην παράγραφον διατηρουµένων Ταµείων κυρίας 
ασφαλίσεως αρµοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας, συγχωνεύονται εις το Ι.Κ.Α. κατά την 
διαδικασίαν του παρόντος άρθρου, τα Ταµεία εκείνα τα οποία λαµβανοµένων υπ’ όψιν του 
ύψους των εισφορών των ησφαλισµένων και εργοδοτών, των εκ της περιουσίας προσόδων, του 
χρόνου λειτουργίας, των προϋποθέσεων απονοµής παροχών, του ύψους και της εκτάσεως 
τούτων και των εξόδων διοικήσεως του υπό κρίσιν Ταµείου αφ’ ενός και του Ι.Κ.Α. αφ’ ετέρου, 
δεν δύνανται να παράσχουν κατά την κρίσιν της περί ης ή παρ. 6 του παρόντος Επιτροπής, 
ισοδύναµον τουλάχιστον προς την υπό του Ι.Κ.Α. παρεχοµένην ασφαλιστικήν προστασίαν. 

3. To Ταµείον Ανεργίας το συσταθέν δια του Α.Ν. 118/45 διαλύεται, συγχωνευόµενον 
δυνάµει του παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια του κλαδου ανεργάις εις το σύνολον 
των ενεργητικών και παθητικών του περιουσιακών στοιείων και απαιτήσεων και των πάσης 
φύσεως υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του, ως καθολικός αυτού διάδοχος. 

Η ασφάλισις των παρ’ αυτώ συνεχίζεται υπό του Ι.Κ.Α. συµφώνως προς τας διατάξεις 
του παρόντος νόµου. 

Η κινητή και ακίνητος περιουσία του Ταµείου Ανεργίας περιέρχεται άπασα, δυνάµει του 
παρόντος, εις τον κλάδον Ανεργίας του ΙΚΑ, αι δε υπάρχουσαι υπέρ τούτου µισθώσεις 
διατηρούνται υπό του ΙΚΑ. 

4. Η οργάνωσις αντιφυµατικής ασφαλίσεως (Ο.Α.Φ.Α.) η συσταθείσα δια του Α.Ν. 
19/11/35 διαλύεται, συγχωνευοµένη δυνάµει του παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια 
του κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος, εις το σύνολον των ενεργητικών και 
παθητικών της περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και των πάσης φύσεως δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεών της ως καθολικός αυτής διάδοχος. 

Η ασφάλισις του κινδύνου της φυµατιώσεως αναλαµβάνεται υπό του Ι.Κ.Α. συµφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος. 

Άπασα η κινητή και ακίνητος περιουσία της ΟΑΦΑ περιέρχεται δυνάµει του παρόντος 
εις τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος, αι δε υπάρχουσα µισθώσεις 
διατηρούντα υπέρ του ΙΚΑ. 

5. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου απαγορεύεται η σύστασις νέων Ταµείων 
κυρίας ασφαλίσεως εκτός µόνον τοιούτων προερχοµένων εκ συγχωνεύσεως, δύο ή πλειόνων 
οµοειδών λειτουργούντων ήδη Ταµείων. Επιτρέπεται όµως η ίδρυσις Επικουρικών Ταµείων δια 
την πραγµατοποίησιν επί πλέον των υπό του παρόντος Νόµου προβλεπόµενων παροχών, εφ’ 
όσον ο αριθµός των ησφαλισµένων των υπερβαίνει τους χιλίους και δεν θίγονται αι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των παρ’ αυτοίς ασφαλιζοµένων προσώπων έναντι του Ι.Κ.Α. 
Ως επί πλέον παροχαί θεωρούνται αι είτε κατ’ είδος είτε κατά ποσόν ή κατ’ αµφότερα επί πλέον 
των υπό του Ι.Κ.Α. παρεχόµεναι τοιαύται. 

 
∆ια Β. ∆ιατάγµατος, εφ’ άπαξ εκδοθησοµένου, προτάσει του Υπουργού Εργασίας, 

ορισθήσεται η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων οµοειδών 
Ταµείων Ασφαλίσεως εις ενιαίον ασφαλιστικόν φορέα. Η κατά την υπό του ειρηµένου Β. ∆/τος 
ορισθησοµένην διαδικασίαν πραγµάτωσις της συγχωνεύσεως, ενεργείται δι’ ειδικών Β. 
∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων, κατά πάσα περίπτωσιν συγχωνεύσεως, προτάσει του υπουργού 
Εργασίας, εκτός αν µεταξύ των υπό συγχώνευσιν Ταµείων συγκαταλέγονται και Ταµεία 
υπαγόµενα υπό την εποπτείαν ετέρων Υπουργείον,  όπότε το ειδικόν ∆ιάταγµα εκδίδεται τη 
προτάσει και του αρµοδίου Υπουργείου. 

∆ια των ανωτέρω ειδικών Β. ∆/των καθορίζονται και οι πόροι του ενιαίου Οργανισµού, η 
τύχη των µη περιερχοµένων τυχόν εις τούτον πόρων των συγχωνευοµένων Ταµείων, αι 
προϋποθέσεις απονοµής των παροχών, η έκτασις ως και το ύψος τούτων, τα της διοικήσεως 
αυτού, συνθέσεως των υπηρεσιών του, τα του προσωπικού του εν γένει ως και πάσα ετέρα 
συναφής λεπτοµέρεια. 

6. Περί της εν παραγράφω 2 συγχωνεύσεως Ταµείου τινός κυρία ασφαλίσεως εις το 
Ι.Κ.Α. αποφασίζει Επιτροπή διοριζοµένη υπό του Υπουργού Εργασίας και αποτελουµένη εξ 
ενός Συµβούλου της Επικρατείας, οριζοµένου µεθ’ ενός αναπληρωτού του υπό του Προέδρου 
του Συµβουλίου Επικρατείας, ως Προέδρου της Επιτροπής, εκ του καθηγητού της 



Μαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µέλους του παρά τω Υπουργείω Εργασίας 
Συµβουλίου  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρουµένου υπό του εν τω Συµβουλίω τούτω 
αναπληρωτού του, εκ του Γενικού ∆ιευθυντού του Υπουργείου Εργασίας αναπληρουµένου υπό 
του νοµίµου αναπληρωτού του, εκ του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρουµένου υπό µέλος του ∆.Σ. εκ της τάξεως των ειδικών, εκ 
του Γενικού ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. αναπληρουµένου υφ’ ενός ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. και εκ 
δύο αντιπροσώπων των ησφαλισµένων του υπό συγχώνευσιν Ταµείου, εξ ων ο εις µεν ορίζεται 
υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Ταµείου, ο δε έτερος υπό της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών  Ελλάδος µετά των αναπληρωτών των. Χρέη Εισηγητού παρά τη 
Επιτροπή εκτελεί εν εκ των µελών της Επιτροπής οριζόµενον υπό του Προέδρου αυτής. Τον 
γραµµατέα της Επιτροπής ορίζει ο Υπουργός Εργασίας εξ υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εργασίας ή Ασφαλιστικού Οργανισµού. Τα καταβλητέα εις τα µετέχοντα της Επιτροπής 
πρόσωπα πραγµατικά έξοδα κινήσεως, δυνάµενα να ορίζωνται και κατ’ αποκοπήν ορίζονται 
κατά τας διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48. Εν περιπτώσει αδικαιολογήτου µη 
προσελεύσεως µέλους τινός της Επιτροπής εις δύο συνεδριάσεις, δια µεν τα εξ υπαλλήλων µέλη 
της Επιτροπής η µη προσέλευσις θεωρείται ως πειθαρχικόν παράπτωµα, δια δε τα λοιπά 
αποτελεί λόγον αντικαταστάσεών των. 

Εν περιπτώσει µη ορισµού των εν τη Επιτροπή αντιπροσώπων των ησφαλισµένων παρά 
του ∆.ΣΑ. του οικείου Ταµείο και παρά της ΓΣΕΕ εντός 15νθηµέρου αφ’ ης ζητηθή τούτο 
διορίζει τούτους ο Υπουργός Εργασίας κατ’ οικείαν κρίσιν. 

Η Επιτροπή αποφαίνεται επί συγκεκριµένων ερωτηµάτων περί συγχωνεύσεως ωρισµένου 
Ταµείου κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α., απευθυνοµένων εις τον Πρόεδρον αυτής παρά του 
Υπουργού Εργασίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε τη αιτήσει του ∆.Σ. ωρισµένου Ταµείου ή της 
Γ.Σ.Ε.Ε. ή της οικείας επαγγελµατικής οργανώσεως. Η Επιτροπή προσκαλείται εις συνεδρίασιν 
παρά του Υπουργού Εργασίας ή του Προέδρου αυτής, ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 4 
τουλάχιστον µελών και εκδίδει ητιολογηµένας αποφάσεις δια πλειοψηφίας τεσσάρων 
τουλάχιστον ψήφων. 

Η Επιτροπή υποχρεούται όπως υποβάλη την επί εκάστου ερωτήµατος απόφασίν της εις 
τον Υπουργόν Εργασίας εντός τριών το πολύ µηνών από της λήψεως του σχετικού ερωτήµατος. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να ζητή την υποβολήν αυτώ παντός στοιχείου όπερ ήθελε 
κρίνει αναγκαίον δια την µόρφωσιν γνώµης, τόσον παρά των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας όσον και παρά των υπηρεσιών του υπό κρίσιν Ταµείου και του Ι.Κ.Α., ως και την 
εκτέλεσιν πάσης σχετιζοµένης µε το έργον της Επιτροπής µελέτης ή ετέρας εργασίας. 

Εν περιπτώσει καθ’ ην η Επιτροπή ήθελεν αποφανθή υπέρ της συγχωνεύσεως του 
οικείου Ταµείου εις το Ι.Κ.Α., εκδίδεται βάσει της αποφάσεως αυτής, εισηγήσει τουΥπουργού 
Εργασίας, υποβαλλοµένη εις το Υπουργικόν Συµβούλιον εντός µηνός από της ανακοινώσεως 
της αποφάσεως της Επιτροπής, Β. ∆ιάταγµα, προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, περί 
συγχωνεύσεως του οικείου Ταµείου εις το Ι.Κ.Α. 

Από της δηµοσιεύσεως  του ∆ιατάγµατος τούτο το υπό κρίσιν Ταµείον διαλύεται 
συγχωνευόµενον εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια του οικείου ή των οικείων του κλάδων εις 
το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών του περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων, ως 
και των πάσης φύσεως δικαιωµάτων του και υποχρεώσεων. Τα παρ’ αυτώ ησφαλισµένα 
πρόσωπα συνεχίζουσι την ασφάλισιν παρά τω Ι.Κ.Α., εφαρµοζοµένων εφεξής των διατάξεων 
της διεπούσης το Ι.Κ.Α. νοµοθεσίας, υπό τους εν τω παρόντι νόµω οριζοµένους ειδικούς όρους. 

Αι εν τη ασφαλίσει του συγχωνευοµένου Ταµείου πραγµατοποιηθείσαι ηµέραι εργασίας 
λογίζονται πάντως ως πραγµατοποιηθείσαι εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ δια την απόκτησιν των 
υπό τούτου προβλεποµένων δικαιωµάτων προς παροχάς και εις κλάσεις ορισθησοµένας δι’ 
αποφάσεως του ∆.Σ. του Γ.Κ.Α. 

Ο χρόνος της πλασµατικής παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω συνταξίµου υπηρεσίας των 
ησφαλισµένων του εφ’ όσον ανεγνωρίσθη και εξηγοράσθη κατά τας διατάξεις της διεπούσης 
αυτό νοµοθεσίας, υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής ασφαλίσεως και παρά τω ΙΚΑ, υπό τον 
όρον πάντως ότι δεν ελήφθη υπ’ όψιν δια την απονοµήν ετέρας συντάξεως παρ’ Οργανισµού 
τινος κυρίας ασφαλίσεως ή παρά του ∆ηµοσίου. ∆ι’ ειδικού Κανονισµού καθορισθήσονται τα 



της εξαγοράς αναγνωρισθείσης αλλά µήπω εξαγορασθείσης εν όλων ή εν µέρει παρά των 
συγχωνευοµένω Ταµείω συνταξίµου υπηρεσίας. 

7. Καθ’ απάσας τας περιπτώσεις συγχωνεύσεως ασφαλιστικού τινος Οργανισµού εις το 
ΚΑ κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται κατόπιν αποφάσεως του 
∆.Σ. του Ι.Κ.Α. και κατά τα δια ταύτης ειδικώτερον εκάστοτε οριζόµενα, να διατηρούνται εν 
λειτουργία εν όλων ή εν µέρει αι υπηρεσίαι του συγχωνευθέντος Ταµείου ή Οργανισµού  
υπαγόµεναι πάντως υπό την ∆ιοίκησιν του Ι.Κ.Α. ∆ιαρκούσης της µεταβατικής ταύτης 
περιόδου, ήτις δεν δύναται να υπερβή το εξάµηνον, το προσωπικόν του συγχωνευθέντος 
Ταµείου ή Οργανισµού εξακολουθεί λαµβάνον παρά του Ι.Κ.Α. τας ας ελάµβανε κατά τον 
χρόνον της συγχωνεύσεως αποδοχάς µέχρις εκκαθαρίσεως της θέσεώς του κατά τα εν άρθρω 55 
οριζόµενα 

8. Προκειµένου περί ασφαλιστικών Οργανισµών περιλαµβανόντων και κλάδον προνοίας 
(εφ’ άπαξ παροχαί), ή κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου συγχώνευσις αυτών εις το 
Ι.Κ.Α. δύναται να περιορίζεται εις τους λοιπούς, πλην τούτου, κλάδους ασφαλίσεως. Επί 
µερικής κατά τ’ ανωτέρω συγχωνεύσεως το περί ταύτης Β. ∆/µα καθορίζει, εφ’ όσον δεν 
τηρούνται χωριστοί λ/σµοί, την περιερχοµένην εις το Ι.Κ.Α. περιουσίαν και τον αριθµόν και την 
κατά βαθµούς σύνθεσιν των διατηρουµένων θέσεων. Το ∆.Σ. του ούτω µερικώς 
συγχωνευοµένου Οργανισµού εντάσσει εις τας διατηρουµένας οργανικάς θέσεις ανάλογον εκ 
του συνολικού προσωπικού του αριθµόν υπαλλήλων και υπηρετών εντός διµήνου προθεσµίας 
από της εκδόσεως του περί συγχωνεύσεως Β. ∆/τος, του υπολοίπου προσωπικού του 
διεποµένου υπό των διατάξεων του παρόντος Νόµου των αφορωσών τα του προσωπικού των 
συγχωνευοµένων εις το ΙΚΑ Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως. 

9. Οσάκις εις το συγχωνευόµενον κατά τα ανωτέρω εις το ΙΚΑ Ταµείον ασφαλίζονται εν 
µέρει και πρόσωπα µη υπαγόµενα εις τας διατάξεις του παρόντος, ταύτα συνεχίζουν την 
ασφάλισίν των εις τινα ή πλείονας εκ των εν τη χώρα λειτουργούντων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών οριζοµένων δια του περί συγχωνεύσεως ∆ιατάγµατος, µεταξύ των οργανισµών 
των καλυπτοµένων αναλόγους ή τας µάλλον οµοειδείς κατηγορίας εργαζοµένων. Εις τας 
περιπτώσεις ταύτας δια του ∆ιατάγµατος ορίζεται και η κατανοµή της περιουσίας του 
συγχωνευοµένου Ταµείου εις το ΙΚΑ και τους ανωτέρω Οργανισµούς, ως και αι αναλογίαι του 
Προσωπικού του συγχωνευοµένου Ταµείου, το οποίον θα δύναται να ενταχθή εις τούτους ή να 
µεταταχθή εις το Ι.Κ.Α., κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 55 του παρόντος. Τα κατά 
τ’ ανωτέρω πρόσωπα δύνανται αντί της υπαγωγής των εις έτερον Ταµείον να συνεχίσωσι 
προαιρετικώς την ασφάλισίν των παρά τω Ι.Κ.Α. κατά τας διατάξεις ειδικού Κανονισµού. 

10. ∆ιατάξεις της διεπούσης τα συγχωνευόµενα εις το Ι.Κ.Α. Ταµεία Νοµοθεσίας, άσχετοι 
προς την υπό τούτων ασκουµένην ασφάλισιν (επαγγελµατική κατοχύρωσις κ.λπ.), 
εξακολουθούν ισχύουσαι και µετά την δηµοσίευσιν του ειδικού περί συγχωνεύσεως 
διατάγµατος, του Ι.Κ.Α. υπεισερχοµένου εις τας αρµοδιότητας του συγχωνευοµένου Ταµείου, 
εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόµω.  

 
Συνέχισις ασφαλίσεως συνταξιούχων κατά τας ασθενείας 

 
Άρθρο 6. 

 
Τα παρά τω ΙΚΑ ασφαλιζόµενα πρόσωπα δια τους κλάδους ασθενείας και µητρότητος εις 

χρήµα και εις δέος, συνεχίζουσι δικαιούµενα των παροχών των ανωτέρω κλάδων µετά την 
διακοπήν της ασφαλίσεώς των παρ’ αυτώ λόγω της συνταξιοδοτήσεώς των παρ’ ειδικού 
ταµείου, υφ’ ους όρους και προϋποθέσεις δικαιούνται τούτων και οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α., 
εφ’ όσον πάντως πρόκειται περί συνταξιούχων λόγω θανάτου ή λόγω αναπηρίας ή 
συµπληρωσάντων το 60όν προκειµένου περί αρρένων και το  55όν προκειµένου περί θηλέων 
έτος ηλικίας των. Των αυτών δικαιωµάτων απολαύουν και τα µέλη οικογενείας αποβιούντων ως 
άνω ησφαλισµένων του ΙΚΑ, εφ’ όσον χρόνον συνταξιοδοτούνται παρ’ ειδικού Ταµείου. 



Αι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και δια τους µέχρι της ισχύος του παρόντος 
συνταξιοδοτηθέντας παρ’ ειδικών Ταµείων ως άνω ησφαλισµένους του Ι.Κ.Α. και τα µέλη 
οικογενείας τούτων εφ’ όσον συνταξιοδοτούνται κατά τα ανωτέρω υπό του ειδικού Ταµείου. 

 
Επέκτασις της ασφαλίσεως. 

 
Άρθρον 7. 

 
∆ια κανονισµών θέλει προσδιορισθή ο χρόνος και η εν γένει διαδικασία περαιτέρω 

επεκτάσεως της ασφαλίσεως του ΙΚΑ, εις τα κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος πρόσωπα, ως 
και αι υποχρεώσεις αυτών και των τυχόν εργοδοτών. Η τοιαύτη επέκτασις δύναται να γίνη είτε 
συνολικώς και κατά επαγγελµατικάς κατηγορίας ή κατά πόλεις και οικισµούς, είτε κατά 
συνδυασµόν αµφοτέρων των κριτηρίων τούτων και δη, είτε δι’ άπαντας τους κλάδους της 
ασφαλίσεως, είτε δια τινας ή δια τινα µόνον εξ αυτών ή και δι’ ωρισµένας µόνον κατηγορίας 
παροχών ωρισµένου κλάδου. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, µερικής εφαρµογής ωρισµένου 
κλάδου της ασφαλίσεως, δια του Κανονισµού ορίζονται και τα καταβλητέα τµήµατα εισφορών 
παρά των ησφαλισµένων και των τυχόν εργοδοτών των. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

 
Γενικοί κανονισµοί και όροι. 

 
Εννοιαλογικοί προσδιορισµοί. 

 
Άρθρον 8. 

 
Οι κάτωθι εν τω παρόντι χρησιµοποιούµενοι όροι σηµαίνουσιν αντιστοίχως: 
1. Ησφαλισµένος και ησφαλισµένοι: Τα πρόσωπα εκ των εν τω άρθρω2 αναφεροµένων 

τα µη εµπίπτοντα εις τας εξαιρέσεις του άρθρου 3 και 4 υπαχθέντα εις την ασφάλισιν. 
2. Ηµέραι εργασίας: Τας ηµέρας καθ’ ας οι ησφαλισµένοι από της υπαγωγής των εις την 

ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. δικαιούνται αµοιβής εις χρήµα ή εις είδος δι’ εργασίαν παρεχοµένην κατά 
τους ορισµούς των άρθρων 2 του παρόντος ή καθ’ ας δικαιούνται αµοιβής κατά την κειµένην 
Νοµοθεσίαν άνευ πραγµατικής παροχής των υπηρεσιών των (στράτευσις, άδειαι) ή 
προκειµένου περί αυτοτελώς εργαζοµένων αι ηµέραι δι’ ας καταβάλλονται αι κεκανονισµέναι 
εισφοραί. 

3. Συνταξιούχοι: Τους λόγους αναπηρίας ή γήρατος ή θανάτου συνταξιούχους και τους 
επιδοµατούχους λόγω αναπροσαρµογής. 

4. Ατύχηµα: Το εν τη εργασία ή εξ αφορµής ταύτης βίαιον συµβάν και την 
επαγγελµατικήν ασθένειαν. 

5. Εργοδότης: 
α΄) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δια λογαριασµόν των 

οποίων τα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν πρόσωπα προσφέρουν την εργασίαν των. 
β΄) Θεωρούνται ως εργοδόται προκειµένου περί φορτώσεων και εκφορτώσεων: 
αα) Πλοίων, οι οικείοι εφοπλισταί και οι πράκτορες αλληλεγγύως, εκτός εάν αι 

τοιαύται εργασίαι εκτελούνται παρ’ Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οπότε ως εργοδότης 
θεωρείται ο οικείος Οργανισµός. 

ββ) Χερσαίων και εναερίων µεταφορών, αι οικείαι επιχειρήσεις κατά τας διατάξεις 
κανονισµού. 

γ΄) ∆ια τας οικοδοµικάς εργασίας ως εργοδόται θεωρούνται, αλληλεγγύως ο κύριος 
του ανεγειροµένου, συµπληρουµένου, µεταρρυθµιζοµένου, επισκευαζοµένου ή 
κατεδαφιζοµένου κτίσµατος και οι οικείοι εργολάβοι. 

δ΄) Προκειµένου περί ησφαλισµένων αυτοτελώς εργαζοµένων ή τοιούτων µη εχόντων 
σταθερόν εργοδότην ή απασχολουµένων δια λογαριασµόν πολλών εργοδοτών, εάν ούτοι 



συνέστησαν ασφαλιστικόν συνεταιρισµόν κατά το άρθρον 26 παρ. 2 ως εργοδότης θεωρείται ο 
Συνεταιρισµός ούτος. 

ε΄) ∆ι’ εργασίας, επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις διεξαγοµένας δια λογαριασµόν του 
∆ηµοσίου, δυνάµει παραχωρήσεως ή εργολαβίας, ως εργοδόται θεωρούνται οι ανάδοχοι ή οι 
εργολάβοι. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις η αρµοδία δηµοσία αρχή υποχρεούται όπως προ της 
ολοκληρωτικής εξοφλήσεως αξιοί την προσαγωγήν αυτή βεβαιώσεως της οικείας υπηρεσίας 
του Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως των προς τούτο οφειλοµένων εισφορών, παρακρατούσα εν εναντία 
περιπτώσει το αντίστοιχον ποσόν και καταβάλλουσα τούτο απ’ ευθείας προς το Ι.Κ.Α. 

στ΄) Επί εργασιών αίτινες επιχειρούνται υπό του κυρίου αυτών δια µεσολαβούντων 
προσώπων, άτινα αναλαµβάνουσι την εκτέλεσιν τµήµατος της εργασίας, εφ’ όσον τα 
µεσολαβούντα πρόσωπα προσλαµβάνουσι και αµείβουσι τους εκτελεστάς αυτών, εργοδόται 
είναι αλληλεγγύως ο τε κύριος της εργασίας και πάντα τα µεσολαβούντα πρόσωπα.  

 
Α φ ά ν ε ι α  

 
Άρθρον 9. 

 
1. Πάντα τα κατά τον παρόντα νόµον δικαιώµατα, τα οποία έχουσι προϋπόθεσιν τον 

θάνατον, γεννώνται και επί αφανείας. 
2. Θεωρείται τελούν εν καταστάσει αφανείας το πρόσωπον περί της εν τη ζωή 

υπάρξεως του οποίου ουδεµία αξιόπιστος είδησις ελήφθη κατά την διάρκειαν ενός τουλάχιστον 
έτους και ο θάνατος αυτού καθίσταται σφόδρα πιθανός. 

Περί ταύτης αποφαίνεται τη αιτήσει του Ι.Κ.Α. το Πρωτοβάθµιον Ασφαλιστικόν 
∆ικαστήριον του τόπου της τελευταίας απασχολήσεως του αφάντου, αδιαφόρως εάν εκκρεµή ή 
µη η κατά το άρθρον 40 και επέκεινα του Αστικού Κώδικος διαδικασία. 

3. Εάν µεταγενεστέρως βεβαιωθή δι’ αποφάσεως του αυτού Πρωτοβαθµίου 
Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εκδιδοµένης τη αιτήσει του Ι.Κ.Α. και παντός έχοντος έννοµον 
συµφέρον, ότι ο κυρηχθείς ως άφαντος ευρίσκεται εν τη ζωή, διακόπτονται δια το µέλλον πάσαι 
αι επελθούσαι συνέπειαι. 

∆ια της αυτής αποφάσεως του Πρωτοβαθµίου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, καθορίζεται 
και η ηµεροµηνία διακοπής των κατά τα ανωτέρω συνεπειών. 

 
 

Η λ ι κ ί α   
 

Άρθρον 10. 
 
1. Κατά τον παρόντα νόµον ως έτη ηλικίας λογίζονται τα συµπεπληρωµένα τοιαύτα. 
2. Η ηλικία αποδεικνύεται µόνον δια ληξιαρχικής πράξεως ή ελλείψει τοιαύτης δια 

της εγγραφής εις τα µητρώα αρρένων ή τα δηµοτολόγια. 
Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει δύναται το ΙΚΑ ή το ενδιαφερόµενος ν’ αµφισβητήση 

την ακβρίβεια της εγγραφής, ενώπιον του Πρωτοβαθµίου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου του 
τόπου της κατοικίας του ενδιαφεροµένου, όπερ καθορίζει το έτος γεννήσεως του υπό κρίσιν 
προσώπου, της κατ’ άλλην οιανδήποτε διαδικασίαν διορθώσεως της εγγραφής µη υποχρεούσης 
το Ι.Κ.Α. από της ενάρξεως λειτουργίας των Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων. 

3. Εφ’ όσον δεν προσάγεται ληξιαρχική πράξις, εξ υπαρχής συντεταγµένη ως ηµέρα 
γεννήσεως λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους της γεννήσεως. 

4. Τα της αποδείξεως της ηλικίας των αλλοδαπών ησφαλισµένων καθορισθήσονται 
δια Κανονισµού. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
 



∆ιοικητική και οικονοµική οργάνωσις. 
 

Φορεύς της ασφαλίσεως. 
 

Άρθρον 11. 
 
 
Η υπό του παρόντος νόµου θεσπιζοµένη ασφάλισις συνεχίζεται ασκουµένη δια πάντα τα 

πρόσωπα του άρθρου 2 παρά του δια του Νόµου 6298/1934 συσταθέντος Ιδρύµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δηλουµένου εν τω παρόντι δια των αρχικών του Ι.Κ.Α., όπερ 
αποτελεί αυτόνοµον Νοµικόν Πρόσωπον ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εδρεύον εν Αθήναις και τελούν 
υπό την ανωτέραν εποπτείαν του Κράτους, ασκουµένην υπό του Υπουργού Εργασίας. 

 
∆ιοικητικόν Συµβούλιον 

 
Άρθρον 12. 

 
1. Το Ι.Κ.Α. διοικείται υπό ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαρτιζοµένου εκ των 

κατωτέρω 11 µελών. 
α΄) Εκ τεσσάρων αντιπροσώπων των ησφαλισµένων. 
β΄) Εκ τεσσάρων αντιπροσώπων των εργοδοτών. 
γ΄) Εκ τριών ειδικών επιστηµόνων εκ των οποίων ο εις ιατρός, και οι έτεροι δύο 

ειδικοί εις τα οικονοµικά ή κοινωνικά θέµατα. 
2. Άπαντα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α.µετά των αναπληρωτών 

αυτών, οίτινες δέον να έχουν τας ιδιότητας των αναπληρουµένων, διορίζονται εντός 
15νθηµέρου από της ολοκληρώσεως των κατά τα κατωτέρω υποδείξεων, δι’ αποφάσεως του 
Υπουργικού Συµβουλίου λαµβανοµένης προτάσει του Υπουργού Εργασίας και δηµοσιευοµένης 
εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

3. Τα υπό στοιχ. α΄ της παραγράφου 1 τακτικά µέλη του Συµβουλίου και οι 
αναπληρωταί τούτων υποδεικνύονται υπό της Γ.Σ.Σ.Ε. 

Τα υπό στοιχ. β΄ της παρ. 1 τακτικά µέλη του Συµβουλίου και οι αναπληρωταί αυτών 
υποδεικνύονται ως ακολούθως: 

α) δύο τακτικά µετά των αναπληρωτών των υποδεικνύονται από κοινού υπό του 
Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και του 
Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, Θράκης, β) εν τακτικόν µετά του αναπληρωτού του 
υποδεικνύονται από κοινού υπό των Επαγγελµατικών και Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων Αθηνών, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και γ) εν τακτικόν µετά του αναπληρωτού του υποδεικνύονται από 
κοινού υπό των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 

Αι κατά τα ανωτέρω υποδείξεις των υπό στοιχ. α΄ και β΄ µελών του Συµβουλίου είναι 
υποχρεωτικαί δια τον Υπουργόν. 

Εν περιπτώσει µη υποδείξεως των υπό στοιχ. α΄ και β΄ µελών παρά των οικείων 
οργανώσεων εντός 10ηµέρου, αφ’ ης ζητηθή τούτο παρά του Υπουργού Εργασίας, το 
Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται προτάσει τούτου, να προβή εις τον διορισµόν των µελών 
τούτων ελευθέρως και άνευ δεσµεύσεώς τινος. 

4. ∆εν διορίζεται ούτε δύναται ν’ αποτελή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 
α΄) Ο µη συµπληρώσας το 25ον της ηλικίας του. 
β΄) Ο ανίκανος ν’ αναλάβη ή να διατηρή ∆ηµόσιον λειτούργηµα. 
γ΄) Ο διατελών εν υπηρεσιακή σχέσει προς το Ι.Κ.Α. 
δ΄) Ο διατελών βουλευτής. 
ε΄) Ο τελών εις οιανδήποτε αξίαν λόγου οικονοµικήν σχέσιν προς το ΙΚΑ. 
ζ΄) Ο τελών εις οιανδήποτε αξίαν λόγου οικονοµικήν σχέσιν προς το ΙΚΑ. 
στ΄) Ο µη έχων ή παύσας να έχη οριστικώς την ιδιότητα υφ’ ήν διωρισθή. 
ζ΄) Ο καθυστερών εισφοράς προς το ΙΚΑ. 



∆ια τους ανωτέρω λόγους τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπίπτουσι του 
αξιώµατός των αποφάσει του Υπουργού Εργασίας. 

5. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ι.Κ.Α., όπερ ανανεούται τµηµατικώς είναι εξαετής εκτός των το πρώτων διορισθησοµένων 
µελών ων η θητεία δύναται κατά το κατωτέρω να είναι 2ετής ή 4ετής, εφ’ όσον ήθελον 
κληρωθή προς αντικατάστασίν των κατά την πρώτην ή δευτέραν διετίαν από του διορισµού του 
πρώτου ∆.Σ. Η κατά τα ανωτέρω τµηµατική ανανέωσις άρχεται ήδη από της συµπληρώσεως 
της πρώτης διετίας από του διορισµού του πρώτου ∆.Σ. 

Κατά την πρώτην ως και κατά την δευτέραν διετίαν γίνεται ανανέωσις ενός µέλους εξ 
εκάστης κατηγορίας δια κληρώσεως των αντικαταστατέων µεταξύ των αρχικώς διορισθέντων 
διενεργουµένης υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την τελευταίαν τριµηνίαν εκάστης διετίας. 
Από της τρίτης διετίας και εφεξής αντικαθίστανται οι συµπληρούντες 6ετή θητείαν. 

Οι εξερχόµενοι είναι επαναδιοριστέοι. 
Έκαστον µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένει εις την θέσιν του και µετά την 

λήξιν της θητείας του µέχρι διορισµού του διαδόχου αυτού, όστις δέον να λάβη χώραν εντός 
τριών µηνών. Τα εις αντικατάστασιν εκπιπτόντων ή οπωσήδποτε αποχωρούντων διοριζόµενα 
µέλη, διορίζονται δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας των εκπεσόντων ή αποχωρησάντων 
εκτός αν ο διορισµός  διενεργείται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του  αντικαθισταµένου 
µέλους οπότε ούτος γίνεται δια την υπόλοιπον θητείαν τούτου ηυξηµένην κατά έξ έτη. 

6.  ∆ια της περί διορισµού των µελών του ∆.Σ. αποφάσεως του Υπουργικού 
Συµβουλίου ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού µεταξύ των υπό στοιχ. γ΄ µελών του Συµβουλίου 
των ειδικών εις τα οικονοµικά ή κοινωνικά θέµατα. 

Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του Ι.Κ.Α. εκλέγει µεταξύ των υπό στοιχεία α΄ και β΄ της 
παραγράφου 1 µελών του δύο Αντιπροέδρους, ένα εκ της τάξεως των εργοδοτών και ένα εκ της 
τάξεως των ησφαλισµένων. 

Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι ασκούν το λειτούργηµά των καθ’ όλην την διάρκειαν 
της θητείας των. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρούν τον Πρόεδρον απόντα, ελλείποντα ή 
κωλυόµενον ως περί τούτου θέλει ορίση ο Κανονισµός. Εκ των δύο Αντιρπροέδρων, προηγείται 
ο των ησφαλισµένων. 

Εις τας συνεδριάσεις του ∆.Σ. δύναται να παρίσταται άνευ ψήφου, οσάκις κρίνει τούτο 
σκόπιµον ο Υπουργός Εργασίας όστις παριστάµενος προεδρεύει του Συµβουλίου.  

7. Άπαντα τα µέλη του ∆ιοικ. Συµβουλίού και ο Κυβερνητικός Επίτροπος 
δικαιούνται εξόδων κινήσεως κατά συνεδρίασιν. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δικαιούνται 
προσθέτως και µηνιαίας παγίας αποζηµιώσεως. Αι ανωτέρω αποζηµιώσεις ορίζονται δι’ 
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένης υπό των Υπουργών 
Εργασίας και Οικονοµικών. 

8. Το ∆.Σ. συνέρχεται εις συνεδρίασιν προσκλήσει του Προέδρου όστις καλεί αυτό 
οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον τουλάχιστον δε τρις του µηνός ή επί τη εγγράφω αιτήσει τριών 
τουλάχιστον µελών ή του Γεν. ∆ιευθυντού ευρίσκεται δεν εν απαρτία παρόντων εξ τουλάχιστον 
µελών, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο έτερος των Αντιπροέδρων και λαµβάνει αποφάσεις 
δια της πλειοψηφίας των παρόντων µελών και δια ψήφων ουχί ολιγωτέρων των τεσσάρων. 

Επί πλειοψηφίας προκειµένου µεν περί φανεράς ψηφοφορίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ 
ης εδόθη η ψήφος του προεδρεύοντος, προκειµένου δε περί µυστικής ψηφοφορίας η πρότασις 
θεωρείται απορριφθείσα. 

9. Εν περιπτώσει ελλείψεως δι’ οιανδήποτε αιτίαν µέχρι τριών µελών του ∆.Σ. 
δύναται τούτο να συνεδριάζη και να λαµβάνη αποφάσεις εγκαίρως ουχί όµως και πέραν των 
τριών µηνών από της ελλείψεως. 

10. Εν περιπτώσει σοβαρών παραβάσεων των υπό των ορισµών του παρόντος νόµου ή 
των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων Κανονισµών, ως και των διατάξεων, γενικωτέρας 
σηµασίας ισχυόντων νόµων, δύναται ο Υπουργός Εργασίας να αιτήσεται την διάλυσιν του ∆.Σ. 
παρά του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Εν περιπτώσει διαλύσεως του ∆.Σ. του ΙΚΑ κατά τα ανωτέρω και µέχρι του διορισµού 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όστις δέον να συντελεσθή εντός τριών µηνών, η ∆ιοίκησις του 



ΙΚΑ ανατίθεται εις προσωρινήν Επιτροπήν αναλαµβάνουσαν ένα Νοµικόν Σύµβουλον του 
Κράτους, υποδεικνυόµενον µετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρον, ένα Συµβούλον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
υποδεικνυόµενον ωσαύτως µετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου τον Πρόεδρον του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, µε 
αναπληρωτήν του τον νόµιµον αναπληρωτήν αυτού και τον Γενικόν Γραµµατέα της Γ.Σ.Ε.Ε. µε 
αναπληρωτήν του τον νόµιµον αναπληρωτήν αυτού. 

Η υπόδειξις  των δύο πρώτων και των αναπληρωτών των γίνεται εντός 5 ηµερών από της 
προς τούτο προσκλήσεως του Υπουργού της Εργασίας γινοµένης άµα τη δηµοσιεύσει της περί 
διαλύσεως του ∆.Σ. αποφάσεως, ο δε διορισµός απάντων των µελών της επιτροπής ενεργείται 
εντός ετέρων 5 ηµερών από της κοινοποιήσεως της τελευταίας υποδείξεως δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εν περιπτώσει µη 
υποδείξεως των δύο πρώτων µελών παρά των οικείων Συµβουλίων εντός της ανωτέρω 
πενθηµέρου προθεσµίας ο Υπουργός Εργασίας ενεργεί τον διορισµόν και άνευ υποδείξεως 
τούτων. 

∆ια την θητείαν των µελών του ανασυγκροτουµένου ∆. Σ. ισχύουν αι διατάξεις της παρ. 
5 του παρόντος άρθρου περί της µετά διετή θητείαν τµηµατικής ανανεώσεως µέρους των µελών 
αυτού. 

11. Εν περιπτώσει σοβαράς παραβάσεως των καθηκόντων του υπό µέλους του ∆.Σ. 
δύναται τούτο να κηρύσσεται έκπτωτον κατά την ανωτέρω διαδικασίαν. Ως σοβαρά παράβασις 
θεωρείται και η µη προσέλευσις άνευ αποχρώντος λόγου εις πέντε εν συνεχεία συνεδριάσεις 
του ∆.Σ. ή των Επιτροπών εις ας µετέχει, καίπερ κανονικώς προσκληθέν. 

12. ∆ια κανονισµού ορισθήσεται ειδικώτερον ο τρόπος λειτουργίας του ∆.Σ. του ΙΚΑ. 
13. Χρέη γραµµατέως του ∆Σ και της περί ης η παρ. 10 επιτροπής εκτελούν υπάλληλοι 

του ΙΚΑ οριζόµενοι υπό του Προέδρου του ∆Σ και της Επιτροπής. 
 

Αρµοδιότης ∆ Συµβουλίου – Τοπικαί ∆ιοικητικαί Επιτροπαί. 
 

Άρθρον 13. 
 
Το ∆Σ αποφασίζει εφ’ όλων των γενικών ζητηµάτων διοικήσεως και διαχειρίσεως του 

Οργανισµού. Ειδικώτερον : 
1. Μελετά και εισηγείται εις τον Υπουργόν Εργασίας τα ληπτέα νοµοθετικά µέτρα 

δια την βελτίωσιν της οργανώσεως και λειτουργίας του Ι.Κ.Α. και γενικώτερον του εν Ελλάδι 
κρατούντος συστήµατος κοινωνικής ασφαλίσεως. 

2. Καταρτίζει τους υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένους Κανονισµούς ως και 
τοιούτους ρυθµίζοντας: 

α΄) Τα της εισπράξεως των εισοφρών. 
β΄) Τα της τοποθετήσεως κεφαλαίων. 
γ΄) Τα του τρόπου και της διαδικασίας της πραγµατοποιήσεως των πάσης φύσεως 

ασφαλιστικών παροχών. 
δ΄) Τα της βαθµιαίας επεκτάσεως της ασφαλίσεως και ιδρύσεως Υπ/µάτων. 
ε΄) Τα της προµηθείας παντός είδους υλικού και εφοδίων, µισθώσεως και αποκτήσεως 

ακινήτων, ανεγέρσεως και διασκευής κτιρίων. 
στ΄) Τα του προσωπικού εν γένει κατά τα υπό του παρόντος ειδικώτερον οριζόµενα. 
ζ΄) Τα της συνθέσεως και οργανώσεως των υπηρεσιών του ΙΚΑ. 
3. Εγκρίνει τον προϋπολογισµόν και τον απολογισµόν του ΙΚΑ ως και το 

µαθηµατικόν ισοζύγιον τούτου. 
4. Λαµβάνει γνώσιν των εκθέσεων Οικονοµικού ελέγχου κατά τας διατάξεις 

Κανονισµού. 
5. Συγκροτεί τακτικάς και ειδικάς εκτάκτους επιτροπάς εκ µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή ειδικών προσώπων ή και υπαλλήλων του Ιδρύµατος προς προπαρασκευήν, 
γνωµοδότησιν ή διαχείρισιν και απόφασιν επί ζητηµάτων αναγοµένων εις την αρµοδιότητά του 



καθορίζον άµα τας αρµοδιότητας των Επιτροπών τούτων και την καταβλητέαν εις τους 
µετέχοντας εις αυτάς  αποζηµίωσιν καθ’ ειδικώτερον θέλει ορίσει ο Κανονισµός. 

Το ∆.Σ. δύναται να µεταβιβάζη µέρος των αρµοδιοτήτων του εις ένα ή πλείονα των 
µελών του προς συστηµατικωτέραν παρακολούθησιν του έργου του ΙΚΑ καθ’ α θέλει ορίσει 
Κανονισµός. 

6. Ελέγχει τας σχετικάς προς την διοίκησιν και διαχείρισιν του Ι.Κ.Α. πράξεις των 
λοιπών οργάνων τούτου προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως της νοµιµότητος και συµµορφώσεως 
τούτων προς τον νόµον, τους Κανονισµούς και τας αποφάσεις αυτού. Προς τον σκοπόν τούτον 
δικαιούται να αναθέτη το έργον τούτο εφ’ όσον κρίνει τούτο αναγακαίον εις ειδικευµένα 
πρόσωπα δια µικρά χρονικά διαστήµατα µη υπερβαίνοντα εν συνόλω τους δύο µήνας εντός του 
αυτού  οικονοµικού έτους δι’ έκαστον πρόσωπον. 

7. Υποβάλλει άµα τη λήξει του οικονοµικού έτους λεπτοµερή έκθεσιν εις τον 
Υπουργόν Εργασίας επί των πεπραγµένων του Ι.Κ.Α. 

8. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί το Ίδρυµα εξωδίκως και δικαστικώς. ∆ύναται, 
αποφάσει του ∆.Σ., η εκπροσώπησις του Ιδρύµατος ν’ ανατίθεται και εις έτερον µέλος του ∆.Σ. 
ή τον Γενικόν ∆ιευθυντήν ή ανώτερον υπάλληλον του Ιδρύµατος. 

9. Παρά τοις σοβαρετέροις Υπ/µασι του ΙΚΑ, άτινα θέλει ορίσεις Κανονισµός, 
διορίζονται δι’ αποφάσεων του οικείου Νοµάρχου, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως Τοπικαί ∆ιοικητικαί Επιτροπαί εκ 5 ή 7 µελών αναλόγως της σπουδαιότητος του 
Υπ/τος και κατά την περί τούτου απόφασιν του ∆.Σ. του ΙΚΑ. Προκειµένου περί επταµελών 
Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών αύται απαρτίζονται εκ τριών αντιπροσώπων των 
ησφαλισµένων, τριών αντιπροσώπων των εργοδοτών και εξ ενός ειδικού περί τα ασφαλιστικά 
ζητήµατα ή δηµοσίου υπαλλήλου ή δικαστικού και προκειµένου περί πενταµελών εκ δύο 
αντιπροσώπων των ησφαλισµένων, δύο αντιπροσώπων των εργοδοτών και εξ ενός ειδικού περί 
τα ασφαλιστικά ζητήµατα ή δηµοσίου υπαλλήλου ή δικαστικού. 

Οι αντιπρόσωποι των ησφαλισµένων και οι αναπληρωταί τούτων λαµβάνονται 
υποχρεωτικώς εκ πίνακος περιλαµβάνοντος διπλάσιον αριθµόν υποψηφίων (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) υποβαλλοµένου εις το διορίζον όργανον παρά της Γ.ΣΕ.Σ εντός 15ηµέρου 
αφ’ ης ζητηθή παρά τούτου και οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και οι αναπληρωταί των εκ 
πίνακος περιλαµβάνοντος διπλάσιον αριθµόν υποψηφίων (τακτικών και αναπληρωµατικών) 
υποβαλλοµένου εις το διορίζον όργανον εντός 15ηµέρου προθεσµίας, αφ’ ης ζητηθή παρά 
τούτου, παρά των περί ων η παρ. 3 του άρθρου 12 Επιµελητηρίων και των Εµπορικών και 
Βιοµηχανικών τοιούτων της περιοχής του Υπ/τος και καταρτιζοµένου από κοινού υπό τούτων. 
Εν ελλείψει Επιµελητηρίων και των τριών κατηγοριών η υπόδειξις ενεργείται παρά των εν τη 
περιοχή του υ/τος λειτουργούντων τοιούτων. Εν περιπτώσει µη εγκαίρου υποβολής προς το 
διορίζον όργανον των ανωτέρω πινάκων τούτο προβαίνει εις τον διορισµόν των αντιπροσώπων 
των ησφαλισµένων και εργοδοτών κατά την κρίσιν του. Τα ειδικά πρόσωπα ή δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή δικαστικοί εκλέγονται ελευθέρως παρά του διορίζοντος οργάνου. Η θητεία των 
µελών των Τ∆Ε ορίζεται εξαετής. 

∆ια κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος της λειτουργίας των Τοπικών ∆ιοικητικών 
Επιτροπών και τα του Προεδρείου αυτών. Η διάταξις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 ισχύει 
αναλόγως και δια τας Τ∆Ε. 

Αι Τοπικαί ∆ιοικητικαί Επιτροπαί µεριµνούν δια την εύρυθµον διεξαγωγήν της 
ασφαλίσεως εις την περιφέρειάν των µελετούν τα κατά τόπους ειδικά ζητήµατα και 
υποβάλλουν εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ΙΚΑ σχέδια περί του προσφορωτέρου τρόπου 
οργανώσεως της ασφαλίσεως. 

Προτείνουν εις το ∆ιοικητικόν  Συµβούλιον του ΙΚΑ το υγειονοµικόν πρόγραµµα του 
Υπ/τος περιλαµβάνον τον αριθµόν των ιατρείων, του υγειονοµικού προσωπικού την σύναψιν 
συµβάσεων µε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα κλπ και αναλαµβάνουν µετά την έγκρισίν του την 
εκτέλεσιν αυτού. 

Καταρτίζουν και υποβάλλουν σχέδια προϋπολογισµού του Υποκαταστήµατος αναλόγως 
του αριθµού των ησφαλισµένων. 

Προτείνουν τον καθορισµόν της ασφαλιστικής περιοχής του Υπ/τος. 



Επιλαµβάνονται της εξετάσεως των γενικής φύσεως παραπόνων των ησφαλισµένων και 
εργοδοτών εν σχέσει µε την λειτουργίαν του Υπ/τος και µεριµνούν δια την ικανοποίησίν των. 
Μεριµνούν δια την διαφώτισιν επί της φύσεως και των σκοπών του θεσµού των κοινωνικών 
ασφαλίσεων. 

Μελετούν εν συνεργασία µετά  του ∆ιευθυντού του Υπ/τος τας ανάγκας του Υπ/τος εις 
χώρον και εγκαταστάσεις και υποβάλλουν σχετικάς εισηγήσεις εις την Γενικήν ∆/νσιν δια την 
απόκτησιν (ει’ αγοράς, εκχωρήσεως ή µισθώσεως) των αναγκαιούντων προς τούτο οικοπέδων, 
κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

∆ιαπιστώνουν τας παρά τη κοινή γνώµη κρατούσας αντιλήψεις ως προς την λειτουργίαν 
των υπηρεσιών του Υποκαταστήµατος και τακτικώς ενηµερώνουν σχετικώς το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον και τον Γενικόν ∆ιευθυντήν επί του κατά πόσον αι διάφοραι υπηρεσίαι του 
Υποκαταστήµατος ανταποκρίνονται προς τας ανάγκας των ησφαλισµένων. 

Αποφαίνονται επί αιτήσεως θεραπείας κατά πάσης φύσεως αποφάσεων του ∆/ντού του 
Υπ/τος αφορωσών την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν, την διάρκειαν της ασφαλιστικής σχέσεως, 
τον υπολογισµόν και την καταβολήν των εισφορών και την πραγµατοποίησιν των 
ασφαλιστικών παροχών. Η ανωτέρω αρµοδιότης ασκείται κατά τας διατάξεις των ισχυόντων 
Κανονισµών µέχρις ενάρξεως της λειτουργίας των Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων εν τη περιοχή 
εκάστου Υπ/τος. 

Συγκροτούν επιτροπάς προµηθειών, παραλαβών, στεγάσεως και οικοδοµικού 
προγράµµατος καθ’ α θέλει ορίσει Κανονισµός. 

Ασκούν πάσαν ετέραν αρµοδιότητα ανατιθεµένην αυτοίς δια των Κανονισµών. 
Εις τας συνεδριάσεις της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου ο 

∆ιευθυντής του Υπ/τος, εισηγούµενος τα διάφορα θέµατα. 
Χρέη γραµµατέως ταύτης εκτελεί εις των υπαλλήλων του Υπ/τος, οριζόµενος υπό του 

∆ιευθυντού του Υπ/τος. 
 

Υπηρεσίαι – Γενικός ∆ιευθυντής 
 

Άρθρον 14. 
 
1. Αι υπηρεσίαι του ΙΚΑ διακρίνονται εις Γενικήν ∆ιεύθυνσιν και Υπ/µατα, καθ’ α θέλει 

ορίσει Κανονισµός, τηρουµένης πάντως της αρχής της διοικητικής και ασφαλιστικής  
αποσυγκεντρώσεως των Υποκαταστηµάτων ως προς την οργάνωσιν και λειτουργίαν των 
κλάδων παροχών ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα και εις είδος. 

Ειδικώς δια τας περιοχάς Αθηνών και Πειραιώς δύναται να ορίζεται δια του Κανονισµού 
ίδιον σύστηµα οργανώσεως της ασφαλίσεως εν αυταίς, επιτρεποµένης και της ιδρύσεως 
πλειόνων υποκαταστηµάτων ή παραρτηµάτων τούτων. 

2. Ως Γενικός ∆ιευθυντής διορίζεται πρόσωπον κεκτηµένον τα κάτωθι προσόντα : 
α΄) Πτυχίον Νοµικής Σχολής ή Σχολής Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου ή της 

Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών ή αναλόγου Σχολής ισοτίµου 
Ιδρύµατος της αλλοδαπής. 

β΄) Ειδίκευσιν εις τα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής και πλην των ανωτέρω δεκαετή 
τουλάχιστον ευδόκιµον διοικητικήν πείραν κτηθείσαν εις υπηρεσίας τοµέων της κοινωνικής 
πολιτικής ή δεκαετή προϋπηρεσίαν ως δηµοσίου υπαλλήλου εις υπηρεσίας δι’ ων ασκείται 
κοινωνική πολιτική. 

3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής διορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου, 
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, µεταξύ των εχόντων τα κατά την 
προηγουµένην παράγραφον προσόντα. 

4. ∆ια την απόλυσιν του Γενικού ∆ιευθυντού του ΙΚΑ προσωρινώς ή οριστικώς 
έχουσιν εφαρµογήν τα ισχύοντα περί Γενικών ∆ιευθυντών των Υπουργείων. 

5. Παρά τω Ιδρύµατι Κοιν. Ασφαλίσεων συνιστάται θέσις Αναπληρωτού Γενικού 
∆ιευθυντού του Ιδρύµατος. Ως Αναπληρωτής Γενικού ∆ιευθυντού διορίζεται πρόσωπον 
κεκτηµένον τα δια τον Γενικόν ∆ιευθυντήν προβλεπόµενα προσόντα. Ως προς την διαδικασίαν 



διορισµού του Αναπληρωτού Γενικού ∆ιευθυντού και τους λόγους και την διαδικασίαν 
απολύσεως αυτού εφαρµόζονται αναλόγως τα περί του Γενικού ∆ιευθυντού σχετικώς ισχύοντα. 

6. Αι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντού είναι αι εξής: 
α΄) Προτείνει εις το ∆.Σ. προς έγκρισιν σχέδια οργανώσεως της όλης υπηρεσίας του 

ΙΚΑ και Κανονισµών. 
β΄) Προτείνει εις το ∆.Σ. τον καθορισµόν του αριθµού των θέσεων δι’ όλας τας 

κατηγορίας των θέσεων του ΙΚΑ. 
γ΄) Επιµελείται της συντάξεως των ζητουµένων παρά του ∆.Σ. εκθέσεων επί θεµάτων 

αφορώντων την οργάνωσιν και λειτουργίαν του ΙΚΑ και γενικώτερον τον θεσµόν της 
κοινωνικής ασφαλίσεως δυνάµενος να υποβάλη σχετικάς εκθέσεις προς το ∆.Σ. και 
αυτεπαγγέλτως. 

δ΄) Προπαρασκευάζει και υποβάλλει εις το ∆.Σ. τον ετήσιον προϋπολογισµόν και 
απολογισµόν ως και το ασφαλιστικόν ισοζύγιον κατά τους ορισµούς του Κανονισµού. 

ε΄) Μεριµνά συµφώνως προς τας αποφάσεις του ∆.Σ.  της διοικήσεως της περιουσίας 
του ΙΚΑ υποδεικνύων τους προσφερωτέρους τρόπους επενδύσεως αυτής εντός των πλαισίων 
του παρόντος νόµου και των οικείων Κανονισµών. 

στ΄) Προΐσταται πασών των υπηρεσιών του ΙΚΑ και ασκεί έλεγχον και εποπτείαν επ’ 
αυτών κατά τας διατάξεις των Κανονισµών, και εν γένει διευθύνει τας υποθέσεις του 
Οργανισµού και λαµβάνει παν αναγκαίον κατάλληλον προς εκτέλεσιν του παρόντος νόµου 
µέτρον και εν γένει ασκεί πάσαν εκ των Κανονισµών  ανατιθεµένην αυτώ αρµοδιότητα. 

ζ΄) Ο Γενικός ∆ιευθυντής δύναται να µεταβιβάζη δι’ αποφάσεώς του τινάς των 
αρµοδιοτήτων του, προς ένα ή περισσοτέρους των υπαλλήλων του ΙΚΑ, συµφώνως προς τας 
διατάξεις του Κανονισµού. 

η΄) Έκαστος υπάλληλος ασκών ανατεθείσας αυτώ δι’ αποφάσεως του Γενικού 
∆ιευθυντού κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητας υπόκειται εν τη ασκήσει τούτων υπό τον έλεγχον 
επίβλεψιν και καθοδήγησιν του Γενικού ∆ιευθυντού. 

θ΄) Κατά τας συνεδριάσεις του ∆.Σ. παρίσταται άνευ ψήφου ο Γενικός ∆ιευθυντής 
εκτός των περιπτώσεων καθ’ ας συζητούνται θέµατα σχετικά µε την υπηρεσιακήν κατάστασιν 
αυτού. 

7. Από της αναλήψεως των καθηκόντων του παρά του Αναπληρωτού Γενικού 
∆ιευθυντού όστις υπαγόµενος απ’ ευθείας υπό του ∆.Σ. του ΙΚΑ θα αναπληροί καθ’ απάσας 
αυτού τας αρµοδιότητας τον Γενικό ∆ιευθυντήν, ελλείποντα απόντα ή κωλυόµενον ούτος θα 
προΐσταται αµέσως αντί του Γεν ∆ιευθυντού των διοικητικών οικονοµικών και του προσωπικού 
των υγειονοµικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος και αναλόγως θα αποφασίζη ή εισηγήται εις τα 
συλλογικά όργανα του ΙΚΑ επί πάντων των εις την αρµοδιότητα αυτού αναγοµένων κατά τα 
ανωτέρω θεµάτων αντί του Γεν. ∆ιευθυντού οσάκις ο τελευταίος ούτος είναι αρµόδιος 
συµφώνως προς τα διατάξεις του παρόντος νόµου και των Κανονισµών του Ιδρύµατος. Αι 
λειπτοµέρειαι της εφαρµογής της παρούσης διατάξεως ορισθήσονται δια Κανονισµού. 

Εν περιπτώσει αµφισβητήσεων ως προς το αν θέµα τι υπάγεται εις την αρµοδιότητα του 
Γεν. ∆ιευθυντού ή του Αναπληρωτού αυτού αποφασίζει σχετικώς οριστικώς ο Πρόεδρος του 
∆.Σ. 

Ο Αναπληρωτής Γενικού ∆ιευθυντού παρίσταται εις πάσας τας συνεδριάσεις του ∆.Σ. ως 
εισηγητής άνευ ψήφου επί των εις τας αρµοδιότητας αυτού αναγοµένων θεµάτων. 

Μέχρι του διορισµού και της αναλήψεως των καθηκόντων του παρά του Αναπληρωτού 
Γενικού ∆ιευθυντού τας αρµοδιότητας τούτου ενασκεί ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος. 

8. Οι ∆ιευθυνταί των Υποκ/των οριζόµενοι κατά τας διατάξεις του οικείου 
Κανονισµού, αποφασίζουν κατά την ωσαύτως υπό των Κανονισµών ορισθησοµένην 
διαδικασίαν περί της υπαγωγής εις την ασφάλισιν, της διαρκείας της ασφαλιστικής σχέσεως και 
της καταβολής των εισφορών και της πραγµατοποιήσεως των ασφαλιστικών παροχών, ως και 
επί παντός ετέρου θέµατος ορισθησοµένου δια του αυτού κανονισµού. 

 
Κυβερνητικός Επίτροπος 

 



Άρθρον 15. 
 
1. Των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. µετέχει άνευ ψήφου, ως 

Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Γενικός Γραµµατεύς του Υπουργείου Εργασίας, αναπληρούµενος 
υπό ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας επί βαθµώ τουλάχιστον ∆ιευθυντού 
διοριζοµένου επί τριετεί θητεία παρά του Υπουργού Εργασίας. 

2. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος παρακολουθεί την νοµιµότητα των λαµβανοµένων υπό 
του∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφάσεων δυνάµενος να λαµβάνη τον λόγον επί παντός θέµατος 
και να υποβάλη προτάσεις. Εν περιπτώσει καθ’ ην ήθελεν κρίνει ότι απόφασίς τις του ∆.Σ. 
αντίκειται εις τον παρόντα νόµον ή τους εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθησοµένους ή 
διατηρουµένους εν ισχύϊ δυνάµει του παρόντος Κανονισµούς ο Κυβερνητικός Επίτροπος  
δύναται είτε προφορικώς διαρκούσης συνεδριάσεως είτε δι’ εγγράφου ανακοινώσεως 
κοινοποιουµένης εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν και τον Πρόεδρον του ∆.Σ. εντός 48 ωρών από 
της λήψεως της σχετικής αποφάσεως να ζητή την αναστολήν της εκτελέσεως αυτής. Εντός της 
αυτής 48ώρου προθεσµίας ο Κυβερνητικός Επίτροπος αναφέρει εγγράφως τα της διαφωνίας 
του εις τον Υπουργόν Εργασίας εις ον δύναται να υποβάλη τας απόψεις του ∆.Σ. και ο 
Πρόεδρος αυτού εντός 48ώρου από της ανακοινώσεως της διαφωνίας του Κυβερνητικού 
Επιτρόπου εγγράφως ή προφορικώς κατά τα ανωτέρω. 

Εάν ο Υπουργός Εργασίας συµφωνήση προς την γνώµην του Κυβερνητικού Επιτρόπου, 
ανακοινοί την απόφασίν του εις τον Πρόεδρον του ∆.Σ. και τον Γενικόν ∆ιευθυντήν εντός 
7ηµέρου προθεσµίας από της υποβολής εις αυτόν της διαφωνίας παρά του Κυβερνητικού 
Επιτρόπου αναστελλοµένης της εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως µέχρις ου αποφανθή 
σχετικώς το Υπουργικόν Συµβούλιον, εις ο εισάγεται παρά του Υπουργού Εργασίας ο σχετικός 
φάκελος εντός 15θηµέρου προς οριστικήν άρσιν της διαφωνίας και όπερ αποφασίζει εντός 
30ηµέρου. 

Εάν ο Υπουργός Εργασίας δεν ανακοινώση εις τον Πρόεδρον του ∆.Σ. και τον Γενικόν 
∆ιευθυντήν του Ι.Κ.Α. την επί της διαφωνίας απόφασίν του, εντός της ανωτέρω επταηµέρου 
προθεσµίας ως επίσης και όταν ούτος δεν ανακοινώση αυτοίς την απόφασιν του Υπουργικού 
Συµβουλίου εντός της 30ηµέρου ως άνω προθεσµίας το ∆.Σ. δύναται να διατάξη την εκτέλεσιν 
της αποφάσεως. 

3. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος παρίσταται και εις το Συµβούλιον του άρθρου 23 του 
παρόντος µε τας αυτάς περί ων ανωτέρω αρµοδιότητος. 

4. Αι συνεδριάσεις του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ανωτέρω Συµβουλίων 
θεωρούνται ως νοµίµως γενόµεναι και εν απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου, εφ’ όσον 
ούτος προσεκλήθη κανονικώς και δεν προσήλθε. 

 
∆ιαδικασία θεσπίσεως Κανονισµών. 

 
Άρθρον 16.. 

 
Πάντες οι υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµενοι Κανονισµοί θεσπίζονται δι’ 

αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, λαµβανοµένων προτάσει του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. και 
δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εργασίας, εφ’ όσον 
συµφωνεί προς την πρότασιν του Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως και αποστείλη προς δηµοσίευσιν 
τον σχετικόν Κανονισµόν εντός 30ηµέρου προθεσµίας. Εν περιπτώσει διαφωνίας του Υπουργού 
Εργασίας επί διατάξεων των προτεινοµένων υπό του ∆.Σ. σχεδίων Κανονισµών, ούτος 
υποχρεούται όπως αναπέµψη τον οικείον Κανονισµόν προς επαναξέτασιν εις το ∆.Σ. µετ’ 
ειδικής εκθέσεως αιτιολογούσης τας διαφωνίας του εντός της αυτής ως άνω προθεσµίας. Εν η 
περιπτώσει το ∆Σ του ΙΚΑ εµµένει εις την αρχικήν του απόφασιν η διαφωνία αίρεται δι’ 
αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου ενώπιον του οποίου φέρει το ζήτηµα ο Υπουργός 
Εργασίας εντός 10 ηµέρου προθεσµίας από της ανακοινώσεως αυτώ της νεωτέρας αποφάσεως 
του ∆.Σ. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω 30ηµέρου προθεσµίας ως και εν περιπτώσει καθ’ 
ην ο Υπουργός Εργασίας δεν αναπέµψη το πρώτον υποβληθέν αυτώ σχέδιον Κανονισµού, λόγω 



τυχόν διαφωνίας του εις το ∆.Σ. δύναται ο Πρόεδρος τούτου να εκτελήται ην δηµοσίευσιν 
αυτού εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφ’ ης και αποκτά τούτο ισχύν Κανονισµού. 

Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και ως προς την τροποποίησιν ή συµπλήρωσιν ισχυόντων 
εκάστοτε Κανονισµών του ΙΚΑ. 

∆ια τον κανονισµών δεν δύναται να τροποποιώνται διατάξεις του παρόντος νόµου. 
Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ζητή παρά του ∆Σ του ΙΚΑ, την υποβολήν εις τούτον 

προτάσεων Κανονισµών ή τροποποιήσεων και συµπληρώσεων ισχυόντων τοιούτων. Εάν το ∆Σ 
δεν ήθελε υποβάλει την σχετικήν πρότασιν εντός 45θηµέρου αφ’ ης ζητηθή αύτη, ο Υπουργός 
Εργασίας δύναται να προκαλέση απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου περί θεσπίσεως του 
οικείου Κανονισµού ή της οικείας τροποποιήσεως ή συµπληρώσεως ισχυόντων τοιούτων. 

Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου προτάσεις του ∆Σ ψηφίζονται εις δύο 
διαφόρους συνεδριάσεις τούτου απεχούσας τουλάχιστον 3 µέρες απ’ αλλήλους. 

Προκειµένου περί Κανονισµών αναγοµένων εις την σύνθεσιν και οργάνωσιν των 
υπηρεσιών του ΙΚΑ ως και τοιούτων αφορώντων τα της καταστάσεως εν γένει του προσωπικού 
αυτού και τα της διενεργείας των προµηθειών των προµηθειών του Ιδρύµατος, δεν δύναται δια 
της ανωτέρω προβλεποµένης διαδικασίας περί άρσεως των διαφωνιών µεταξύ του ΙΚΑ και 
Υπουργού Εργασίας να αυξάνωνται αι προτεινόµεναι παρά του ∆Σ του Ιδρύµατος οργανικαί 
θέσεις ουδέ να θεσπίζωνται διατάξεις εξαρτώσαι την εκτέλεσιν των ειρηµένων Κανονισµών εκ 
της συµπράξεως οργάνων ξένων προς το Ίδρυµα, εκτός αν την σύµπραξιν τοιούτων οργάνων  
προτείνη το ∆Σ του ΙΚΑ ή αύτη προβλέπεται υπό διατάξεων του παρόντος νόµου. 

 
∆ιαχείριση και έλεγχος. 

 
Άρθρον 17. 

 
1. Ο τρόπος της οικονοµικής διαχειρίσεως του ΙΚΑ και το εν γένει λογιστικόν 

σύστηµα θέλουν ορισθή δια Κανονισµού. 
Η υπό του ΙΚΑ διενεργούµενη ασφάλισις διακρίνεται εις τέσσερας αυτοτελείς κλάδους 

κατά την κατωτέρω διάκρισιν, τηρουµένων κεχωρισµένων λογαριασµών δι’ έκαστην τούτων. 
2. Τα εξ εισφορών έσοδα του ΙΚΑ, κατανέµονται κατά µήνα εις τους λογαριασµούς 

των διαφόρων κλάδων ασφαλίσεως, κατά τας ακολούθους αναλογίας. 
α) 2/19 εις τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος. 
β) 7,5/19 εις τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος, θανάτου. 
γ) 2/19 εις τον κλάδον ανεργίας. 
δ) 7,5/19 εις τον κλάδον ανεργίας. 
3. Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ των κεφαλαίων των ανωτέρω λογαριασµών, 

περιέρχονται εις το οικείον λογαριασµόν. Πάντα τα λοιπά έσοδα, την διάθεσιν αυτών, 
κατανέµονται κατά την εν τη προηγουµένω παράγραφω οριζοµένην αναλογίαν εις τους 
διάφορους λογαριασµούς. ∆ωρεαί, κληρονοµίαι ή κληροδοσίαι προς το ΙΚΑ, υπό τον όρον της 
χρησιµοποιήσεως των προς ωρισµένον σκοπόν, περιέρχονται εις τον ή τους σχετικούς 
λογαριασµούς δι’ ων εξυπηρετείται ο τεθείς όρος. 

Αι παροχαί του άρθρου 32 (έξοδα κηδείας) βαρύνουν τον κλάδον ασφαλίσεως παροχών 
ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα. 

Μεταφοραί ποσών ή πιστώσεων εκ τινος λογαριασµού εις τον άλλον απαγορεύονται, 
εκτός αν οι αυτών επιδιώκεται διόρθωσις γενοµένων σφαλµάτων. Πόροι κατατεθέντες ή 
πιστωθέντες εις ένα λογαριασµόν, χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς δια την χορήγησιν των 
ασφαλιστικών παροχών των πραγµατοποιουµένων υπό του κλάδου τούτου. 

4. Αι δαπάναι διοικήσεως του ΙΚΑ αντιµετωπίζεται δια πόσων άτινα αφαιρούνται εκ 
των διαφόρων λογαριασµών, κατ’ αναλογίαν των δαπανών διοικήσεως εκάστου κλάδου 
ασφαλίσεως, κατά τα δια Κανονισµού ορισθησόµενα. Μέχρις εκδόσεως του εν λόγω 
Κανονισµού, τα της κατά κλάδους κατανοµής καθορίζονται δι’ αποφάσεως του ∆.Σ., 
λαµβανοµένης προτάσει του Γενικού ∆ιευθυντού. Τα εν λόγω ποσά αναγράφονται εις τον 
γενικόν προϋπολογισµόν, ον καταρτίζει ο Γενικός ∆ιευθυντής και εγκρίνει το ∆.Σ. 



Τα ποσά ταύτα αποσυρόµενα εκ των σχετικών λογαριασµώ αποτελούν ίδιον 
λογαριασµόν αποκαλούµενον «Λογαριασµόν διοικήσεως» και χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικώς προς κάλυψιν των εξόδων της διοικήσεως του Ι.Κ.Α. 

5. Αι δαπάναι αποκτήσεως ακινήτων, ανεγέρσεως κτιρίων κ.λπ., προς στέγασιν 
υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., και εφοδιασµού του δια των αναγκαίων εγκαταστάσεων, κατανέµονται 
δι’ αποφάσεως του ∆.Σ. εις τους διαφόρους λογαριασµούς, κατ’ αναλογίαν της 
χρησιµοποιήσεώς των δια τας ανάγκας εκάστου κλάδου ασφαλίσεως. 

6. Οικονοµικόν έτος δια το ΙΚΑ είναι το ηµερολογιακόν τοιούτον. 
7. Προµήθειαι πάσης φύσεως υλικού, µισθώσεις και εκτελέσεις οιωνδήποτε έργων, εφ’ 

όσον η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσόν των είκοσι εκατοµµυρίων δραχµών, δύνανται 
να διενεργούνται αποφάσει του ∆Σ δια της συνάψεως απ’ ευθείας συµφωνίας. Προκειµένου 
περί προµηθειών υλικού, η ανωτέρω διάταξις δεν δύναται να εφαρµόζεται ειµή άπαξ δι’ 
έκαστον υπό προµήθειαν είδος κατ’ έτος. ∆ια ποσά άνω των είκοσι εκατοµµυρίων δραχµών 
διενεργείται πάντοτε µειοδοτικός διαγωνισµός. Τα της διενεργείας προµηθειών, µισθώσεων και 
εκτελέσεων έργων, θέλει καθορίσει λεπτοµερέστερον ειδικός Κανονισµός. 

Εξαιρετικώς επιτρέπεται η  µη διενέργεια διαγωνισµού επί προµηθειών, µισθώσεων και 
εκτελέσεων έργων, εφ’ όσον τούτο ήθελε κρίνει σκόπιµον και αναγκαίον  το ∆Σ, δια 
πλειοψηφίας 9 τουλάχιστον µελών, ή 8 µελών αν παρίστανται µόνον οκτώ. 

8. Άπαντα τα στοιχεία της διαχειρίσεως του ΙΚΑ διαφυλάσσονται επί δεκαετίαν. ∆ια 
κανονισµού δύναται να ορισθή η καταστροφή µέρους τούτων και προ της παρόδου της 
ανωτέρω δεκαετίας. 

9. Παρά τω ΙΚΑ λειτουργεί εννεαµελές Κεντρικόν Εποπτικόν Συµβούλιον 
αποτελούµενον: 

α΄) Εξ ενός µέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποδεικνυοµένου µετά του 
αναπληρωτού του υπό του Προέδρου αυτού, ως Προέδρου. 

β΄) Εκ του Προϊσταµένου της ∆/νσεως Επιθεωρήσεως και Ελέγχου του Υπουργείου 
Εργασίας, ως Αντιπροέδρου, αναπληρουµένου υπό ετέρου ∆/ντού του αυτού Υπουργείου, και 
εξ ενός εισέτι ∆ιευθυντού του αυτού Υπουργείου, αναπληρουµένου υπό ετέρου ∆ιευθυντού. 

γ΄) Εκ τριών ησφαλισµένων του ΙΚΑ υποδεικνυοµένων υπό της ΓΣΕΕ µετ’ ισαρίθµων 
αναπληρωτών των εχόντων την αυτήν ιδιότητα. 

δ΄) Εκ τριών εργοδοτών, ων το προσωπικόν υπάγεται εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ, 
υποδεικνυοµένων από κοινού υπό των εν παραγρ. 9 του άρθρου 13 του παρόντος οριζοµένων 
Επιµελητηρίων  

Εν περιπτώσει µη υποδείξεως των υπό στοιχ. α, γ και δ µελών του Συµβουλίου εντός 
15θηµέρου προθεσµίας, αφ’ ης ζητηθούν αι σχετικαί υποδείξεις παρά του Υπουργού Εργασίας, 
ο Υπουργός διορίζει ταύτα κατ’ οικείαν κρίσιν. 

Άπαντα τα µέλη του Κεντρ. Επ. Συµβουλίου, διορίζονται µετά των αναπληρωτών των δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως 
επί τριετή θητεία. 

Χρέη Γραµµατέως του Εποπτικού Συµβουλίου εκτελεί εις των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εργασίας ή του Ιδρύµατος, διοριζόµενος µετά του αναπληρωτού του δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. 

Το Κεντρ. Εποπτικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε τουλάχιστον εκ 
των µελών αυτού, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και λαµβάνει αποφάσεις 
δια της πλειοψηφίας των παρόντων µελών και δια ψήφων ουχί ολιγωτέρων των τεσσάρων, εν 
ισοψηφία υπερισχυούσης της γνώµης υπέρ ης εδόθη η ψήφος του προεδρεύοντος. 

Παρά τοις σοβαρωτέροις Υποκαταστήµασι του ΙΚΑ, οριζοµένοις δι’ αποφάσεων του 
Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πενταµελή Τοπικά Εποπτικά Συµβούλια αποτελούµενα: 

α) Εξ ενός δικαστικού, επί βαθµώ τουλάχιστον Πρωτοδίκου ή ενός ανωτέρου 
∆ηµοσίου Οικονοµικού Υπαλλήλου, ως Προέδρου. 

β) Εκ δύο ησφαλισµένων του ΙΚΑ, υποδεικνυοµένων υπό της ΓΣΕΕ µετά δύο 
αναπληρωτών των, εχόντων την αυτήν ιδιότητα. 



γ) Εκ δύο εργοδοτών, ων το προσωπικόν ασφαλίζεται εις το ΙΚΑ, υποδεικνυοµένων 
κατά την εν παρ. 9 του άρθρου 13 του παρόντος προβλεποµένην διαδικασίαν υποδείξεως των εξ 
εργοδοτών µελών των Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών µετ’ ισαρίθµων αναπληρωτών των, 
εχόντων την ιδιότητα των αναπληρουµένων. 

Εν περιπτώσει µη υποδείξεως των υπό στοιχ. β΄ και γ΄ µελών των Τ.Ε.Σ. εντός 
15θηµέρου προθεσµίας, αφ’ ης ζητηθούν αι σχετικαί υποδείξεις παρά του διορίζοντος οργάνου 
τούτο διορίζει ταύτα κατ’ οικείαν κρίσιν. 

Άπαντα τα µέλη των Τοπικών Εποπτικών Συµβουλίων διορίζονται µετά των 
αναπληρωτών των δι’ αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος 
της Κυβερνήσεως, επί τριετεί θητεία. 

Το Τοπικόν Εποπτικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον 
µελών, εν οις ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και λαµβάνει αποφάσεις δια της πλειοψηφίας των 
παρόντων µελών και δια ψήφων ουχί ολιγωτέρων των τριών. 

Το Τοπικόν Εποπτικόν Συµβούλιον εκλέγει δια µυστικής ψηφοφορίας, κατά την πρώτην 
αυτού συνεδρίασιν τον Αντιπρόεδρον αυτού µεταξύ των υπό στοιχ. β΄ και γ΄ µελών. 

Χρέη Γραµµατέων των Τοπικών Εποπτικών Συµβουλίων εκτελούν υπάλληλοι του 
Ιδρύµατος οριζόµενοι υπό του Προέδρου αυτών. 

Το Κεντρικόν Εποπτικόν Συµβούλιον του Ι.Κ.Α. ελέγχει τη νοµιµότητα της οικονοµικής 
διαχειρίσεως του Ιδρύµατος και τα πεπραγµένα των Τ.Ε.Σ., άτινα υπάγονται υπό την 
καθοδήγησιν αυτού, δυνάµενον να τροποποιή και αποφάσεις τούτων κατά τα ειδικώτερον δια 
Κανονισµού ορισθησόµενα. 

Τα Τοπικά Εποπτικά Συµβούλια ελέγχουν την νοµιµότητα της οικονοµικής διαχειρίσεως 
των παρ’ οις λειτουργούντων Υπ/των του ΙΚΑ και των υπό την δικαιοδοσίαν τούτων 
υπαγοµέννω κατά τας αποφάσεις του Κ.Ε.Σ. ετέρων Υπ/των παρ’ οις εν λειτουργούν ίδια 
Τ.Ε.Σ., και υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. 

Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της νοµιµότητος της οικονοµικής διαχειρίσεως του ΙΚΑ 
παρά των Εποπτικών Συµβουλίων συνίσταται εις την άσκησιν κατασταλτικού µόνον ελέγχου, 
του προληπτικού τοιούτου ασκουµένου κατά τα κατωτέρω οριζόµενα. 

Τα Εποπτικά Συµβούλια εκδίδουν αποφάσεις καταλογισµού κατά τα ειδικώτερον δια 
Κανονισµού ορισθησόµενα, αίτινες εκτελούνται καθ’ ον τρόπο και δι’ ων µέσων αι κατά των 
δηµοσίων υπολόγων εκδιδόµεναι καταλογιστικαί αποφάσεις. Κατά των καταλογιστικών 
αποφάσεων των Τ.Ε.Σ. επιτρέπεται έφεσις εντός µηνός από της κοινοποιήσεως αυτών εις τον 
υπόλογον, ενώπιον του Κ.Ε.Σ. κατά δε των αποφάσεων του Κ.Ε.Σ. είτε εν πρώτω, είτε εν 
δευτέρω βαθµώ εκδιδοµένων, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των ∆ευτεροβαθµίων 
Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, ασκουµένη εντός µηνός από της κοινοποιήσεως της σχετικής 
αποφάσεως εις τον υπόλογον. 

Τα Εποπτικά Συµβούλια συντάσσουν άπαξ τουλάχιστον καθ’ εξάµηνον έκθεσιν περί του 
πορίσµατος του ελέγχου διαχειρίσεως, ήτις δηµοσιεύεται εν τω συνόλων της ή εν περιλήψει εις 
ειδικόν δελτίον του Ιδρύµατος. 

Ο προληπτικός της οικονοµικής διαχειρίσεως του Ι.Κ.Α., συνιστάµενος εις την προ 
πάσης εξοφλήσεως οιουδήποτε εντάλµατος πληρωµής, εξαιρέσει των αφορώντων εις την 
εξόφλησιν των υπό του Ιδρύµατος χορηγουµένων παροχών προς του ησφαλισµένους και 
συνταξιούχους, διαπίστωσιν ότι η πληρωµή εντέλλεται εντός των ορίων του προϋπολογισµού, 
ότι εν τη διενεργεία της δαπάνης ετηρήθησαν αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί 
πραγµατοποιήσεως ταύτης και ότι επισυνάπτωνται εις το οικείον ένταλµα άπαντα τα 
δικαιολογητικά, τα αποδεικνύοντα το νόµιµον της πληρωµής, ασκείται παρά παρέδρων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριζοµένων υπό του Προέδρου αυτού και προκειµένου περί Υπ/των και 
Υπηρεσιών εις ας δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίησης Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
παρ’ υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, (Γενική ∆/σις ∆ηµοσίου Λογιστικού) 
οριζοµένων υπό του Υπουργού Οικονοµικών. 

Εν περιπτώσει διαφωνίας µεταξύ της ∆ιοικήσεως και των ασκούντων τον προληπτικόν 
έλεγχον οργάνων, αύτη εφ’ όσον µεν αναφέρεται εις δαπάνας της Γενικής ∆ιευθύνσεως του 
Ι.Κ.Α. και των εν τη Περιφερεία της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης λειτουργουσών πάσης 



φύσεως υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. επιλύεται δια πράξεως του αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, εις πάσας δε τας λοιπάς περιπτώσεις δια πράξεως τριµελούς Επιτροπής, 
αποτελουµένης εκ των εν τη περιφερεία του οικείου Υποκαταστήµατος του Ιδρύµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδρεύοντος Επιθεωρητού δηµοσίων υπολόγων και δύο ανωτέρων 
δηµοσίων υπαλλήλων, οριζοµένων υπό του οικείου Νοµάρχου. Πάντα τα σχετιζόµενα προς την 
εφαρµογήν της παρούσης διατάξεως θέµατα ορισθήσονται δια Κανονισµού. 

Επί τη αιτήσει των Εποπτικών Συµβουλίων ή των Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
δύναται προς διευκόλυνσιν του έργου των να αποσπώνται παρ’ αυτοίς ωρισµένοι υπάλληλοι 
του Ιδρύµατος κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώµενοι 
παρά τοις Εποπτικοίς Συµβουλίοις υπάλληλοι του Ιδρύµατος δεν δύνανται ν’ ανακληθώσιν εκ 
της αποσπάσεως προ της παρελεύσεως πενταετίας, εκτός αν προ ταύτης αιτήσωσι τούτο οι ίδιοι 
ή το Ελεγκτικόν Συµβούλιον ή ο Πάρεδρος. 

Ο τρόπος της λειτουργίας και εκπλήρωσις του έργου των Εποπτικών Συµβουλίων και 
γενικώτερον τα της ασκήσεως του ελέγχου, ορισθήσεται ειδικώτερον τα της ασκήσεως του 
ελέγχου, ορισθήσεται ειδικώτερον δια Κανονισµού, εντός των πλαισίων των ανωτέρω 
διατάξεων. 

Τα πραγµατικά έξοδα κινήσεως των µετεχόντων εις τα Εποπτικά Συµβούλια µελών, των 
Παρέδρων και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, δύνανται να ορίζωνται και κατ’ 
αποκοπήν δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρινοµένης υπό των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εργασίας. 

Μέχρις ορισµού των κατά τα ανωτέρω οργάνων ασκήσεως του προληπτικού ελέγχου, 
ούτος ενασκείται βάσει των σχετικών διατάξεων της ισχυούσης κατά την δηµοσίευσιν του 
παρόντος νοµοθεσίας του ΙΚΑ. 

 
Επενδύσεις κεφαλαίων. 

 
Άρθρον 18. 

 
 1. Τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ι.Κ.Α., δύνανται να επενδύωνται κατά τας διατάξεις 

Κανονισµού, τηρουµένων και των εκάστοτε ισχυουσών γενικών διατάξεων περί επενδύσεως 
των κεφαλαίων Ν.Π.∆., εις χρεώγραφα του κράτους και εις αξίας ηγγυηµένας παρ’ αυτού, εις 
µετοχάς µεγάλων Τραπεζών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελέιας, εις δάνεια προς Συνεταιρισµούς, ως 
και εις ακίνητα. 

2. Το Ι.Κ.Α. δύναται να διαθέτη µέρος της περιουσίας του :  
α) Προς επέκτασιν και πλουτισµόν, χάριν των σκοπών της ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α., των 

εκασταχού παρών ανεπαρκών υγειονοµικών κ.λπ. Κέντρων και εγκαταστάσεων ανηκόντων εις 
το Κράτος, ∆ήµους, Κοινότητας, Ιδρύµατα και Φιλανθρωπικάς Οργανώσεις. 

β) Προς ανέγερσιν ή επέκτασιν κτισµάτων ή αγοράν οικοπέδων ή ετοίµων οικοδοµών, 
προς διευκόλυνσιν της λειτουργίας του και την επίτευξην των υπό τούτου επιδιωκοµένων 
σκοπών, και τον εξοπλισµόν αυτών µε τα αναγκαιούντα µέσα και εγκαταστάσεις (γραφεία, 
νοσοκοµεία, σανατόρια, µαιευτήρια, παιδικοί σταθµοί, πρεβεντόρια, παιδικαί κατασκηνώσεις, 
πάσης φύσεως κέντρα προληπτικής δράσεως, υδροθεραπευτήρια κ.λ.π.). 

Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ το ΙΚΑ δικαιούται να συµµετέχη εις την διοίκησιν των 
οικείων υγειονοµικών εγκαταστάσεων και να ενασκή έλεγχον επί τούτων, εις έκτασιν 
καθοριζοµένην δια των µεταξύ αυτού και του Κράτους, των ∆ήµων, Κοινοτήτων, Ιδρυµάτων 
και Φιλανθρωπικών  Οργανώσεων συναπτοµένων συµφωνιών. 

γ) ∆ια την σύστασιν εργοστασίων ή εργαστηρίων, δια την κατασκευήν προσθέτων 
µελών ή άλλων ειδών χρησίµων δια τους της ασφαλίσεως, ως και δια την αγοράν και 
δηµιουργίαν αποθεµάτων εκ των ανωτέρω ειδών. 

3. Το ∆ηµόσιον, οι ∆ήµοι και αι Κοινότητες, δύνανται να παραχωρώσι δωρεάν κατά 
κυριότητα εις το Ι.Κ.Α. ή επί τιµήµατι οριζοµένω υπό του Υπουργού Οικονοµικών, τα 
κατάλληλα γήπεδα προς εκπλήρωσιν των εν τω εδαφίω β΄ της προηγουµένης παραγράφου 
σκοπών. 



4. Απαγορεύεται η ενέργεια πάσης φύσεως δωρεών υπό του Ι.Κ.Α.,  άνευ ειδικής περί 
τούτου διατάξεως ειδικού δια το Ι.Κ.Α. Νόµου. 

 
Απαλλαγαί 

 
Άρθρον 19. 

 
1. Το ΙΚΑ απαλλάσσεται παντός δηµοσίου, δηµοτικού, κοινοτικού ή λιµενικού φόρου, 

αµέσου ή εµµέσου, παντός τέλους ταχυδροµικού ως και δικαστικού εις πάσαν δίκην του και 
απολαύει ανεξαιρέτως απασών των ατελειών, και προνοµίων, δικαστικών, διοικητικών και 
οικονοµικών, ως εάν είναι αυτό το ∆ηµόσιον. 

2. Αι προµήθειαι του Ι.Κ.Α. και δια τα λογαριασµόν αυτού εκτελούµενα έργα, αι 
µισθώσεις και αι πάσης φύσεως πληρωµαί αυτού, απαλλάσσονται των υπέρ του Μετοχικού 
Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων ή άλλου οιουδήποτε Οργανισµού ή λογαριασµού 
θεσπιζοµένων εισφορών. 

3. Ο εις το Ι.Κ.Α. επιβαλλόµενος δια δικαστικής αποφάσεως όρκος, δίδεται υπό του δι’ 
αποφάσεως του Γενικού ∆ιευθυντού οριζοµένου προσώπου. 

Εις πάσαν περίπτωσιν, ο τοιούτος όρκος διατυπούται υπό τον τύπον του πιστεύειν και µη 
γιγνώσκειν, εις την τροποποίησιν δε ταύτην του τύπου, δύναται να προβή ο δίδων τον όρκον 
κατά την δόσιν αυτού και εν περιπτώσει κατά την οποίαν ο όρκος διετυπώθη άλλως, χωρίς να 
είναι αναγκαία η έκδοσις περί τούτου αποφάσεως. 

4. Άπασαι αι δίκαι του ΙΚΑ εισάγονται παρ’ αυτού ενώπιον παντός δικαστηρίου και του 
Αρείου Πάγου, ως νόµω προτετιµηµέναι, την ογδόην ηµέραν από της κλητεύσεως άνευ 
πράξεως προτιµήσεως. Επίσης αι κατ’ εργοδοτών και ησφαλισµένων επί παραβάσει του 
παρόντος ποινικαί αγωγαί, εφ’ όσον αφορώσιν πταίσµατα και πληµµελήµατα, εισάγονται δι’ 
απ’  ευθείας κλήσεως, εκδικαζόµεναι ανυπερθέτως εντός δύο µηνών από της υποβολής 
σχετικής µηνύσεως. 

5. α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις του ΙΚΑ, δια λόγους  κοινής 
ωφελείας, ιδιωτικής περιουσίας, δια την ανέγερσιν και ίδρυσιν ιατρείων, κλινικών, 
νοσοκοµείων, σανατορίων και αναρρωτηρίων του Ι.Κ.Α. 

β) Η απαλλοτρίωσις αύτη ενεργείται, και η καταβλητέα αποζηµίωσις καθορίζεται, κατά 
τα υπό του Αναγκαστικού Νόµου 1737/1939 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» ως ούτος 
ετροποποιήθη µεταγενεστέρως, οριζόµενα. 

7. Η εις τας χείρας του Ι.Κ.Α. κατασχέσεις είναι άκυρος και αποδίδει το ΙΚΑ, τα 
κατασχεθέντα, εκτός εάν η κατάσχεσις επεβλήθη δυνάµει αδείας του αρµοδίου Προέδρου των 
Πρωτοδικών, ως και εάν εις περίπτωσιν καθ’ ην η απαίτησις, δι’ ην επιβάλλεται η κατάσχεσις, 
στηρίζεται επί τελεσίδικου δικαστικής αποφάσεως ή επίσης στηρίζεται επί οποιουδήποτε άλλου 
δηµοσίου εγγράφου επέχοντος θέσιν τίτλου εκτελέσεως, και γίνεται µνεία αυτής εν τω 
κατασχετηρίω. 

8. Τα παρά του Ι.Κ.Α. τηρούµενα λογιστικά βιβλία αποτελούν εντελή απόδειξιν περί τε 
της αληθείας και του µεγέθους των απαιτήσεών του κατά παντός, µέχρι παραγραφής των 
απαιτήσεων τούτων, απόσπασµα δε των εν λόγω βιβλίων υπογεραµµένον υπό του Γενικού 
∆ιευθυντού ή των ∆ιευθυντών των Υποκ/µάτων, αποτελεί πλήρη απόδειξιν ενώπιον των 
∆ικαστηρίων. 

 
Υπηρεσίαι – ∆ιοικητικόν Προσωπικόν 

 
Άρθρον 20. 

 
1. Η υπηρεσία του ΙΚΑ διεξάγεται δι’ εµµίσθων υπαλλήλων και υπηρετών, τακτικών και 

εκτάκτων. 
2.  ∆ια Κανονισµού θέλουσι ορισθή τα της συνθέσεως των υπηρεσιών της Γενικής 

∆ιευθύνσεως και των Υποκαταστηµάτων και λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύµατος. 



3. Τα της καταστάσεως του διοικητικού προσωπικού του ΙΚΑ, ήτοι τα των προσόντων 
και τα της επιλογής και προσλήψεως αυτού εν γένει, αι κατηγορίαι και διαβαθµίσεις τούτου, αι 
ευθύναι, τα καθήκοντα και ο χρόνος εργασίας, τα της προαγωγής του εν γένει, οι περιορισµοί 
και τα ασυµβίβαστα, αι άδειαι, τα φύλλα ποιότητος, αι µεταβολαί, η αρχαιότης, αι ηθικαί 
αµοιβαί,  τα πειθαρχικά αδικήµατα και αι πειθαρχικαί ποιναί, η πειθαρχική δικαιοδοσία και 
διαδικασία, τα της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως, ως και παν έτερον θέµα αφορών την 
κατάστασιν του προσωπικού εν γένει, θέλουσι ρυθµισθή δια Κανονισµού. 

Η πρόσληψις του προσωπικού του Ι.Κ.Α. ενεργείται πάντοτε κατόπιν διαγωνιστικών 
εξετάσεων, αναγγελλοµένων δηµοσία ένα τουλάχιστον µήνα προ της διενεργείας τούτων. Αι 
διαγωνιστικαί εξετάσεις περιλαµβάνουν πάν πρόσφορον µέσον, γραπτόν ή προφορικόν ή 
επαγγελµατικάς εφαρµογάς ή αξιολογικάς βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
συγκρίσεις προς εξακρίβωσιν των προσωπικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων των 
υποψηφίων. Αι λεπτοµέρειαι της διεξαγωγής των εν λόγω διαγωνιστικών εξετάσεων θέλουν 
καθορισθή δια του προµνησθέντος Κανονισµού. 

Των κατά τα ανωτέρω περί διαγωνισµών διατάξεων δύνανται να εξαιρούνται δια του 
Κανονισµού αι προσλήψεις εις ωρισµένας θέσεις εργατοτεχνιτών του Ι.Κ.Α. Οι εις πλήρωσιν 
των ανωτέρω θέσεων προσλαµβανόµενοι δύνανται να προσλαµβάνωνται επί συµβάσει 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ωρισµένης ή αορίστου διαρκείας. 

Ειδικός Κανονισµός δύναται να προβλέψη ωσαύτως περί του τρόπου επιλογής και 
χρησιµοποιήσεως παρά του Ι.Κ.Α. προσώπων ασκούντων ελευθέρια επαγγέλµατα και µη 
προσλαµβανόντων την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ι.Κ.Α. (δικηγόρων, µηχανικών,  
αρχιτεκτόνων κ.λ.π.) εξασφαλιζοµένης πάντως της δι’ αξιολογικής διαβαθµίσεως επιλογής των 
δοκιµωτέρων εκ των υποψηφίων. 

4.  Οι περί ων η παρ. 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρον 22 Κανονισµοί ρυθµίσεως 
της καταστάσεως του προσωπικού του Ιδρύµατος, δέον όπως εγκαίρως τροποποιούµενοι 
προβλέψουν την εφαρµογήν από 1ης Ιανουαρίου 1953 συστήµατος αξιολογικής 
χρησιµοποιήσεως και αµοιβής του προσωπικού του Ι.Κ.Α., βασιζοµένου επί των ακολούθων 
ειδικωτέρων αρχών: 

α) Επί της αρχής της κατατάξεως του προσωπικού εις τάξεις, καθοριζοµένων των 
καθηκόντων και ευθυνών του εις εκάστην τάξιν ανήκοντος προσωπικού και των ελαχίστων 
προσόντων των απαιτουµένων δια την εις εκάστην τάξιν κατάταξιν ή πρόσληψιν. 

β) Επί της αρχής του καθορισµού ιδιαιτέρων αποδοχών δι’ εκάστην τάξιν, µε 
διαφορισµόν ανωτάτων, µέσων και κατωτάτων αποδοχών, αναλόγως των ευθυνών και 
υποχρεώσεων εκάστης θέσεως. Οι το πρώτον διοριζόµενοι λαµβάνουν υποχρεωτικώς τας 
κατωτάτας αποδοχάς της τάξεως εις ην κατατάσσονται. 

γ) Επί της αρχής της πληρώσεως απασών των κενών θέσεων βάσει διαγωνιστικών 
εξετάσεων κατά το ειδικώτερον οριζόµενα εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

δ) Επί της αρχής της µονιµοποιήσεως των το πρώτον προσλαµβανοµένων µετά 
ενιαυσίαν δοκιµασίαν. Το µονιµοποιηθέν προσωπικόν δεν δύναται να απολυθή ειµή δια 
δεδικαιολογηµένην αιτίαν ή δια κατάργησιν θέσεως κατά τα ειδικώτερον δια των Κανονισµών 
ορισθησόµενα. 

ε) Επί της αρχής της πληρώσεως των δηµιουργηµένων κενών δια προαγωγής των εκ του 
υπηρετούντος προσωπικού κεκτηµένων τα δια τας υπό πλήρωσιν θέσεις προβλεπόµενα 
προσόντα. Αι προαγωγαί ενεργούνται πάντοτε κατά το υπό του Κανονισµού ορισθησόµενον 
σύστηµα επιλογής των ικανοτέρων. 

στ) Επί της αρχής της κατά περιοδικά διαστήµατα καταρτίσεως φύλλων ποιότητος του 
προσωπικού περί των ικανοτήτων, της αποδόσεως, της φιλεργίας,  του ήθους αυτού και παντός 
ετέρου χρησίµου δια την αξιολόγησίν του στοιχείου. 

ζ) Επί της αρχής της µετεκπαιδεύσεως του προσωπικού, επί τη βάσει συγχρόνων 
µεθόδων, επί τω τέλει βελτιώσει της αποδόσεώς του. 

5. ∆ια την πλήρωσιν των εις ανωτάτας θέσεις κενών του Ιδρύµατος, εφ’ όσον οι εκ του 
υπηρετούντος προσωπικού κεκτηµένοι τα δια την προαγωγήν εις ταύτας τυπικά προσόντα δεν 
κρίνονται ως έχοντες και τα απαραίτητα δια την κατάληψιν τούτων ουσιαστικά τοιαύτα, 



δύναται, καθ’ α θέλει ορίσει Κανονισµός, δι’ αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, 
ληφθησοµένης εντός τριµήνου από της ισχύος του Κανονισµού, αύτη να ενεργηθή δια της 
ανακατατάξεως εις ταύτας υπηρετούντων οργάνων του Ι.Κ.Α., ανεξαρτήτως του βαθµού ον 
κέκτηνται, εφ’ όσον δε πάντως έχουσι τα δια την εις ην ανακατατάσσοντα θέσιν προσόντα 
σπουδών, ή εν ελλείψει τοιούτων δι’ απευθείας διορισµού εις ταύτας προσώπων µη 
υπηρετούντων παρά τω Ιδρύµατι και µέχρι του 1/4 των υφισταµένων κενών, εφ’ όσον δε και τα 
πρόσωπα ταύτα κέκτηνται τα απαιτούµενα δια την κατάληψιν των εις ας διορίζονται θέσεων 
προβλεπόµενα προσόντα. 

 
Άρθρον 21. 

 
Ειδικός Κανονισµός θέλει ρυθµίσει τα της συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του 

Ιδρύµατος. ∆ια του ως άνω Κανονισµού δεν δύναται όµως να θεσπισθούν όροι 
συνταξιοδοτήσεως ευνοϊκώτεροι των ισχυόντων δια τους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους. 
Εν περιπτώσει καθ’ ην το κατά τα ανωτέρω θεσπιζόµενον σύστηµα συνταξιοδοτήσεως του 
προσωπικού του Ιδρύµατος είναι δαπανηρότερον του υπό του παρόντος προβλεποµένου 
γενικού τοιούτου, η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται υποχρεωτικώς δια προσθέτων εισφορών του 
προσωπικού του Ιδρύµατος. 

 
Υγειονοµικόν Προσωπικόν. 

 
Άρθρον 22. 

 
Τα αφορώντα εις την σύνθεσιν και λειτουργίαν των Υγειονοµικών και συναφών προς 

ταύτας υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. θέµατα ως και τα της καταστάσεως του πάσης φύσεως 
υγειονοµικού προσωπικού του Ιδρύµατος, ρυθµισθήσονται δια Κανονισµών. 

Αι διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και η διάταξις του 
άρθρου  21 εφ’ όσον πρόκειται περί οργάνων εχόντων την ιδιότητα υπαλλήλων ή υπαγοµένων 
εις την ασφάλισιν του κλάδου αναπηρίας, γήρατος και θανάτου του ΙΚΑ εφαρµόζονται και ως 
προς το ανωτέρω προσωπικόν. ∆εν ισχύουν όµως ως προς τούτο αι διατάξεις νόµων περί 
προστασίας απολυοµένων εκ του στρατού πολεµιστών. 

 
Υπηρεσιακόν Συµβούλιον 

 
Άρθρον 23. 

 
1. Παρά τω ΙΚΑ συνιστάται Υπηρεσιακόν Συµβούλιον αποτελούµενον: α) εκ του 

Προέδρου του ∆.Σ. του Ιδρύµατος ως Προέδρου, αναπληροµένου υπό ενός των εν τω ∆.Σ. 
τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών της τάξεως των ειδικών επιστηµόνων όπερ µετέχον του 
Συµβουλίου προεδρεύει τούτου, β) εξ ενός Αρεοπαγίτου, υποδεικνυοµένου υπό του Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, µεθ’ ενός αναπληρωτού του, γ) εκ του Νοµικού Συµβουλίου του ΙΚΑ, 
αναπληρουµένου υπό ενός εκ των παρά τη Γεν. ∆/σει υπηρετούντων δικηγόρων του ΙΚΑ 
οριζοµένου δι’ αποφάσεως του ∆.Σ. τούτου, δ) εκ των Αντιπροέδρων του ∆.Σ., 
αναπληρουµένων υπό ετέρων δύο τακτικών ή αναπληρωµατικών, µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, εκ των τάξεων των αναπληρουµένων, υποδεικνυοµένων υπό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ε) εκ του Γενικού ∆ιευθυντού του ΙΚΑ και στ) εκ του Αναπληρωτού του Γενικού 
∆ιευθυντού. Τα υπό στοιχεία ε΄ και στ΄ µέλη του Συµβουλίου αναπληρούνται εν ελλείψει 
τοιούτων ως και εν περιπτώσει κωλύµατος ή απουσίας των, υπό ανωτέρων ή ανωτάτων 
υπαλλήλων του ΙΚΑ υποδεικνυοµένων υπό του ∆.Σ.  

Άπαντα τα µέλη του ΙΚΑ του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µετά των αναπληρωτών των, 
διορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 



∆ια της αυτής αποφάσεως ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου. Η θητεία των ουχί 
λόγω θέσεως µελών του εν λόγω Συµβουλίου, ορίζεται τριετής. 

Το Υπηρεσιακόν Συµβούλιον ασκεί τας υπό του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών του 
ΙΚΑ ανατιθεµένας αυτώ αρµοδιότητος επί παντός θέµατος αφορώντος τα της καταστάσεως του 
πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της πειθαρχικής 
δικαιοδοσίας.  

Κατ’ αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, δι’ ας υπάρχει µειοψηφία δύο 
τουλάχιστον µελών, επιτρέπεται η άσκησις αιτήσεως αναθεωρήσεως εντός δεκαηµέρου 
ανατρεπτικής προθεσµίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως ενώπιον του αυτού 
Συµβουλίου, συµπληρουµένου εν τη περιπτώσει ταύτη δι’ ενός καθηγητού ή υφηγητού της 
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποδεικνυοµένου µετά του αναπληρωτού του 
υπό της Σχολής και δι’ ενός τακτικού µέλους του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων, υποδεικνυοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου τούτου. 

2. Χρέη εισηγητού παρά τω ως άνω Συµβουλίω εκτελεί ο Αναπληρωτής του Γεν. 
∆ιευθυντού ή ο αναπληρών τούτον ανώτερος υπάλληλος του Ιδρύµατος, Γραµµατέως δε έτεροι 
υπάλληλοι, οριζόµενοι υπό του ∆.Σ. του ΙΚΑ. 

3. Τα της λειτουργίας εν γένει του Ανωτέρου Συµβουλίου του ΙΚΑ, εγκρινοµένων υπό 
του Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄ 

 
Έσοδα της ασφαλίσεως. 

Άρθρον 24. 
 
Το ΙΚΑ έχει ως πόρους: 
α΄)  Εισφοράς των παρ’ αυτώ ησφαλισµένων. 
β΄) Εισφοράς των εργοδοτών. 
γ΄) Τα ποσά τα προερχόµενα εκ της δια κανονισµού ορισθησοµένης τυχόν συµµετοχής 

των ησφαλισµένων ή των συνταξιούχων εις τας δαπάνας δια την χορήγησιν εις αυτούς και τα 
µέλη της οικογενείας των ασφαλιστικών παροχών. 

δ΄) Τας πάσης φύσεως προσόδους εκ της περιουσίας αυτού.  
ε΄) Τα πρόστιµα και τας χρηµατικάς ποινάς τας επιβαλλοµένας δια παραβάσεις του 

παρόντος νόµου, ων ο τρόπος ος εις το ΙΚΑ αποδόσεως θέλει ορισθή δια διατάγµατος, 
προκαλουµένου υπό του Υπουργού Εργασίας, αιτήσει του ∆.Σ. του ΙΚΑ. 

στ) Παν έσοδον πραγµατοποιούµενον παρ’ αυτού εκ δωρεάς, κληρονοµίας, κληροδοσίας 
ή άλλης αιτίας και  

ζ) Τα εκ της παρά του ΙΚΑ διαθέσεως των χρησίµων δια την λειτουργίαν της 
ασφαλίσεως  εντύπων και άλλων εκδόσεων, άτινα θέλουσιν ορίσει Κανονισµοί. 

η) Εισφοράς του Κράτους, καταβλητέας, από του οικονοµικού έτους 1953-1954, 
καθοριζοµένης δε κατ’ έτος δι’ αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, δια της αναγραφής της 
σχετικής πιστώσεως εις τον ειδικόν προϋπολογισµόν του Υπουργείου Εργασίας. Αν εν λόγω 
κρατικαί εισφοραί κατανέµονται προτάσει του ∆.Σ. του ΙΚΑ δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Εργασίας εις ένα ή πλείονας των ασφαλιστικών κλάδων, και αναλόγως των αναγκών εκάστου. 

 
Άρθρον 25. 

 
1. Αι δι’ εκάστην ηµέραν εργασίας εισφοραί προς το ΙΚΑ υπέρ εκάστου κλάδου 

ασφαλίσεως, ήτοι: 
α) ∆ια τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα. 
β) ∆ια τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος. 
γ) ∆ια τον κλάδον ανεργίας, γήρατος, θανάτου και  
δ) ∆ια τον κλάδον ανεργίας 



ορίζονται δι’ έκαστον, και κατανέµονται κατά τα εν τω κατωτέρω πίνακι αναφερόµενα 
ποσοστά, επί του ηµερησίου τεκµαρτού µισθού του ησφαλισµένου. 
 
 α) κλάδ. β) κλάδ. γ) κλάδ. δ) κλάδ. Σύνολ. 
Εις βάρος ησφαλισµένου 0,75 2,5 1,75 0 5 
Εις βάρος εργοδότου  1,25 5 5,75 2 14
 2 7,50 7,50 2 19 
 

Επί αυτοτελώς εργαζοµένου ησφαλισµένω ούτοι βαρύνονται και µε το ποσοστόν της 
εργοδοτικής εισφοράς. 

Η κατά τ’ ανωτέρω εισφορά εκ 2% δια τον κλάδον ανεργίας, δύναται να µειούται µέχρις 
1%, δι’ αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου λαµβανοµένων δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. Κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν δύναται όµως αύτη µειωθείσα να αυξάνεται 
εκ νέου µέχρι του 2%. 

2. ∆ια τον υπολογισµόν των κατά την προηγούµενην παράγραφον εισφορών και των 
κατά των παρόντα νόµον παροχών, τα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν του παρόντος πρόσωπα, τα 
παρέχοντα εξηρτηµένην εργασίαν, κατατάσσονται εις µίαν των ακολούθων δώδεκα 
ασφαλιστικών κλάσεων, δι’ ας προσδιορίζονται τα έναντι εκάστης τούτων αναφερόµενα 
τεκµαρτά ηµεροµίσθια, εφ’ ων και υπολογίζονται αι εισφοραί. 

 
Ηεροµίσθιος µισθός Aσφ. κλάσις Τεκµαρτόν ηµεροµίσθιον 

από µέχρι   
- 12.500 Ι 10.000 

12.501 17.500 ΙΙ 15.000 
17.501 22.500 ΙΙΙ 20.000 
22.501 27.500 ΙV 25.000 
27.501 32.500 V 30.000 
32.501 37.500 VI 35.000 
37.501 45.000 VII 40.000 
45.001 55.000 VIII 50.000 
55.001 65.000 IX 60.000 
65.001 75.000 X 70.000 
75.001 85.000 XI 80.000 
85.001 και άνω XII 100.000 
 
∆ι’ αποφάσεων του ∆.Σ. στρογγυλεύονται εις ακεραίας εκατοντάδας, ή πεντάδας 

εκατοντάδων ή χιλιάδας δραχµών αι δι’ εκάστην ασφαλιστικήν κλάσιν καταβλητέαι κατά τας 
διατάξεις του παρόντος άρθρου εισφοραί. 

3. ∆ι’ αποφάσεως του ∆.Σ. του ΙΚΑ, εγκρινοµένων παρά του Υπουργού Εργασίας, 
δύναται, εν περιπτώσει ουσιωδών µεταβολών του τιµαρίθµου κόστους της ζωής, να 
αυξοµειούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια ηµερησίων µισθών εκάστης κλάσεως και 
αναλόγως τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια ως και να προστίθενται νέαι κλάσεις. 

4. Ως ηµερήσιος µισθός δια την κατάταξιν των ησφαλισµένων εις ασφαλιστικές κλάσεις 
νοούνται αι πάσης φύσεως αποδοχαί τούτων εις χρήµα και εις είδος, των τελευταίων τούτων 
αποτιµωµένων εις χρήµα δι’ αποφάσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. 

5. Κανονισµός θέλει ορίσει τα του τρόπου εξευρέσεως του ηµερησίου µισθού. ∆ια του 
Κανονισµού δύναται να προβλεφθή η κατάταξις ωρισµένων κατηγοριών ησφαλισµένων 
παρεχόντων, εξηρτηµένην εργασίαν εις κλάσεις, δι’ αποφάσεων του ∆.Σ., βάσει του µέσου 
όρου των τεκµαιροµένων αποδοχών τούτων. 

Προκειµένου περί αυτοτελώς εργαζοµένων ησφαλισµένων ούτοι κατατάσσονται εις 
ασφαλιστικάς κλάσεις κατά κατηγορίας βάσει του τεκµαιροµένου εισοδήµατος εκάστης 
κατηγορίας τούτων, δι’ αποφάσεων του ∆.Σ. 



6. Αι µέχρι της ενάρξεως της εφαρµογής του συστήµατος της κατά τα ανωτέρω 
κατατάξεως των ησφαλισµένων εις ασφαλιστικάς κλάσεις, πραγµατοποιηθείσαι εν τη 
ασφαλίσει του Ι.Κ.Α. ηµέραι εργασίας λογίζονται ως πραγµατοποιηθείσαι, εις την αµέσως 
κατωτέραν ασφαλιστικήν κλάσιν εκείνην εις ην θέλει το πρώτον καταταγή η κατηγορία εις ην 
ανήκει κατά τα ανωτέρω έκαστος ησφαλισµένος. 

7. Τα της κατατάξεως εις ασφαλιστικάς κλάσεις των ησφαλισµένων των 
απασχολουµένων δια λογαριασµόν πλειόνων εργοδοτών, ως και τα του υπολογισµού των εις 
τούτους χορηγητέων παροχών, ορισθήσεται δια κανονισµού. 

8. Ο ησφαλισµένος όστις ειργάσθη παρά τω εργοδότη τµήµα µόνον ηµέρας, 
υποχρεούται µετά του εργοδότου εις την καταβολήν της εισφοράς ολοκλήρου ηµέρας. 

9. Ως βάσις υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται η ηµέρα εργασίας. 
∆ύναται δια κανονισµού να καθορισθή ως χρονική βάσις υπολογισµού των εισφορών η 

εβδοµάς ή ο µην, είτε γενικώς είτε δι’ ωρισµένας κατηγορίας ησφαλισµένων. ∆ια του οικείου 
κανονισµού θέλουσι καθορισθή και πάσαι αι σχετικαί µε την τροποποίησιν ταύτην της χρονικής 
βάσεως υπολογισµού των εισφορών αναγκαίαι λεπτοµέρειαι. 

10. Ο εργοδότης βαρύνεται µε ολόκληρον την εισφοράν ησφαλισµένου και εργοδότου εφ’ 
όσον ουδεµίαν αµοιβήν εις χρήµα εισπράττει ο ησφαλισµένος παρά τούτου ή παρά τρίτων 
καθώς και δια τους υπ’ αυτού απασχολουµένους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. 

11. Είναι άκυρος πάσα συµφωνία περί µεταθέσεως του ασφαλιστικού βάρους ή περί 
µεταβολής ή περί µεταβολής του τρόπου κατανοµής αυτού. 

 
Υπόχρεως προς εισφοράν και τρόπος καταβολής. 

 
Άρθρον 26. 

 
1. ∆ια την καταβολήν των εισφορών των ησφαλισµένων ευθύνεται επί παρεχόντων 

εξηρτηµένην εργασίαν ο εργοδότης και επί αυτοτελώς εργαζοµένων οι ίδιοι ή ο κατά το άρθρον 
8 παραγρ. 5 εδ. δ΄ ασφαλιστικός Συνεταιρισµός. 

Ο εργοδότης υποχρεούται δια την καταβολήν των εισφορών και των ησφαλισµένων των 
µη αµειβοµένων εν όλω ή εν µέρει υπ’ αυτού. Εν τοιαύτη περιπτώσει ούτος καταβάλλων τας 
εισφοράς δικαιούται να εισπράττη κατά τον δια κανονισµού ορισθησόµενον τρόπον, το 
βαρύνον τον ησφαλισµένον τµήµα. Άρνησις του ησφαλισµένου προς καταβολήν της 
βαρυνούσης αυτόν εισφοράς, αποτελεί λόγον καταγγελίας της συµβάσεως, άνευ οιασδήποτε 
αποζηµιώσεως. 

Πλείονες εργοδόται εκµεταλλευόµενοι την αυτήν επιχείρησιν, συµπεριλαµβανοµένων και 
των εν άρθρω 8 παράγραφος 5 περιπτώσεων, ευθύνονται εις ολόκληρον. 

2. ∆ι’ ησφαλισµένους µη έχοντας σταθερόν εργοδότην ως και επί αυτοτελώς 
εργαζοµένων ησφαλισµένων δύνανται κατά τας διατάξεις κανονισµού, οσάκις συντρέχουν 
ειδικαί προς τούτο συνθήκαι, να θεσπισθή ίδιον σύστηµα καταβολής των εισφορών  µη 
αποκλειοµένης της επιβολής εις τούτους της υποχρεώσεως προς σύστασιν ασφαλιστικού 
συνεταιρισµού, όστις θα υπέχη έναντι Ι.Κ.Α., την ευθύνην εργοδότου δια την καταβολήν των 
εισφορών. 

3. ∆ια του κανονισµού καθορισθήσεται ο χρόνος της καταβολής εισφορών. Ο υπόχρεως 
εις την καταβολήν εισφορών δέον εντός τριάκοντα ηµερών από του ορισθησοµένου χρόνου,  να 
καταβάλη εις το Ι.Κ.Α., τας εισφοράς. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παρατείνεται δι’ 
αποφάσεως της οικείας Τ.∆.Ε., προκειµένου περί Ν.Π.∆.∆. µέχρι 60 ηµερών, εφ’ όσον 
συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι. 

4. Το Ι.Κ.Α. δύναται προς είσπραξιν των εισφορών του να εκδίδη και χρησιµοποιή 
ένσηµα, άτινα απολαύουσι της νοµικής προστασίας της θεσπιζοµένης δια τα υπό του κράτους 
εκδιδόµενα χαρτόσηµα, εξοµειούµενα απολύτως προς αυτά. 

∆ύναται δια κανονισµού να ορισθή είτε γενικώς, είτε δια κατηγορίας τινάς ησφαλισµένων, 
έτερος τρόπος εισπράξεως των εισφορών, εφ’ όσον ούτος κρίνεται ως προσφορώτερος. 



5. Κατά την πληρωµήν των µισθών, επί παρεχόντων εξηρτηµένην εργασίαν ο εργοδότης 
υποχρεούται να παρακρατή τα τµήµατα των εισφορών τα βαρύνοντα τους ησφαλισµένους. 

Εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώση την υποχρέωσίν του ταύτην εντός διµήνου από της 
ηµέρας της πληρωµής των µισθών η καταβολή της τε εργοδοτικής και της εισφοράς του 
ησφαλισµένου βαρύνει τον εργοδότην. 

 
6. Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλη εις το Ι.Κ.Α., τα εκ των µισθών των ησφαλισµένων 

παρακρατηθέντα κατά την προηγουµένην παράγραφον ποσά, εντός των περί ων η παρ. 3 
προθεσµιών καταβολής εισφορών, διαπράττει το αδίκηµα υπεξαιρέσεως εις βαθµόν 
πληµµελήµατος, ασχέτως ποσού. 

∆ια τας βαρυνούσας αυτόν εισφοράς, εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 6 του Νόµου 
1373/1944. 

7. Η παρά του εργοδότου µη καταβολή των εισφορών, δεν συνεπάγεται δια τον 
ησφαλισµένον στέρησιν ή µείωσιν των δικαιωµάτων αυτού επί των παροχών, επιφυλασσοµένης 
πάντως της εφαρµογής της διατάξεως της παραγράφου 8 του παρόντος. 

 
Η παρ’ αυτοτελώς εργαζοµένων ησφαλισµένων καθυστέρησις της καταβολής των 

εισφορών πέραν του υπό Κανονισµού ορισθησοµένου χρόνου συνεπάγεται στέρησιν των 
παροχών. 

8. Ο ησφαλισµένος δύναται να λάβη γνώσιν οποτεδήποτε των στοιχείων των 
αφορώντων την ασφαλιστικήν του σχέσιν. 

Ο ησφαλισµένος δικαιούται εντός εξαµήνου ανατρεπτικής προθεσµίας από της 
ανακοινώσεως αυτώ υπό του Ι.Κ.Α. των στοιχείων των συνιστώντων την ασφαλιστικήν  του 
σχέσιν (χρόνος ασφαλίσεως, κατάταξις εις ασφαλιστικήν κλάσιν) να υποβάλη αντιρρήσεις κατ’ 
αυτών. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας ταύτης, η εκ των στοιχείων του Ι.Κ.Α. 
προκύπτουσα ασφαλιστική σχέσις, θεωρείται ακριβής ως προς τον διαδραµόντα χρόνον, υπό 
πάσαν άποψιν. 

∆ια την µέχρι της ισχύος του παρόντος ασφαλιστικήν σχέσιν, τυχόν αντιρρήσεις δύνανται 
να υποβληθούν εντός έτους το πολύ από της ανακοινώσεως εις τον ησφαλισµένον των σχετικών 
στοιχείων. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας ταύτης, η εκ των στοιχείων του Ι.Κ.Α. 
προκύπτουσα ασφαλιστική σχέσις λογίζεται ακριβής υπό πάσαν άποψιν. 

∆ια κανονισµού ορισθήσονται πάσαι αι σχετικαί µε τα ανωτέρω λεπτοµέρειαι και ο 
τρόπος της διορθώσεως των διαφόρων στοιχείων. 

9. Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγοµένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του 
αριθµού τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούται. 

α) Να µεριµνούν δια τον εφοδιασµόν των απασχολουµένων παρ’ αυτοίς προσώπων δια 
ασφαλιστικής ταυτότητος. 

β) Να τηρώσι κατά τους ορισµούς κανονισµού καταστάσεις προσωπικού και να 
διαφυλάττωσι ταύτας επί πενταετίαν. 

γ) Να επιτρέπωσιν εις τα δια Κανονισµού ορισθησόµενα όργανα του Ι.Κ.Α. και του 
Κράτους, την εξέτασιν των ως άνω καταστάσεων, των εµπορικών των βιβλίων και παντός 
ετέρου στοιχείου, ως και την επιτόπιον έρευναν προς διαπίστωση της ακριβείας των εν αυτοίς 
εγγραφών. 

Οι εργοδόται υποχρεούνται να παρέχουν ωσαύτως εις τα εν λόγω όργανα,  πάσαν 
πληροφορίαν δυναµένην να καταστήσει ευχερή και αποτελεσµατικήν την ενάσκησιν του 
ελέγχου, προς εξασφάλισιν της καλής εφαρµογής του παρόντος νόµου και των εις εκτέλεσιν 
τούτου εκδοθησοµένων Κανονισµών. Της υποχρεώσεως, περί ης το εδάφιον β΄ της παρούσης 
παραγράφου δύναται να απαλλαγώσιν εργοδόται µη απασχολούντες συνήθως πλέον των τριών 
ησφαλισµένων, κατά τα ειδικώτερον δια κανονισµού ορισθησόµενα. 

δ) Να υποβάλλουν εις τας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α., κατά τα ειδικώτερον εν τω κανονισµώ 
ορισθησόµενα, αντίγραφα των περί ων το εδάφιον α΄ κατάστασιν. 

10. Τα περί ων η προηγουµένη παράγραφος όργανα, υποχρεούνται να τηρώσιν απόλυτον 
εχεµύθειαν δια παν, ότι κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των υποπίπτει εις την αντίληψιν 



αυτών, και δεν αφορά την εφαρµογήν του παρόντος νόµου και την λειτουργίαν της 
ασφαλίσεως. 

11. Εάν ο εργοδότης παραβαίνη την υποχρέωσιν προς τήρησιν και διαφύλαξιν  των περί 
ων ανωτέρων στοιχείων, ή δεν τηρή ταύτα προσηκόντως, ή αρνήται να συµµορφωθή προς τους 
ορισµούς της παραγράφου 9, εκ τούτου δε δυσχεραίνεται η εξακρίβωσις των υπαγοµένων εις 
την ασφάλισιν προσώπων ή των καταβλητέων εισφορών, αύται καθορίζονται κατά την 
ανεξέλεγκτον κρίσιν του Ι.Κ.Α. 

12. Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ζητή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίον, την 
υποβολήν αυτώ παντός στατιστικού στοιχείου σχετιζοµένου προς την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. ως 
και να παραγγέλλη την περιοδικήν υποβολήν αυτώ συναφών στοιχείων, εντός ωρισµένων 
προθεσµιών. Η µη εµπρόθεσµος υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, συνιστά βαρύ πειθαρχικόν 
παράπτωµα δια τον υπαίτιον της µη εµπροθέσµου υποβολής τούτων. 

13.  Το Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως υποβάλλη εις το Υπουργείον Εργασίας και εις την Γεν. 
∆/νσιν ∆ηµοσίου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονοµικών, εις την αρχήν µεν εκάστου 
ηµερολογιακού τριµήνου λογιστικήν κατάτσασιν εσόδων και εξόδων δια το προηγούµενον 
ηµερολογιακόν τρίµηνον εις την αρχήν δε εκάστου ηµερολογιακού έτους αντίγραφον του 
ισολογισµού και απαλογισµού του δια του παρελθόν ηµερολογιακόν έτος. 

 
Άρθρον 27. 

 
1. Εισφοραί µη καταβληθείσαι εντός της προθεσµίας του άρθρου 26 παράγραφος 3, 

επιβαρύνονται δια προσθέτου τέλους ίσου προς 20% τούτων, εκτός εάν ο υπόχρεως δια την 
καταβολήν εργοδότης προβή εις εξόφλησιν των καθυστερουµένων εισφορών προ πάσης 
καταλογιστικής πράξεως ή και το βράδυτερον εντός µηνός από της εις αυτόν κοινοποιήσεως 
της σχετικής καταλογιστικής πράξεως, ότε το πρόσθετον τέλος περιορίζεται εις 10%. 

2 Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου η καθυστέρησις της 
καταβολής των εισφορών δι’ έκαστον συµπληρούµενον τρίµηνον από της πρώτης του εποµένου 
µηνός εντός του οποίου εβεβαιώθησαν εις το ∆ηµόσιον Ταµείον, ίνα εισπραχθούν 
αναγκαστικώς κατά τας διατάξεις του παρόντος, συνεπάγεται επιβάρυνσιν του εργοδότου δι’ 
ετέρου προσθέτου τέλους 10%. Η τοιαύτη κατά τρίµηνον επιβάρυνσις του εργοδότου δια 
προσθέτων τελών, δεν δύναται πάντως να υπερβή το ποσοστόν 100% της αρχικώς 
βεβαιωθείσης οφειλής. 

3. Αι κατά τον παρόντα νόµον απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. εκ καθυστερουµένων εισφορών, 
προσθέτων τελών ή επαυξήσεων των εισφορών, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 54 § 3, 
εισπράττονται δια του υπό του Ν.∆. 1383/1942 συσταθέντος «∆ηµοσίου Ταµείου Εσόδων 
Ι.Κ.Α.» ή των αρµοδίων δηµοσίων Ταµείων ή των αρµοδίων υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., κατά τας 
διατάξεις κανονισµού, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του Νόµου «περί εισπράξεως δηµοσίων 
εσόδων». Την κατά τον νόµον 5940/33 «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων» παρεχοµένην 
ευχέρειαν αναστολής καταβολής οφειλοµένων ή τµηµατικής καταβολής, ασκεί το κατά τους 
κανονισµούς του Ι.Κ.Α. αρµόδιον όργανον. 

Ως τακτοποίησις των περί ων το άρθρον 57 § 1 καθυστερουµένων εισφορών,  νοείται και 
η παρά του οφειλέτου δήλωσις περί εξοφλήσεως αυτών δια 12 µηνιαίων δόσεων. Η  µη 
καταβολή δόσεως τινός εντός 15θηµέρου αφ’ ης κατέστη απαιτητή, καθιστά απαιτητόν 
ολόκληρον το ποσόν των καθυστερουµένων εισφορών, προσαυξηµένον κατά 50%. 

4. Ως τίτλοι δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των περί ων ανωτέρω απαιτήσεων 
χρησιµεύουσι καταστάσεις οφειλετών. 

5. Κατά της κατά τα ανωτέρω εκτελέσεως επιτρέπονται προσφυγαί ενώπιον  του 
Πρωτοβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου. Κατά των αποφάσεων τούτου, 
επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του ∆ευτεροβαθµίου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εφ’ όσον 
πρόκειται περί ποσών υπερβαινόντων το 50πλάσιον του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ανωτάτης 
ασφαλιστικής κλάσεως. 

6. Εν περιπτώσει εισπράξεως των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α. δια πλειστηριασµού ή 
αναγγελίας εις την πτώχευσιν, η κατάταξις αυτών γίνεται προνοµιακώς µετά των απαιτήσεων 



της παρ. 4 του άρθρου 940 της Πολιτικής ∆ικονοµίας, επί ενδεχοµένης δε ανεπαρκείας του 
αποµένοντος υπολοίπου προς εντελή εξόφλησιν, αι ούτω συντρέχουσαι προνοµιακαί απαιτήσεις 
κατατάσσονται συµµέτρως. 

7. Το δικαίωµα προς είσπραξιν των εισφορών, παραγράφεται µετά πενταετίαν από της 
λήξεως του οικονοµικού έτους, καθ’ ο αύται κατέστησαν απαιτηταί. 

Επί της τοιαύτης παραγραφής, εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν αι διατάξεις περί 
βραχυπροθέσµων παραγράφων του Αστικού Κώδικος. 

8. Εισφοραί αχρεωστήτως εισπραχθείσας επιστρέφονται επί τη αιτήσει του 
ενδιαφεροµένου, εντόκως προς 5%. Η διάταξις αύτη δεν ισχύει δια τας υπέρ των κλάδων 
ασφαλίσεων παροχών ασθενείας εις χρήµα και εις είδος εισπραχθείσας αχρεωστήτως εισφοράς. 

Ο ησφαλισµένος δικαιούται ν’ απαιτήση την απ’ ευθείας εις αυτόν πληρωµήν του 
αναλογούντος αυτώ εξ εισφορών του ποσοού εκ των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών 
µετά του εκ 5% τόκου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
 

Παροχαί Ασφαλίσεως. 
 

Σύνταξις αναπηρίας, γήρατος και θανάτου. 
 
1. Ο παρά το Ιδρύµατι ησφαλισµένος δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος ή αναπηρίας 

εάν: 
α) Επραγµατοποίησε δύο χιλιάδες πεντακοσίας (2.500 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας και 

δεν συντρέχει περίπτωσις εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 51 του παρόντος, 
συνεπλήρωσε δε και τα κατά το επόµενον εδάφιον β΄ όρια ηλικίας ή κατέστη ανάπηρος κατά 
την έννοιαν της εποµένης παραγράφου, ή  

β) Επραγµατοποίησεν ανά εκατόν (100) τουλάχιστον ηµέρας εργασίας καθ’ έκαστον των 
πέντε ηµερολογιακών ετών, των αµέσως προηγουµένων του έτους καθ’ ο συνεπλήρωσε το 60ον 
προκειµένου περί θηλέων έτος της ηλικίας ή καθ’ ό υπέβαλε την περί απονοµής αυτώ 
συντάξεως λόγω γήρατος αίτησίν του µετά την συµπλήρωσιν των ανωτέρω ορίων ηλικίας ή 
καθ’ ο κατέστη ανάπηρος κατά την έννοιαν της εποµένης παραγράφου. 

Προκειµένου ειδικώς περί ησφαλισµένων συνταξιοδοτουµένων παρά του ∆ηµοσίου ή 
παρ’ ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως κατά τον χρόνον της υποβολής της αιτήσεως περί 
συνταξιοδοτήσεώς των, δια την απονοµήν συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος παρά του 
Ι.Κ.Α., δέον όπως ο ησφαλισµένος κατέστη ανάπηρος ή συνπερλήρωσε τα κατά ανωτέρω όρια 
ηλικίας και επραγµατοποίησε εκτός των εκ των εδαφίω β΄ προϋποθέσεων και 1500 τουλάχιστον 
ηµέρας εργασίας συνυπολογιζοµένων εις ταύτας και των κατά το εδ. β΄ ηµερών, µη 
εφαρµοζοµένης δε ως προς τούτος της διατάξεως του εδαφίου α΄. 

2. Ο ησφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος κατά την έννοιαν της διατάξεως της 
προηγουµένης παραγράφου, εάν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθενήσεως σωµατικής ή 
πνευµατικής εξαµήνου τουλάχιστον κατ’ ιατρικήν πρόβλεψιν διαρκείας, δεν δύναται να κερδίζη 
δι’ εργασίας ανταποκρινοµένης εις τας δυνάµεις, τας δεξιότητας, την µόρφωσιν και την συνήθη 
αυτού επαγγελµατικήν απασχόλησιν, πλέον του τρίτου εκείνου όπερ συνήθως κερδίζει εν τη 
αυτή περιφερεία και επαγγελµατική κατηγορία σωµατικώς και πνευµατικώς υγιής άνθρωπος 
της αυτής µορφώσεως. 

Εάν ο ησφαλισµένος δύναται να κερδίζη υπό τας εν τω προηγουµένω εδαφίω οριζοµένας 
προϋποθέσεις και όρους, πέον µεν του τρίτου ουχί όµως και των 2/3 εκείνου όπερ κερδίζει 
σωµατικώς και πνευµατικώς υγιής άνθρωπος, δικαιούται, εφ’ όσον είχε συµπληρώσει και τον 
υπό της παραγράφου 1 απαιτούµενον αριθµόν ηµερών εργασίας, ειδικού επιδόµατος 
αναπροσαρµογής ίσου προς το ποσόν της ης θα εδικαιούτο συντάξεως λόγω αναπηρίας. Το 
ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται αδιαφόρως ασκήσεως παρά του επιδοµατούχου οιασδήποτε 
εξηρτηµένης ή αυτοτελούς απασχολήσεως και επί µίαν διετίαν το πολύ. Η καταβολή όµως του 



επιδόµατος τούτου δύναται να εξαρτάται εκ της αποδοχής εκ µέρους του επιδοτούµενου της 
υποδεικνυοµένης αυτώ παρά του Ι.Κ.Α. επαγγελµατικής αναπροσαρµογής. 

3. Εάν ησφαλισµένος κατέστη ανάπηρος εκ προθέσεως ή συνεπεία πληµµελήµατος ή 
κακουργήµατος παρ’ αυτού διαπραχθέντος, αποδεικνύεται δε η ενοχή του δια τελεσιδίκου 
δικαστικής αποφάσεως, δεν δικαιούνται συντάξεως αναπηρίας ή επιδόµατος αναπροσαρµογής. 
Εάν όµως υπάρχωσι πρόσωπα εκ των εις την παράγραφον 6 αναφεροµένων, ταύτα δικαιούνται 
της συντάξεως ης θα εδικαιούντο εις περίπτωσιν θανάτου του ησφαλισµένου. 

4. Ηµέραι εργασίας πραγµατοποιούµεναι κατά το πρώτον έτος µετά την συµπλήρωσιν 
των κατά την παράγραφον 1 ορίων ηλικίας, συνπολογίζονται άπασαι εις τας  υπό της αυτής 
παραγράφου 1 απαιτουµένας ηµέρας εργασίας, αι κατά τα επόµενα όµως έτη 
πραγµατοποιούµεναι συνυπολογίζονται µετ’ αφαίρεσιν 50 ηµερών εκ των πραγµατοποιηθεισών 
καθ’ έκαστον  ηµερολογιακόν έτος. 

5. Εάν ο παρά τω Ιδρύµατι ησφαλισµένος συνεπλήρωσε 2.500 τουλάχιστον ηµέρας 
εργασίας εξ ων ανά 100 τουλάχιστον καθ’ έκαστον των πέντε ηµερολογιακών ετών, των 
αµέσως προηγουµένων του έτους καθ’ ο 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 παραγράφου 1 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 ησφαλισµένης. 

Από της συµπληρώσεως των αυτών ορίων ηλικίας, ήτοι του 60ου προκειµένου περί 
αρρένων και του 55ου προκειµένου περί θηλέων, δικαιούνται συντάξεως συντρεχουσών των 
προϋποθέσεων της παραγράφου 1 εδ. α΄ και δη άνευ των κατά τα ανωτέρω µειώσεων, οι 
ησφαλισµένοι οι επί µακρόν απασχολούµενοι εις ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα 
καθοριζόµενα δια Κανονισµού, όστις θέλει καθορίσει πλην του χρόνου απασχολήσεως εις τα εν 
λόγω επαγγέλµατα και παν σχετικόν µε την συνταξιοδότησιν τούτων ζήτηµα. 

Ο δια της παρούσης διατάξεως προβλεπόµενος δια την εφαρµογήν αυτής Κανονισµός δεν 
δύναται να τεθή εν ισχύϊ πρό της 1ης Ιανουαρίου 1953. 

6. Εν περιπτώσει θανάτου συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή  
ησφαλισµένου τυγχάνοντος επιδόµατος αναπροσαρµογής κατά τα εν παρ. 2 εδ. δεύτερον 
οριζόµενα, αδιαφόρως ορίου ηλικίας ως και εν περιπτώσει θανάτου ησφαλισµένου, αδιαφόρως 
ορίου ηλικίας ως και εν περιπτώσει θανάτου ησφαλισµένου, εάν ο θανών είχε πραγµατοποιήσει 
τον εν παρ. 1 εδ. α΄ οριζόµενον αριθµόν ηµερών εργασία ή ανά 100 τουλάχιστον καθ’ έκαστον 
εντός πέντε  ηµερολογιακών ετών των αµέσως προηγουµένων του έτους καθ’ ό έλαβε χώραν ο 
θάνατος, δικαιούνται συντάξεως κατά τας εποµένας παραγράφους: 

α) Η χήρα ή ο άπορος και ανάπηρος χήρος, ου η συντήρησις εβάρυνε κυρίως την 
θανούσαν. 

β) Τα νόµιµα τέκνα, τα νοµιµοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα και υιοθετηθέντα, ων η 
υιοθεσία έλαβε χώραν εν τουλάχιστον έτος προ του θανάτου του ή της χορηγήσεως συντάξεως 
ή επιδόµατος αναπροσαρµογής εις τον θετόν πατέρα και τα οποία δεν λαµβάνουσιν 
οπωσδήποτε σύνταξιν εκ του Ι.Κ.Α. και επί θανάτου ησφαλισµένης ή συνταξιούχου ή 
επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής και τα νόθα αυτής τέκνα. 

γ) Οι κατά τον χρόνον του θανάτου ησφαλισµένου ή συνταξιούχου ή επιδοµατούχου 
λόγω αναπροσαρµογής ορφανοί πατρός και µητρός έγγονοι και προγονοί, εφ’ όσον  πάντες 
ούτοι συντηρούνται κυρίως υπό του θανόντος (ή την θανούσαν).  

7. Η χήρα (χήρος) δεν δικαιούται συντάξεως. 
Α΄. Εάν ο θάνατος του συζύγου (της συζύγου) επήλθε προ της παρόδου εξ µηνών από της 

τελέσεως του γάµου, εκτός: 
α) Εάν ο θανάτος οφείλεται εις ατύχηµα εργατικόν ή µη. 
β) Εάν, υφισταµένου του γάµου, εγεννήθη ή δια του γάµου ενοµιµοποιήθη τέκνον. 
γ) Εάν η χήρα κατά τον χρόνον του θανάτου τελή εις κατάστασιν εγκυµοσύνης και  
Β΄.  Εάν ο θανών (η θανούσα) ελάµβανε κατά την τέλεσιν του γάµου σύνταξιν αναπηρίας 

ή γήρατος ή επίδοµα αναπροσαρµογής, ο δε θάνατος επήλθε προ της πρόδου 24 µηνων από της 



τελέσεως του γάµου, εκτός αν και εν τη περιπτώσει ταύτη συντρέχη λόγος τις εκ των ανωτέρω 
υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ αναφεροµένων. 

8. Το ποσόν της συντάξεως εις ην δικαιούται η χήρα (χήρος), ισούται προς τα 
ογδοήκοντα εκατοστά του ποσού της συντάξεως του θανόντος (θανούσης). 

9. Το ποσόν της συντάξεως εις ην δικαιούται έκαστον τέκνον, ισούται προς τα είκοσιν 
εκατοστά του ποσού της συντάξεως του θανόντος (θανούσης). 

Προκειµένου όµως περί τέκνου ορφανού εξ αµφοτέρων των γονέων, η κατά το 
προηγούµενον εδάφιον σύνταξις αυτού τριπλασσιάζεται. 

Το σύνολον πάντως των συντάξεων της χήρας (χήρου) και των τέκνων, δεν δύνανται να 
υπερβαίνη το ποσόν της συντάξεως του θανόντος (θανούσης) και µη υπαρχούσης χήρας 
(χήρου) δικαιουµένης συντάξεως, τα ογδοήκοντα εκατοστά του εν λόγω ποσού. 

Εάν το σύνολον των συντάξεων υπερβαίνη τα όρια του προηγουµένου εδαφίου, η 
σύνταξις εκάστου δικαιουµένου µειούται αναλόγως. 

10. Οι περί ων η παράγραφος 6 έγγονοι, προγονοί και γονείς δικαιούνται συντάξεως, εάν 
δεν υπάρχουν χήρα (χήρος) ή τέκνα δικαιούµενα συντάξεως ή επί υπαρχόντων τοιούτων, δια 
της ικανοποιήσεως των εις σύνταξιν δικαιωµάτων αυτών δεν εξαντλείται το ποσόν της 
συντάξεως του θανόντος (θανούσης). 

11.  Το ποσόν της συντάξεως εκάστου εγγόνου, προγονού, του πατρός ή της µη χήρας 
µητρός, ισούται προς τα είκσιν εκατοστά της συντάξεως του θανόντος (της θανούσης), της δε 
χήρας µητρός εις τα 40% της αυτής συντάξεως, χωρίς όµως το σύνολον των συντάξεων των 
εγγόνων, προγονών και γονέων να δύναται να υπερβή εν µεν τη πρώτη περιπτώσει της 
προηγουµένης παραγράφου το ποσόν της συντάξεως του θανόντος (θανούσης), εν δεν τη 
δευτέρα περιπτώσει της αυτής παραγράφου το ποσόν το αποµένον εκ της εν λόγω συντάξεως 
µετά την ικανοποίησιν του εις σύνταξιν δικαιώµατος της χήρας (χήρου) ή των τέκνων. 

Αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παγράφου 9 εφαρµόζονται αναλόγως και εν 
προκειµένω. 

12. Ως σύνταξις του θανόντος (θανούσης) δια τον υπολογισµόν των ποσοστών των 
συντάξεων των περί ων το παρόν άρθρον µελών οικογενείας, λογίζεται το ποσόν της βασικής 
συντάξεως, (άρθρον 29 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄) το οποίον ελάµβανεν ο θανών (θανούσα) 
συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή ο (η) επιδοµατούχος λόγω αναπροσαρµογής ή εις ο 
θα εδικαιούτο ο θανών αν κατά την ηµέραν του θανάτου του καθίστατο ανάπηρος, µη 
συνυπολογιζοµένων των τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών και απολύτου 
αναπηρίας. 

13. Πρόσωπα εκ των κατά το παρόν άρθρον δικαιουµένων συντάξεως, στερούνται παντός 
επ’ αυτής δικαιώµατος, εάν δι’ αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, ήθελον καταδικασθή δια 
πράξιν, αποτέλεσµα της οποίας υπήρξεν ο θάνατος του ησφαλισµένου ή του συνταξιούχου (της 
ησφαλισµένης ή της συνταξιούχου). 

 
Ποσόν συντάξεως - Έναρξις – Λήξις 

 
Άρθρον 29. 

 
1. Το ποσόν της υπό του ΙΚΑ χορηγουµένης βασικής συντάξεως λόγω αναπηρίας και 

γήρατος αποτελείται: 
α) Εκ ποσού ίσου προς 80% του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της περί ής η παράγραφος 2 

του άρθρου 25 1ης ασφαλιστικής κλάσεως, συν 10% επί της τυχόν διαφοράς της υπαρχούσης 
µεταξύ του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της κλάσεως 1 και του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
κλάσεως εις ην  ανήκει ο ησφαλισµένος κατά τα εβ άρθρω 37 οριζόµενα.  Η µηνιαία βασική 
σύνταξις υπολογίζεται πολλαπλασιαζοµένου του ως άνω ανεφερθέντος ποσού  επί 25. 

β) εκ προσαυξήσεων του κατά το προηγούµενον εδάφιον εξευρισκοµένου ποσού ίσων: 
αα)  προς 4% ανά πεντακοσίας ηµέρας εργασίας, µετά τας πρώτας εννεακοσίας 

ενενήκοντα εννέα τοιαύτας, δι’ ας δεν χορηγείται προσαύξησις και µέχρι συµπληρώσεως 3000 
ηµερών εργασίας. 



ββ)  προς 3% ανά πεντακοσίας ηµέρας εργασίας, µετά την συµπλήρωσιν 3000 τοιούτων 
και µέχρις 6000 ηµερών εργασίας. 

γγ)  προς 2% ανά πεντακοσίας ηµέρας εργασίας, µετά την συµπλήρωσιν  6000 τοιούτων 
και άνω.  

2. Προκειµένου περί αναπηρίας οφειλοµένης εις ατύχηµα, το ποσόν της απονεµητέας 
κατά τας ανωτέρω διατάξεις βασικής συντάξεως µετά των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών 
βαρών, δεν δύναται να είναι κατώτερον του 60% του γινοµένου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου 
της ασφαλιστικής κλάσεως, εις ην ανήκει ο ησφαλισµένος κατά το άρθρον 37 του παρόντος, επί 
25. 

3. Αι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος βασικοί συντάξεις προσαυξάνονται: 
α. Κατά 50%, εφ’ όσον ο συνταξιούχος είναι έγγαµος, η δε σύζυγός του δεν ασκεί 

επάγγελµά τι ή δεν είναι συνταξιούχος Ασφαλιστικού  Οργανισµού ή του ∆ηµοσίου και  
β. Κατά 20% του αυτού ως άνω ποσού δια το πρώτον τέκνον, 15% δια το δεύτερον 

τέκνον και 10% δια το τρίτον τέκνον, νοουµένων υπό την εν άρθρω 28, παράγραφος 6, 
καθοριζοµένην έννοιαν, και µέχρι συµπληρώσεως του κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου 
ορίου ηλικίας, εφ’ όσον δε είναι άγαµα και δεν ασκούν επάγγελµάτι ή δεν λαµβάνει δι’ αυτά 
προσαύξησιν ο έτερος των συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος Ασφαλιστικού Οργανισµού ή του 
∆ηµοσίου ή δεν λαµβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ Ασφαλιστικού Οργανισµού ή του ∆ηµοσίου. 

4. Ουδείς δικαιούται, παρά του Ι.Κ.Α. περισσοτέρων της µιας συντάξεων. Εάν 
πρόσωπόν τι δικαιούται πλειόνων συντάξεων λαµβάνει την µεγαλυτέραν τοιαύτην. 

5. Η καταβολή των συντάξεων και του επιδόµατος αναπροσαρµογής άρχεται από της 
πρώτης του µηνός του εποµένου εκείνου, καθ’ ον έλαβον χώραν τα θεµελιούντα το δικαίωµα 
γεγονότα. Εν πάση όµως περιπτώσει ούτη δεν δύναται να ανατρέξη εις χρόνον απώτερον του 
έτους από της υποβολής της αιτήσεως περί απονοµής συντάξεως ή επιδόµατος 
αναπροσαρµογής.  

Εν περιπτώσει απονοµής συντάξεως λόγω αναπηρίας, οφειλοµένης εις ασθένειαν, το εις 
σύνταξιν ή εις επίδοµα αναπροσαρµογής δικαίωµα άρχεται από της ηµέρας, καθ’ ην έπαυσε 
καταβαλλόµενον επίδοµα ασθενείας, εφ’ όσον κατεβάλλετο τοιούτον ουχί όµως και πέραν του 
έτους αναδροµικώς από της ηµέρας της υποβολής της αιτήσεως. 

6. Το δικαίωµα εις σύνταξιν ή εις επίδοµα αναπροσαρµογής λήγει εις το τέλος του 
µηνός, καθ’ όν έλαβε χώραν ο θάνατος του συνταξιούχου ή του επιδοµατούχου λόγω 
αναπροσαρµογής ή ο ανάπηρος έπαυσεν να πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 28, 
παράγραφος 2, ή επί χήρας εις το τέλος του µηνός καθ’ ον συνήψε νέον γάµον και επί τέκνων, 
εγγόνων και προγονών, εις το τέλος του µηνός, καθ’ ον συνεπλήρωσαν το 18ον έτος της 
ηλικίας των ή προ τούτου συνήψαν γάµου. 

Το ανωτέρω όριον ηλικίας δεν ισχύει προκειµένου περί τέκνου, εγγόνου ή προγονού 
ανικάνου προς πάσαν βιοποριστικήν εργασίαν. 

7. Η καταβολή της συντάξεως αναστέλλεται εις τας ακολούθους περιπτώσεις: 
α) Εάν ο συνταξιούχος εκτίη ποινήν στερητικήν της ελευθερίας µεγαλυτέραν των εξ 

µηνών, εφ’ όσον χρόνον εκτίει ταύτην. Εφ’ όσον όµως υπάρχωσι πρόσωπα, άτινα εν 
περιπτώσει θανάτου τούτου θα ελάµβανον σύνταξιν, ταύτα δικαιούνται εις την απόληψιν της 
συντάξεως, ήτις θα κατεβάλλετο εις ταύτα εν περιπτώσει θανάτου του συνταξιούχου. 

β) Εάν και εφ’ όσον χρόνον ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας δεν προσέρχεται κατά τα 
δια Κανονισµού οριζόµενα, προς εξέτασιν της καταστάσεώς του.  

γ) Εάν και εφ’ όσον ο συνταξιούχος ασκή αυτοτελές επάγγελµα ή παρέχη εξηρτηµένην 
εργασίαν, εξ ης αποκερδαίνει προκειµένου µεν περί συνταξιούχου λόγω αναπηρίας και 
γήρατος, ποσόν ανώτερον του 25πλασίου του ηµίσεος του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
ασφαλιστικής κλάσεως βάσει της οποίας υπελογίσθη η σύνταξις και προκειµένου περί µελών 
οικογενείας ποσόν διπλάσιον της συντάξεώς των.  

8. Πρόσωπα λαµβάνοντα σύνταξιν παρά του ΙΚΑ κατά την έναρξιν της ισχύος του 
παρόντος νόµου, θέλουν εξακολουθήσει δικαιούµενα ταύτης έστω και εάν δεν πληρώσι τας 
προϋποθέσεις του παρόντος µέχρι λήξεως του δικαιώµατος αυτών εις σύνταξιν, συµφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος. 



Το ποσόν όµως της συντάξεως των ως άνω συνταξιούχων αναπροσαρµόζεται συµφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος. ∆ια την τοιαύτην αναπροσαρµογήν αι παρά των 
συνταξιούχων πραγµατοποιηθείσαι ηµέραι εργασίας βάσει των οποίων υπελογίσθη η σύνταξις 
αυτών, λογίζονται άπασαι ως πραγµατοποιηθείσαι : α) εις την Ιην κλάσιν προκειµένου περί 
συνταξιούχων αµφοτέρων των φύλων µη συµπληρωσάντων το 18ον έτος της ηλικίας των, β) εις 
την ΙΙΙην  κλάσιν προκειµένου περί γυναικών ηλικίας άνω των 18 ετών και γ) εις την Vην 
κλάσιν προκειµένου περί ανδρών ηλικίας άνω των 18 ετών. Εάν όµως το ούτω προκύπτον εκ 
της αναπροσαρµογής ποσόν είναι κατώτερον της συντάξεως την οποίαν ελάµβανον κατά τον 
χρόνον της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, εξακολουθεί καταβαλλόµενον το ανώτερον 
τούτο ποσόν. 

9. Εν περιπτώσει ουσιωδών αυξοµειώσεων του γενικού τιµαρίθµου κόστους της ζωής αι 
υπό του Ιδρύµατος καταβαλλόµεναι συντάξεις δύνανται να αυξοµειώνται κατά ποσοστόν 
οριζόµενον δι’ αποφάσεων του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένων υπό του Υπουργού Εργασίας. 

10. Το ποσόν των υπό του Ι.Κ.Α. καταβαλλοµένων βασικών συντάξεων λόγω αναπηρίας 
προσαυξάνεται κατά 50% εφ’ όσον ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς εις κατάστασίν απαιτούσαν 
συνεχή επίβλεψιν, περιποίησιν και συµπαράστασιν ετέρου προσώπου (απόλυτος αναπηρία). 

Υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις προσαυξάνεται κατά 50% και το ποσόν της 
συντάξεως των µελών οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου ή 
επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής και δη άνευ µειώσεώς τινος των ποσών των συντάξεων 
των δικαιουµένων συντάξεως ετέρων µελών οικογενείας. 

11. Το συνολικόν ποσόν της απονεµητέας εις τον δικαιούχον βασικής συντάξεως λόγω 
αναπηρίας ή γήρατος µετά των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών εν ουδεµιά 
περιπτώσει δύναται να είναι ανώτερον του 25σίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
ασφαλιστικής κλάσεως βάσει του οποίου υπελογίσθη η σύνταξις. 

 
Ιδιαίτερα πρόνοια υπέρ των συνταξιούχων. 

Άρθρο 30. 
 

1. Το Ι.Κ.Α. δύναται να παρέχη εις τους συνταξιούχους περίθαλψιν είτε εις κατάστηµα 
περιθάλψεως αναπήρων ή γερόντων, είτε εις ορφανοτροφεία ή έτερα ευαγή Ιδρύµατα. 

α) Τη αιτήσει των ιδίων συνταξιούχων ή του επιτρόπου, του κηδεµόνος ή του 
αντιλήπτορος αυτών, είτε 

β) τη αιτήσει της Αστυνοµικής Αρχής του τόπου διαµονής των συνταξιούχων, εφ’ όσον 
πρόκειται περί τοξικοµανών ή µεθυσκοµένων καθ’ έξιν ή περί πασχόντων εξ επικινδύνων 
ψυχικών ή λοιµωδών παθήσεων. 

2. Η σύνταξις των κατά τω ανωτέρω περιθαλποµένων ή θεραπευοµένων συνταξιούχων, 
µειούται εις το τέταρτον µεν εάν ούτοι δεν βαρύνονται δια της συντηρήσεως µελών οικογενείας 
εκ των άρθρω 33 αναφεροµένων, εις το ήµισυ δε εν αντιθέτω περιπτώσει. 

3. Εάν υπαιτιότητι του συνταξιούχου ή του επιτρόπου ή του κηδεµόνος ή του 
αντιλήπτορος αυτού, δεν καθίσταται δυνατή η χορήγησις ή η συνέχισις της περιθάλψεως, εξ ης 
θα ήρετο πιθανώς η αναπηρία, δύναται το Ι.Κ.Α. να στερή αυτόν του όλου ή µέρους της 
συντάξεώς του επί χρόνον ουχί µακρότερον του έτους. 

4. ∆ια κανονισµού θέλουσιν ορισθή τα της εκτελέσεως του παρόντος άρθρου. 
 

Ιατρική περίθαλψις 
Άρθρον 31. 

 
1.  Εις τους ησφαλισµένους και τα µέλη της οικογενείας αυτών, τα αναφερόµενα εις το 

άρθρον 33, παρέχεται ιατρική περίθαλψις, εφ’ όσον ο ησφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει 50 
τουλάχιστον ηµέρας εργασίας είτε κατά το προηγούµενον της ηµέρας της αναγγελίας της 
ασθενείας ή της πιθανής ηµέρας τοκετού ηµερολογιακόν έτος, είτε κατά το τελευταίον προ της 
τοιαύτης αναγγελίας 15µηνον, µη συνυπολογιζοµένων πάντως εις τας άνω 50 ηµέρας εργασίας 



των κατά το τελευταίον ηµερολογιακόν τρίµηνον του 15µήνου πραγµατοποιηθεισών ηµερών 
εργασίας. 

∆ια κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος, παροχής της ιατρικής περιθάλψεως και η έκτασις 
των παροχών. Ηµέραι, καθ’ ας ο ησφαλισµένος ελάµβανεν επίδοµα ανεργίας ή ασθενείας, 
θεωρούνται ως ηµέραι εργασίας εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου. 

2. Οι συνταξιούχοι και οι επιδοµατούχοι λόγω αναπροσαρµογής και τα µέλη της 
οικογενείας αυτών τα αναφερόµενα εις το άρθρον 33, δικαιούνται ιατρικής περιθάλψεως κατά 
τα διακανονισµού ορισθησόµενα εφ’ όσον χρόνον τυγχάνουν συντάξεως ή επιδόµατος 
αναπροσαρµογής και επί εξ µήνας µετά τη λήξιν αυτών. 

3. Ιατρική περίθαλψις, παρέχεται εφ’ όσον διαρκεί η ασθένεια έστω και αν εν τω µεταξύ 
έπαυσε πληρούν το ησφαλισµένον πρόσωπον τας προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

Περίθαλψις όµως δια νέαν περίπτωσιν ασθενείας, παρέχεται µόνον εφ’ όσον πληρούνται 
αι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

4. Η ιατρική περίθαλψις περιλαµβάνει ιατρικάς φροντίδας, παρακλινικάς εξετάσεις 
πάσης φύσεως, ειδικάς θεραπείας, φάρµακα, συνήθη και ειδικά θεραπευτικά µέσα και 
προθέσεις, λουτροθεραπείαν καθώς και περίθαλψιν εις πάσης φύσεως θεραπευτήρια, ως 
τοιούτων νοουµένων των ασύλων και των σανατορίων, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη, και εις ην 
έκτασιν επιβάλλει η κατάστασις του ασθενούς. Αι ιατρικαί φροντίδες παρέχονται δωρεάν. Ως 
προς τας λοιπάς παροχάς το ΙΚΑ δύναται να καθορίση δια κανονισµού ποσοστόν συµµετοχής 
του ησφαλισµένου ή συνταξιούχου ή των εν άρθρω 33 αναφεροµένων µελών οικογενείας 
τούτων εις την σχετικήν δαπάνην, µη δυναµένην να υπερβή το 1/4 ταύτης. 

Η χρονολογία ενάρξεως χορηγήσεως των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων επί 
πλέον των του Ν. 6298/1934 κατηγοριών παροχών ιατρικής περιθάλψεως, θέλει καθορισθή δια 
Κανονισµού, είτε ενιαίως δια το σύνολον αυτών, είτε κατά κατηγορίας, υποχρεουµένου πάντως 
του Ι.Κ.Α. όπως ολοκληρώση την ιατρικήν περίθαλψιν µέχρι 31/12/52.  

5. Εάν εν ελλείψει κλίνης ή άλλων θεραπευτικών εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατή η 
νοσηλεία ασθενούς φυµατικοού εις Σανατόριον, είτε γενικώς είτε δι’ όλον τον απαιτούµενον 
χρόνον συµφώνως προς τα δεδοµένα  της ιατρικής επιστήµης, δύναται να αναλαµβάνεται υπό 
του Ι.Κ.Α. ή κατ’ οίκον νοσηλεία αυτού µέχρις ότου διαπιστωθή ιατρικώς ότι δεν χρήζει 
σανατοριακής περιθάλψεως ή µέχρις ότου εξευρεθούν τα µέσα προς παροχήν τοιαύτης. Κατά 
το διάστηµα τούτο ο ασθενής εκτός της πλήρους ιατρικής περιθάλψεως, η οποία παρέχεται 
προς αυτόν κατ’ οίκον λαµβάνει επί πλέον τα βασικά είδη του καθηµερινού διαιτολογίου των 
φυµατικών, του προβλεποµένου δια τους νοσηλευοµένους εις σανατόρια του ΙΚΑ ή δια 
λογαριασµού τούτου εις έτερα τοιαύτα ή το αντίτιµον αυτών εις χρήµα συµφώνως προς τα δια 
κανονισµού ορισθησόµενα. 

Η παροχή των τροφίµων ή του αντιτίµου τούτων εξακολουθεί και επί 6 µήνας µετά την 
έξοδον του ασθενούς εκ του σανατορίου ή την διαπίστωσιν της εκλείψεως της ανάγκης 
σανατοριακής περιθάλψεως, προκειµένου περί νοσηλευοµένου κατά τα ανωτέρω κατ’ οίκον 
ασχέτως προς το προβλεπόµενον υπό του άρθρου 38 χρηµατικόν επίδοµα ασθενείας. 

6. Εάν εν τω τόπω διαµονής του ασθενούς δεν είναι δυνατή η νοσηλεία εν 
Θεραπευτηρίω ή η παροχή των δεουσών ειδικών ιατρικών φροντίδων και γενικώς της δεούσης 
ιατρικής περιθάλψεως ην απαιτεί η ασθένειά του, το ΙΚΑ συµµετέχει καθ’ ο µέτρον και υφ’  
ους όρους και προϋποθέσεις θέλει ορίζει κανονισµός, εις τας δαπάνας προς µετάβασιν και 
επιστροφήν του ασθενούς, εν ανάγκη δε και ενός συνοδού αυτού, εκ του τόπου της διαµονής 
του εις το πλησιέστερον κέντρον, ένθα είναι δυνατόν να παρασχεθή εις αυτόν η δέουσα ιατρική 
περίθαλψις. 

7. Εις περίπτωσιν τοκετού ησφαλισµένης ή συνταξιούχοι ή συζύγου ησφαλισµένου ή 
συνταξιούχοι η ιατρική περίθαλψις περιλαµβάνει την δέουσαν µαιευτικήν περίθαλψιν κατ’ 
οίκον, εν µαιευτηρίω ή θεραπευτηρίω, την παροχήν φαρµάκων κλπ. κατά τους διαγραφοµένους 
παρά  των Κανονισµών όρους. 

Εις περίπτωσιν αδυναµίας παροχής µαιευτικής κατά τα ανωτέρω περιθάλψεως, χορηγείται 
εφ’ άπαξ βοήθηµα οριζόµενον δι’ αποφάσεως του ∆.Σ. του Ι.ΚΑ., εις ποσόν ουχί πάντως 
κατώτερον του 5πλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. 



8. Ο τρόπος της παροχής των ιατρικών φροντίδων, αι σχέσεις Ι.Κ.Α. και ιατρών, 
φαρµακοποιών και θεραπευτηρίων γενικώς, τα του καταλογισµού αυτών δι’ αδικαιολογήτως 
πραγµατοποιηθείσας παροχάς, και παν έτερον σχετικόν θέµα, θέλουσι καθορισθή δια 
Κανονισµού. ∆ια Κανονισµού θέλει επίσης ρυθµισθή ο τρόπος χορηγήσεως φαρµάκων, 
δυναµένου του Ι.Κ.Α. να εισάγη, παρασκευάζη, αποθηκεύη και να χορηγή φάρµακα, 
φαρµακευτικόν και υγειονοµικόν υλικόν, και παντός είδους προθέσεις εις τα δικαιούµενα 
πρόσωπα. Το Ι.Κ.Α. ασκεί έλεγχον των παρεχοµένων φαρµάκων δια δειγµατοληψιών, ων τας 
καθ’ έκαστον λεπτοµερείας θέλει ρυθµίζει κανονισµός. 

9. Άπασαι αι περί ων το παρόν άρθρον χρηµατικαί παροχαί αντικαταστάσεως εις είδος 
τοιούτων, βαρύνουσι τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος. 

10. Ειδικώς δια την παροχήν σανατοριακής περιθάλψεως ή των αντί ταύτης 
αναφεροµένων εν παρ. 5 του παρόντος παροχών, απαιτείται εκτός των εν § 1 οριζοµένων 
προϋποθέσεων και η πραγµατοποίησις εκ µέρους των ησφαλισµένου τριακοσίων πεντήκοντα 
(350) τουλάχιστον ηµερών εργασίας κατά τα τέσσαρα προηγούµενα της ηµέρας της αναγγελίας 
ηµερολογιακά έτη. 

Ωσαύτως η ηµεροµηνία ενάρξεως της παροχής σανατοριακής περιθάλψεως εις µέλη 
οικογενείας ησφαλισµένου ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή επιδοµατούχου λόγω 
αναπροσαρµογής δεν δύναται να ορισθή δια του Κανονισµού εις χρόνον προγενέστερον της 1 
Ιανουαρίου 1954, µη εφαρµοζοµένης δια την παροχήν ταύτης της διατάξεως της παρ. 4 εδ. 
δεύτερον του παρόντος άρθρου. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου, λαµβανοµένης 
προτάσει του Υπουργού Εργασίας, η ως άνω ηµεροµηνία δύναται, εάν συντρέχουν σοβαροί 
προς τούτο λόγοι να µετατίθεται µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 1954. 

 
Έξοδα κηδείας. 
Άρθρον 32. 

 
1. Εις περίπτωσιν θανάτου ησφαλισµένου πληρούντος τας κατά το άρθρον 35 εδ. β΄ 

προϋποθέσεις ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, καταβάλλεται εφ’ άπαξ βοήθηµα δι’ 
έξοδα κηδείας οριζόµενον δι’ αποφάσεως του ∆.Σ. και µη δυνάµενον να ορίζηται κατώτερον 
του 8πλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. Το ανωτέρω 
βοήθηµα καταβάλλεται και όταν ο θάνατος του ησφαλισµένου επήλθεν µετά µεν την έκλειψιν 
των ανωτέρω προϋποθέσεων διαρκούντος όµως του χρόνου περιθάλψεώς του παρά του ΙΚΑ 
συµφώνως τω άρθρω 31 παράγρ. 3 του παρόντος. 

2. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εις την χήραν ή εάν δεν υπάρχη χήρα, εις τον κατά 
την κρίσιν του ΙΚΑ επιµεληθέντα της κηδείας βαρύνουν δεν τον κλάδον παροχών ασθενείας 
και µητρότητος εις χρήµα. 

3. Επί περιπτώσεων θανάτου ησφαλισµένων ή συνταξιούχων ή µελών οικογενείας 
τούτων νοσηλευοµένων εις θεραπευτήρια δια λογαριασµόν του ΙΚΑ εφ’ όσον ουδείς 
εµφανίζεται όπως επιµεληθή της κηδείας, το ΙΚΑ αναλαµβάνει απ’ ευθείας, την επιµέλειαν 
ταύτης. 

 
Μέλη οικογενείας. 

Άρθρον 33. 
 
1. Προς εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 31 τα κάτωθι πρόσωπα θεωρούνται µέλη 

της οικογενείας του ησφαλισµένου ή του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή του 
επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής. 

α) Η σύζυγος, ή ο ανάπηρος και άπορος σύζυγος. 
β) Τα άγαµα τέκνα (νόµιµα, νοµιµοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα, προγονοί) 

και επί ησφαλισµένης ή θήλεος συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή επιδοµατούχου 
λόγω αναπροσαρµογής και τα νόθα, µέχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των. 

γ) Η µήτηρ και ο ανάπηρος και άπορος πατήρ. 



δ) Οι ορφανοί πατρός και µητρός έγγονοι και αδελφοί, ως και οι ορφανοί µόνον πατρός 
ή µητρός αδελφοί ή έγγονοι, εφ’ όσον ο επιζών γονεύς λογίζεται κατά τα ανωτέρω ως µέλος 
οικογενείας του ησφαλισµένου, µέχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των και εφ’ 
όσον είναι άγαµοι. 

2. Τα πρόσωπα τ’ αναφερόµενα εν τη προηγουµένη παραγράφω θεωρούνται ως µέλη της 
οικογενείας του ησφαλισµένου ή του συνταξιούχοι ή του επιδοµατούχου λόγω 
αναπροσαρµογής, εφ’ όσον συµβιούσι µετ’ αυτού και η συντήρησίς των, προκειµένου περί των 
υπό στοιχεία β, γ και δ κατηγοριών, βαρύνει κυρίως αυτόν. 

Θεωρείται ότι υπάρχει συµβίωσις και εάν δια σοβαρούς λόγους, ορισθησοµένους δια 
κανονισµού, ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τα τέκνα, δεν διαµένουσι προσωρινώς υπό την αυτήν 
στέγην. 

3. ∆ύναται κατά τας διατάξεις Κανονισµού, η ιατρική περίθαλψις να παρέχηται εν όλω ή 
εν µέρει εις τα τέκνα και µετά την συµπλήρωσιν του κατά την παράγραφον 1 ορίου ηλικίας, εφ’ 
όσον είναι ανίκανα προς πάσαν εργασίαν. 

 
Εργατικόν ατύχηµα και επαγγελµατική νόσος. 

Άρθρον 34. 
 
1. ∆ια την χορήγησιν των παροχών της ασφαλίσεως, δεν απαιτείται η συµπλήρωσις των 

καθοριζοµένων εν άρθροις 28, 31, 32 και 35 ηµερών εργασίας, εάν το γεγονός το θεµελιούν το 
εις παροχάς δικαίωµα οφείλεται εις βίαιον συµβάν, επελθόν κατά την εκτέλεσιν της εργασίας ή 
εξ αφορµής αυτής ή εις επαγγελµατικήν ασθένειαν. Εάν το γεγονός το θεµελιούν το εις παροχάς 
δικαίωµα οφείλεται εις βίαιον συµβάν µη επελθόν όµως εν τη εκτελέσει ή εξ αφορµής της 
εργασίας δια την χορήγησιν των ανωτέρω παροχών αρκεί η συµπλήρωσις του ηµίσεως µόνον 
αριθµού ηµερών εργασίας των υπό των ανωτέρω άρθρων οριζοµένων. 

∆ια κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της βεβαιώσεως των 
ατυχηµάτων και επί επαγγελµατικών ασθενειών το είδος αυτών. 

∆ια κανονισµού θέλουσιν ορισθή ωσαύτως αι επιχειρήσεις και τα ελάχιστα όρια χρόνου 
διαρκείας της εργασίας εις αυτάς, δια την απόκτησιν δικαιώµατος επί των ασφαλιστικών 
παροχών λόγω επαγγελµατικής ασθενείας κατά τα ανωτέρω. 

2. Εάν δια δικαστικής αποφάσεως βεβαιούται, ότι το ατύχηµα εν τη εκτελέσει της 
εργασίας ή εξ αφορµής  αυτής, οφείλεται εις δόλον του εργοδότου ή του υπ’ αυτού 
προστηθέντος προσώπου, ο εργοδότης υποχρεούνται όπως καταβάλη : 

α) Εις το ΙΚΑ πάσαν την δαπάνην τούτου, την προκληθείσαν εκ της λόγω του 
ατυχήµατος χορηγήσεως παροχών και  

β) Εις τον παθόντα ή εν περιπτώσει θανάτου τούτου εις τα κατά το άρθρον 28 πρόσωπα, 
την διαφοράν µεταξύ του ποσού της κατά τον Αστικόν Κώδικα ανηκούσης αυτοίς 
αποζηµιώσεως και του ολικού ποσού των κατά τον παρόντα νόµον χορηγητέων αυτοίς 
παροχών. 

∆ια κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος υπολογισµού των εν εδαφίω α΄ της παραγράφου 
ταύτης δαπανών. 

 
Επίδοµα ασθενείας και ανεργίας. 

Άρθρον 35. 
 
Ο ησφαλισµένος δικαιούνται επιδόµατος ασθενείας, εάν δε παρέχη εξηρτηµένην εργασίαν 

και επιδόµατος ανεργίας, εφ’ όσον συντρέχουσιν αι κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) ∆εν λαµβάνει σύνταξιν εκ του Ι.Κ.Α. 
β) Επραγµατοποίησε 100 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας προκειµένου περί παροχής 

επιδόµατος ανεργίας, κατά το ηµερολογιακόν έτος, το αµέσως προηγούµενον της αναγγελίας 
της ασθενείας ή της ανεργίας ή κατά το προηγούµενον της τοιαύτης αναγγελίας 15µηνον, µη 
συνυπολογιζοµένων εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εις τας άνω 100 ή 150 ηµέρας εργασίας 
των πραγµατοποιηθεισών κατά το τελευταίον ηµερολογιακόν τρίµηνον του 15µήνου. 



Προκειµένου περί εποχιακώς εργαζοµένων µισθωτών, δύναται δια Κανονισµού ο κατά τα 
ανωτέρω απαιτούµενος δια την χορήγησιν επιδόµατος ανεργίας αριθµός ηµερών εργασίας, να 
µειούται µέχρις 75 κατά κατώτατον όριον. ∆ια του αυτού Κανονισµού ορισθήσονται και αι 
κατηγορίαι των µισθωτών, οίτινες χαρακτηρίζονται ως εποχιακώς εργαζόµενοι. 

γ) Συνεπεία ασθενείας, µη οφειλοµένης εις πταίσµα αυτού, απέχει της εργασίας αυτού, ή 
τυγχάνει άνεργος. 

δ) Η αποχή λόγω ασθενείας εκ της εργασίας διήρκεσε πλέον των τριών τουλάχιστον 
ηµερών ή η ανεργία διήρκεσε πλέον του 15θηµέρου από της αναγγελίας των εις το Ι.Κ.Α. και 
επί αυτοτελώς εργαζοµένου ή προαιρετικώς συνεχίζοντος την ασφάλισιν συµφώνως τω άρθρω 
41, η ασθένεια διήρκεσε πλέον του υπό Κανονισµού ορισθησοµένου χρόνου, εκτός εάν ο 
ησφαλισµένος εισήχθη εις Θεραπευτήριον, οπότε από της εισαγωγής του εφαρµόζονται αι επί 
των παρεχόντων εξηρτηµένην εργασίαν διατάξεις. 

 
Άρθρον 36. 

 
1. Το ΙΚΑ υποχρεούται να εξευρίσκη κατάλληλον εργασίαν δια των γραφείων ευρέσεως 

εργασίας εις τους ησφαλισµένους. 
Μέχρις εξευρέσεως καταλλήλου εργασίας, καταβάλλεται επίδοµα ανεργίας, υπό τας 

ακολούθους  προϋποθέσεις:  
α) Εάν είναι ικανός προς εργασίαν και ελεύθερος να παράσχη ταύτην. 
Ο ησφαλισµένος θεωρείται πληρών την προϋπόθεσιν ταύτην κατά τον χρόνον της 

επαγγελµατικής µετεκπαιδεύσεως, κατά τους υπό των σχετικών κανονισµών τιθεµένους 
περιορισµούς.  

β) Εάν ενεγράφη ως άνεργος εις το αρµόδιον γραφείον ευρέσεως εργασίας του Ι.Κ.Α.ως 
δια κανονισµού ορισθήσεται, και παρουσιάζεται ανελλιπώς εις τούτο, εκτός εάν δια του 
κανονισµού προβλεφθή απαλλαγή  από της τελευταίας ταύτης υποχρεώσεως, εις τας 
περιπτώσεις, καθ’ ας ήθελε κριθή ότι η εφαρµογή της είναι καταπιεστική δια τον άνεργον ή δεν 
εξυπηρετεί τον υπό ταύτης επιδιωκόµενον σκοπόν. 

γ) Ησφαλισµένος αδικαιολογήτως µη συµµορφούµενος προς την υποχρέωσιν είτε περί 
υποβολής αιτήσεως προς εύρεσιν εργασίας, είτε περί αποδοχής καταλλήλου εργασίας 
προσφεροµένης αυτώ, δεν δικαιούται επιδόµατος δια την εβδοµάδα καθ’ ην δεν συνεµορφώθη 
προς τας υποχρεώσεις ταύτης, ή αναλόγως των εκάστοτε περιπτώσεων κατά την κρίσιν του 
αρµοδίου ασφαλιστικού οργάνου και δια περίοδον µακροτέραν µη υπερβαίνουσαν όµως τας 
τέσσαρας εβδοµάδος τας εποµένας ταύτης. 

2. Προς καθορισµόν της καταλληλότητος της προσφεροµένης εργασίας και διαπίστωσιν 
της δεδικαιολογηµένης ή µη αρνήσεως αποδοχής ταύτης, κατά τας ως άνω διατάξεις, 
λαµβάνεται υπ’ όψει και η έκτασις των εκ ταύτης κινδύνων υγείας, ασφαλείας και ηθικής του 
ησφαλισµένου, αι σωµατικαί και πνευµατικαί του ικανότητες και η προηγουµένη 
επαγγελµατική του προπαίδευσις, η πείρα τούτου και αι προηγούµεναι αποδοχαί του, η 
διάρκεια της ανεργίας του, αι πιθανότητες ευρέσεως εργασίας της ειδικότητός του, η απόστασις 
από της κατοικίας του ένθα προσφέρεται αυτώ εργασία και αι πιθανότητες εξευρέσεως 
εργασίας εις τον τόπον της κατοικίας του. 

Κανονισµός θέλει προβλέψει την δυνατότητα µετακινήσεως δαπάναις του ΙΚΑ του 
ανέργου εις άλλας περιφερείας, όπου υπάρχει κατάλληλος προς ανάληψιν εργασίας. 

3) Τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος δεν θεωρείται αδικαιολόγητος 
άρνησις αποδοχής προσφεροµένης εργασίας, συνεπαγοµένη στέρησιν δια του παρόντος 
προβλεποµένου επιδόµατος. 

α) Εάν η προσφερόµενη θέσις είναι κενή λόγω απεργίας, λόκ άουτ ή άλλης συλλογικής 
διαφοράς εργασίας. 

β) Εάν αι αποδοχαί, αι ώραι, ή έτεραι συνθήκαι της προσφεροµένης εργασίας, είναι 
ουσιωδώς µειονεκτικώτεραι εις όµοιας εργασίας εν τη περιοχή. 

γ) Εάν δια την πρόσληψίν του εις την προσφεροµένην εργασίαν τίθενται περιοριστικοί 
όροι της συνδικαλιστικής του ελευθερίας. 



4) Αι ηµέραι απεργίας δεν επιδοτούνται. 
5) Το επίδοµα διακόπτεται πέντε ηµέρες µετά την αδικαιολόγητον άρνησιν της 

προφερθείσης εργασίας. 
6) Ησφαλισµένος αυτοβούλως εγκαταλείπων την εργασίαν άνευ αποχρώσης αιτίας 

στερείται του επιδόµατος ανεργίας. 
7) Αναστέλλεται η παροχή του επιδόµατος ανεργίας, εις τον όστις ανέλαβεν οιανδήποτε 

αυτοτελή ή εξηρτηµένην εργασίαν. Μετά την λήξιν της ως άνω απασχολήσεως του 
ησφαλισµένου, συνεχίζεται η παροχή του επιδόµατος εφ’ όσον η λήξις λάβη χώραν εντός του 
έτους της επιδοτήσεως ως καθορίζεται υπό του άρθρου 38. Ο ησφαλισµένος υποχρεούται όπως 
αναγγείλη εντός δύο ηµερών εις το Ι.Κ.Α. την κατά τ’ ανωτέρω απασχόλησίν του υποκείµενος 
άλλως εις την ποινήν του άρθρου 54 παράγρ. Ι, α. 

8) Αναστέλλεται η καταβολή του επιδόµατος ανεργίας δια χρόνον από πέντε µέχρι 
τριάκοντα ηµερών, επιτρεποµένης και της οριστικής διακοπής αυτού, εν περιπτώσει καθ’ ην ο 
επιδοτούµενος άνεργος άνευ αποχρώντος λόγου δεν συµµορφούνται προς τας υποδείξεις του 
Ι.Κ.Α. 

Η λήψις συντάξεως ή επιδόµατος, εξαιρουµένων των επιδοµάτων λοχείας, κυοφορίας και 
θηλάσεως των χορηγουµένων παρ’ οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού, συνεπάγεται 
αναστολήν της καταβολής του επιδόµατος ανεργίας. 

Εάν το επίδοµα ανεργίας είναι ανώτερον της συντάξεως ή του επιδόµατος, ο 
ησφαλισµένος λαµβάνει την επί πλέον διαφοράν. 

 
Βάσις υπολογισµός χρηµατικών παροχών. 

Άρθρον 37. 
 
∆ια τον υπολογισµόν των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων παροχών, το ύψος των 

οποίων εξαρτάται εκ του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως, εις ην ανήκει ο 
ησφαλισµένος, ως βάσις λαµβάνεται: 

α) ∆ια τον υπολογισµόν των επιδοµάτων ασθενείας ή ανεργίας, το τεκµαρτόν 
ηµεροµισθίον της ασφαλιστικής κλάσεως εις ης ανήκεν ο ησφαλισµένος κατά τας περισσοτέρας 
ηµέρας εργασίας εκ των 30 τελευταίων ηµερών απασχολήσεώς του, διαρκούντος του 
ηµερολογιακού έτους του αµέσως προηγουµένου εκείνου καθ’ ον έλαβε χώραν ή αναγγελία της 
ανικανότητος ή της ανεργίας. 

β) ∆ια τον υπολογισµόν των συντάξεων λόγω αναπηρίας και γήρατος και του επιδόµατος 
αναπροσαρµογής, το τεκµαρτόν ηµεροµίσθιον της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην ανήκεν ο 
ησφαλισµένος κατά τας περισσοτέρας ηµέρας εργασίας των τελευταίων δύο ηµερολογιακών 
ετών, των αµέσως προηγουµένων του έτους, καθ’ ο υπεβλήθη η αίτησις περί συνταξιοδοτήσεως 
ή περί απονοµής του επιδόµατος ασθενείας, οσάκις 

γ) ∆ια τον υπολογισµόν του επιδόµατος ασθενείας, οσάκις ή ανικανότης  οφείλεται εις 
εργατικόν ατύχηµα ή εις επαγγελµατικήν ασθένειαν, εν µεν τη πρώτη περιπτώσει το τεκµαρτόν 
ηµεροµίσθιον της ασφαλιστικής κλάσεως, εις ην ανήκεν ο ησφαλισµένος κατά την ηµέραν του 
ατυχήµατος, εν δε τη δευτέρα περιπτώσει κατά την τελευταίαν ηµέραν εργασίας. 

 
Ποσόν επιδόµατος ασθενείας. 

Άρθρον 38. 
 
1) Το ποσόν του επιδόµατος ασθενείας και ανεργίας ισούται προς τα 50% του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην ανήκει ο ησφαλισµένος κατά το άρθρον 37 του 
παρόντος. 

2) Το κατά την προηγουµένην παράγραφον ποσόν επιδόµατος ασθενείας και ανεργίας 
προσαυξάνεται κατά 10% δι’ έκαστον προστατευόµεον παρά του επιδοµατούχου µέλος 
οικογενείας του εκ των άρθρω 33 αναφεροµένων. 

Εν ουδεµιά όµως περιπτώσει το ποσόν του ηµερησίου επιδόµατος µετά των 
προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών επιδοµάτων, δύναται να είναι ανώτερον του τεκµαρτού 



ηµεροµισθίου της VIης µισθολογικής κλάσεως, ουδέ του 70% του ηµεροµισθίου της 
ασφαλιστικής κλάσεως βάσει της οποίας υπολογίζεται το επίδοµα. 

3) Το επίδοµα ανεργίας καταβάλλεται προκειµένου περί ησφαλισµένων παρεχόντων 
εξηρτηµένην εργασίαν από της 4ης ηµέρας και προκειµένου περί προαιρετικώς συνεχιζόντων 
την ασφάλισιν ή αυτοτελώς εργαζοµένων ησφαλισµένων και υπό την επιφύλαξιν της 
τελευταίας διατάξεως του εδαφίου δ΄ του άρθρου 35 (εισαγωγή εν Θεραπευτηρίω), από της υπό 
Κανονισµού ορισθησοµένης ηµέρας εργασίας µετά την αναγγελίαν της ανικανότητος εις την 
υπηρεσίαν του Ι.Κ.Α. Το επίδοµα δεν καταβάλλεται δια πλείονας των 180 ηµέρας, είτε συνεχώς 
είτε διακεκοµµένως, εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους, εκτός εάν η ανικανότης οφείλεται 
εις φυµατίωσιν, ότε το επίδοµα παρατείνεται µέχρι 360 ηµερών. 

Το επίδοµα ανεργίας καταβάλλεται, από της 16ης ηµέρας, αφ’ ης ανηγγέλθη εις το ΙΚΑ η 
περιέλευσις του ησφαλισµένου εις ανεργίαν και επί 180 το πολύ ηµέρας είτε συνεχώς είτε 
διακεκοµµένως εντός εκάστου ηµερολογιακού έτους. 

Ο κατά τας ανωτέρω διατάξεις χρόνος αναµονής, ο µεσολαβών µεταξύ της αναγγελίας της 
ανικανότητος ή της ανεργίας και της πραγµατικής ενάρξεως καταβολής του επιδόµατος, δεν 
τηρείται ειµή κατά την δια πρώτην φοράν εντός εκάστου ηµερολογιακού έτους επιδότησιν λόγω 
ασθενείας και λόγω ανεργίας. 

Επί συνεχιζοµένης ανικανότητος λόγω ασθενείας ή ανεργίας µετά την λήξιν του 
ηµερολογιακού έτους, καθ’ ο ησφαλισµένος ήρχισεν να επιδοτήται χωρίς ούτος να έχη 
συµπληρώσει το κατά τα ανωτέρω ανώτατον χρόνον επιδοτήσεως των 180 ή 360 ηµερών, ο 
ησφαλισµένος εξακολουθεί δικαιούµενος του επιδόµατος µέχρι συµπληρώσεως του ορίου  
τούτου, αδιαφόρως αν πληροί ή µη τας κατά το άρθρον 35 εδάφιον Β΄ χρονικάς προϋποθέσεις 
και κατά το ηµερολογιακόν έτος καθ’ η ήρξατο η επιδότησις 

4) Το Ι.Κ.Α. δικαιούται να αναστείλη, κατά τον εκδοθησόµενον σχετικόν Κανονισµόν, 
την πληρωµήν του επιδόµατος ασθενείας, εφ’ όσον διαπιστωθή προσηκόντως ότι ο δικαιούχος 
επεδείνωσε την κατάστασίν του συνεπεία µη τηρήσεως των υποχρεώσεών του περί της 
οφειλοµένης συµπεριφοράς των ασθενών ή δεν συνεµορφώθη προς τα υποδειχθέντα µέτρα 
προς βελτίωσιν της καταστάσεώς του. 

5) Το επίδοµα ασθενείας και ανεργίας καταβάλλεται και δια τας µη εργασίµους ηµέρας. 
 

Επιδόµατα µητρότητας 
Άρθρον 39. 

 
Η ησφαλισµένη δικαιούται παρά του ΙΚΑ επί 42 ηµέρας προ της πιθανής ηµέρας τοκετού 

και επί ίσον χρόνον µετ’ αυτόν επιδόµατος κυοφορίας και λοχείας ίσου προς το βασικόν 
επίδοµα ασθενεάις, µετά των τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών εφ’ όσον απέχει 
της εργασίας της. Το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται και δια τας µη εργασίµους ηµέρας. 

∆ια τα επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας, δεν ισχύουν οι εν άρθρω 38 προβλεπόµενοι 
περιορισµοί, όσον αφορά το ανώτατον όριον κατά ποσόν του επιδόµατος ασθενείας. 

Τα επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας εν ουδεµιά περιπτώσει δύνανται να είναι κατώτερα 
του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσεως. 

∆ια την παροχήν των ανωτέρω επιδοµάτων δέον όπως η ησφαλισµένη επραγµατοποίησε 
200 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούµενα της πιθανής 
ηµέρας τοκετού. 

 
Εξόφλησις ειδική, προστασία και παραγραφή παροχών. 

Άρθρον 40. 
 

1. Αι παροχαί του Ι.Κ.Α., εκτός αν άλλως ο Νόµος ρητώς ορίζη καταβάλλονται εις 
χρόνον και κατά τρόπον καθοριζόµενον δια κανονισµού, όστις θέλει προβλέψει και περί της 
στρογγυλεύσεως των ποτών εις χρήµα παροχών ως και των εισφορών. 

2. Αιτήσεις προς απονοµήν παροχών ή εξόφλησις των εις χρήµα τοιούτων δεν 
υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήµου, ουδ’ εις πληρωµήν οιουδήποτε φόρου. 



Πάσαι αι πράξεις δικαστικαί, διοικητικαί και εξώδικοι προς αναγνώρισιν, δικαστικήν 
επιδίωξιν ή πραγµατοποίησιν των εν λόγω παροχών απαλλάσσονται παντός τέλους των δια  
πληρεξούσια καταβλητέων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων µη δυναµένων να υπερβώσι το 
1/3 των νοµίµων. ∆ύναται δια Κανονισµού να επιτραπή, υφ’ ωρισµένας προϋποθέσεις η 
προσαγωγή ιδιωτικών πληρεξουσίων. 

3. Απαγορεύεται η δωρεά εν ζωή, ή η κατάσχεσις ή η εκχώρησις των παροχών των 
χορηγουµένων παρά του Ι.Κ.Α. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η κατάσχεσις µέχρι των δύο πέµπτων 
του ποσού των συντάξεων λόγω διατροφής συζύγου, κατιόντων ή ανιόντων.  

4. Πάσα παροχή εις χρήµα αχρεωστήτως καταβληθείσα υπό του Ι.Κ.Α. ως και η αξία 
των εις είδος τοιούτων, τα της αποτιµήσεως των οποίων θέλει προσδιορίσει Κανονισµός, 
επιστρέφονται εντόκως προς 5% αναζητούνται δε κατά τας διατάξεις περί αναγκαστικής 
εισπράξεως των καθυστερουµένων εισφορών του Ιδρύµατος. 

Συµψηφισµός κατά δόσεις µε τας κατά τον παρόντα νόµον χορηγουµένας παροχάς, 
επιτρέπεται µόνον προς απόσβεσιν οφειλής των δικαιούχων προς το Ι.Κ.Α. 

Ο δια τον ανωτέρω λόγον συµψηφισµός ενεργείται απ’ ευθείας παρά του Ι.Κ.Α. 
5. Εάν ο δικαιούχος οιασδήποτε εκ των παροχών εις χρήµα δηλώση άγνοιαν γραµµάτων, 

η προς αυτόν καταβολή ενεργείται εγκύρως, επί υπογραφή εξοφλητικής αποδείξεως παρά δύο 
αξιοπίστων κατά την κρίσιν του ενεργούντος την πληρωµήν οργάνων, µαρτύρων, 
προτεινοµένων παρά του δικαιούχου και τη επιθέσει του δακτυλικού του αποτυπώµατος. 

6. Πάσαι αι εις χρήµα παροχαί του Ι.Κ.Α., πλην της συντάξεως, παραγράφονται µετά 6 
µήνας, αφ’ ης κατέστησαν απαιτηταί. 

Το δικαίωµα εις σύνταξιν λόγω θανάτου, παραγράφεται µετά παρέλευσιν δύο ετών από της 
ηµέρας της γενέσεώς του. 

Απαιτηταί δόσεις συντάξεων, µη εισπραχθείσαι εντός έτους από της ηµέρας καθ’ ην 
κατέστησαν απαιτητοί, παραγράφονται. 

Αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος περί βραχυπροθέσµων παραγραφών και προθεσµιών 
εφαρµόζονται αναλόγως και επί των αξιώσεων επί των παροχών του παρόντος νόµου. 

Πάσα άλλη οιαδήποτε κατά του ΙΚΑ απαίτησις παραγράφεται µετά πενταετίαν. 
7. Κανονισµός θέλει ορίσει τον τρόπο αιτήσεως των παροχών, τα της διαπιστώσεως των 

απαιτουµένων προϋποθέσεων δια την χορήγησίν των, τον χρόνον πραγµατοποιήσεως αυτών, τα 
της µειώσεως και αναστολής αυτών, τα των αρµοδίων όπως αποφασίζουν την απονοµήν των 
οργάνων και πάσαν ετέραν σχετικήν λεπτοµέρειαν εντός των πλαισίων και των γενικών 
κανόνων των διαγραφοµένων υπό του παρόντος νόµου. 

Οι ενδιαφερόµενοι δικαιούνται ν’ αξιώσι παρά των αρµοδίων οργάνων της ασφαλίσεως, 
την έκδοσιν εγγράφων ειδικώς ητιολογηµένων αποφάσεων επί των αιτήσεών των προς 
ασφαλιστικήν παροχήν. 

8. Καθυστερούµεναι ασφαλιστικαί παροχαί οφειλόµεναι εις αποβιώσαντα δικαιούχον 
δύνανται να καταβληθώσι κατά σειράν υπό του ΙΚΑ εις την ή τον σύζυγον, τα τέκνα ή τους 
γονείς του θανόντος άνευ ευθύνης του ΙΚΑ έναντι τυχόν ετέρων δικαιούχων δυναµένων να 
στραφώσι µόνον κατά του λαβόντος.  
 

Προαιρετική συνέχισις της ασφαλίσεως. 
Άρθρον 41. 

 
1.  Πρόσωπον διατελέσαν ησφαλισµένον παρά τω ΙΚΑ εάν εντός των αµέσως, προ της 

τελευταίας ηµέρας εργασίας, πέντε ετών, έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πεντακοσίας 
ηµέρας εργασίας, δικαιούται δια δηλώσεώς του υποβαλλοµένης προ της παρόδου εξ µηνών από 
της τελευταίας ηµέρας εργασίας, να συνεχίση προαιρετικώς την ασφάλισιν εις ένα ή πλείονας 
κλάδους, πλην του της ανεργίας. 

2. Ο ούτω συνεχίζων την ασφάλισιν υποχρεούται να καταβάλη κατά µήνα ολόκληρον το 
ποσόν της εισφοράς ησφαλισµένου και εργοδότου της ασφαλιστικής κλάσεως εις την οποίαν 
υπήγετο κατά την ηµέραν της διακοπής της εργασίας του ή εις µιαν των δύο αµέσως κατωτέρων 



αυτής ασφαλιστικών κλάσεων.  Ο συνεχίζων προαιρετικώς την ασφάλισίν του δεν υποχρεούται 
εις καταβολήν εισφορών κατά τον χρόνον λήψεως επιδόµατος ασθενείας. 

Καθυστέρησις καταβολής εισφοράς τινος πέραν των τριών µηνών αφ’ ης αύτη κατέστη 
απαιτητή συνεπάγεται απώλειαν του δικαιώµατος περαιτέρω προαιρετικής συνεχίσεως της 
ασφαλίσεως. 

3. Προαιρετική συνέχισις της ασφαλίσεως δεν χωρεί εάν ο ησφαλισµένος, κατά την 
υποβολήν της περί συνεχίσεως της ασφαλίσεως δηλώσεως, είναι ανάπηρος κατά την έννοιαν 
του παρόντος Νόµου ή συνεπλήρωσε το εν άρθρω 28 παράγρ. 5 όριον ηλικίας. 

4. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος συνεχίζοντες προαιρετικώς την ασφάλισιν εις 
το Ι.Κ.Α., κατατάσσονται οι µεν άνδρες εις την ΙΙΙ κλάσιν, αι δε γυναίκες εις την ΙΙ. 

 
Προληπτικοί δράσις 

Άρθρον 42. 
 
1.  Το Ι.Κ.Α. δύναται να λαµβάνη παν µέτρον γενικής ή ειδικής φύσεως, συντελούν εις 

την πρόληψιν ασθενειών και ιδία των κοινωνικών τοιούτων, ως και της αναπηρίας, και να 
ενισχύη προσπαθείας του Κράτους, των ∆ήµων ή Οργανώσεων τεινούσας εις την ανύψωσιν του 
επιπέδου υγιεινής, ιδιαιτέρως δε την ησφαλισµένων, των συνταξιούχων και των µελών της 
οικογενείας αυτών. 

2. Το Ι.Κ.Α. δύναται να ενισχύση την δράσιν του σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας 
προς διαφύλαξιν της υγείας και σωµατικής ακεραιότητος των ησφαλισµένων. 

3. Το ΙΚΑ δύναται να οργανώνη εκθέσεις υγιεινής, να συνιστά και συντηρή µουσεία των 
οργάνων και σκευών προλήψεως των ατυχηµάτων εν τη εργασία και επαγγελµατικών νόσων 
και να καταβάλη συστηµατικάς προσπαθείας προς εκλαϊκευσιν των γνώσεων υγιεινής και 
ανάπτυξιν της προσοχής των ησφαλισµένων προς προφύλαξιν από των κινδύνων των 
απειλούντων την ζωήν των, την ακεραιότητά των και την υγείαν των. 

4. Κανονισµός θέλει ορίσει τα της εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Ένδικα Μέσα – Προσφυγή 

Άρθρον 43. 
 
1. Επιτρέπεται προσφυγή εναντίον των αποφάσεων των οργάνων της ασφαλίσεως αι 

οποίαι έχουν ως αντικείµενον : 
α) Την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν ή τον απ’ αυτής αποκλεισµόν προσώπων ή την 

διάρκειαν της ασφαλιστικής σχέσεως ή την κατάταξιν του ησφαλισµένου εις επάγγελµα 
διάφορον εκείνου εις ο έδει να υπαχθή. 

β) Τον καθορισµόν των οφειλοµένων κατά το άρθρον 25 του παρόντος εισφορών ή την 
επιβολήν προσθέτων τελών δια καθυστερουµένας εισφοράς ή την κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 
54 επαύξησιν των βαρυνόντων τους εργοδότας τµηµάτων των εισφορών ή την καταβολήν 
δαπανών κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 34 παρ. 2. 

γ) Την µείωσιν ή πρόσκαιρον στέρησιν ή την πρόσκαιρον ή οριστικήν διακοπήν των 
παροχών της ασφαλίσεως ασθενείας ή της ανεργίας ή την άρνησιν χορηγήσεως αυτών είτε 
απολύτως είτε υφ’ ην µορφήν ή εις έκτασιν ή υφ’ ας προϋποθέσεις αιτούνται ταύτας οι 
ενδιαφερόµενοι. 

δ) Την µείωσιν ή την πρόσκαιρον ή την οριστικήν διακοπήν ή την στέρησιν των παροχών 
της ασφαλίσεως αναπηρίας, γήρατος και θανάτου ή την αναστολήν ή την άρνησιν χορηγήσεως 
τοιούτων παροχών είτε απολύτως είτε υφ’ ην µορφήν ή εις ην έκτασιν ή υφ’ ας προϋποθέσεις 
αιτούνται τοιαύτας οι ενδιαφερόµενοι ή συµψηφισµός περί ων το άρθρον 40 παράγραφος 4. 

2.  Προκειµένου περί αποφάσεων, περί ων τα στοιχεία α΄ έως και γ΄ της προηγουµένης 
παραγράφου, η προσφυγή ασκείται παρά των εχόντων έννοµον συµφέρον ενώπιον του 



πρωτοβαθµίου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εις την περιφέρειαν του οποίου κατοικεί ο 
προσφεύγων. 

3.  Αι προσφυγαί κατ’ αποφάσεων, περί ων το υπό εδάφιον δ΄ της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, ασκούνται παρά των εχόντων έννοµον συµφέρον ενώπιον του 
∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εις την περιφέρειαν την οποίαν 
κατοικεί ο προσφεύγων. 

4.  Η περί προσφυγής αίτησις συντάσσεται εφ’ απλού χάρτου, επιδίδεται δε εντός 
αναπτρεπτικής προθεσµίας. 

5. Η άσκησις προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεσιν της προσβαλλοµένης αποφάσεως. 
6. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προστάσει των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας 

ορισθήσονται :  
α) Ο τρόπος επιδόσεως και καταχωρήσεως της περί προσφυγής αιτήσεως. 
β) Αι αναλόγως της φύσεως των εκκαλουµένων αποφάσεων προθεσµίαι ενασκήσεως των 

προσφυγών, αίτινες δεν δύνανται να είναι βραχύτεροι των 30 ηµερών, ουδέ µακρότεραι των 
τριών µηνών, υπό της κοινοποιήσεως των εκκαλουµένων αποφάσεων. 

γ) Τα της προσεπικλήσεως, κυρίας ή προσθέτω παρεµβάσεως τριτανακοπής και 
ανακοπής. 

 
Έφεσις 

Άρθρον 44. 
 
1. Εναντίον των κατά προσφυγήν εκδιδοµένων αποφάσεων των πρωτοβαθµίων 

διοικητικών ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, ως και των αποφάσεων περί ων το άρθρον 9, χωρεί 
έφεσις ενώπιον του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, ασκουµένη είτε 
παρά του Ι.Κ.Α., είτε παρά τινος των εν τη πρωτοβαθµίω δίκη µετασχόντων. 

2. Αι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του προηγουµένου άρθρου ισχύουσιν αναλόγως και επί 
των προσφυγών. 

3. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας 
ορισθήσονται: 

α) Ο τρόπος επιδόσεως της περί της εφέσεως αιτήσεως. 
β) Αι αναλόγως της φύσεως των καθ’ ων η έφεσις αποφάσεων προθεσµίαι προς ενάσκησιν 

αυτής, αίτινες δεν δύνανται να είναι βραχύτεραι των τριάκοντα ηµερών, ουδέ µακρότεραι των 
τριών µηνών από της κοινοποιήσεως των σχετικών αποφάσεων. 

 
Αίτησις αναιρέσεως και αναθεωρήσεως 

Άρθρον 45. 
 
1. Κατ’ αποφάσεως του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου 

επιτρέπεται, εντός εξήκοντα ηµερών από της κοινοποιήσεώς της, αίτησις αναιρέσεως ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, δια ψευδή ερµηνείαν ή εσφαλµένην εφαρµογήν του Νόµου ή 
των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων κανονισµών. 

2.  Η περί αναιρέσεως αίτησις υποβάλλεται και εκδικάζεται κατά τας ισχυούσας περί 
Συµβουλίου Επικρατείας διατάξεις. 

3. Κατ’ εκδοθεισών οριστικών αποφάσεων, επιτρέπεται αναθεώρησις ασκουµένη ενώπιον 
του εκδόντως την απόφασιν δικαστηρίου κατά τας περιπτώσεις του άρθρου 785 Πολ. ∆ικ. Την 
αναθεώρησιν δύναται να ζητήση παν µετασχόν εις την δίκην πρόσωπον. 

4. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Εργασίας και ∆ικαιοσύνης 
θέλουσι καθορισθή. 

α) Ο τρόπος επιδόσεως και καταχωρήσεως της περί αναθεωρήσεως αιτήσεως 
απηλλαγµένης παντός τέλους και  

β) Αι προθεσµίαι ενασκήσεως αναλόγως των διαφόρων λόγων αναθεωρήσεις 
 

Πρωτοβάθµια ∆ιοικ. Ασφαλ. ∆ικαστήρια 



Άρθρον 46. 
 
1. ∆ια την εκδίκασιν των εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 43 αναφεροµένων προσφυγών 

συνιστώνται εις τας έδρας των µεγαλυτέρων Υποκαταστηµάτων του Ι.Κ.Α. Πρωτοβάθµια 
∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια δια ∆ιατάγµατος, προκαλουµένου παρά των Υπουργών 
∆ικαιοσύνης και Εργασίας, όπερ ορίζει την κατά τόπον αρµοδιότητα αυτών. 

2. Έκαστον Πρωτοβάθµιον ∆ιοικητικόν Ασφαλιστικόν ∆ικαστήριον απαρτίζεται εκ του 
Προέδρου εκ δύο µελών και του Γραµµατέως. 

3. Ο Πρόεδρος εκάστου Πρωτοβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου και ο 
δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατος αναπληρωτής τούτου, διορίζονται εκ των εν τη έδρα 
τούτου υπηρετούντων Προέδρων Πρωτοδικών ή Πρωτοδικών. 

4.  Τα δύο µέλη και δύο αναπληρωταί του διορίζονται το εν εκ των ησφαλισµένων και το 
έτερον εκ των εργοδοτών, δι’ αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών εις την περιφέρειαν 
του οποίου υπάγεται η έδρα του Πρωτοβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου και 
υποδεικνύονται ο µεν ησφαλισµένος και ο αναπληρωτής αυτού υπό της Γ.Σ.Ε.Ε. ο δε εργοδότης 
και ο αναπληρωτής αυτού, υπό των οικείων επαγγελµατικών Οργανώσεων, καθ’ α θέλει ορίσει 
το κατά την παρ. 7 του εποµένου άρθρου προβλεπόµενον διάταγµα. 

5. Προς ταχύτεραν εκδίκασιν των υποθέσεων, δύνανται παρά τοις Πρωτοβαθµίοις 
Ασφαλιστικοίς ∆ικαστηρίοις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, να λειτουργούσι δύο ή 
πλείονα τµήµατα συντιθέµενα κατά τα δια του παρόντος άρθρου οριζόµενα. 

 
∆ευτεροβάθµια ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια. 

Άρθρον 47. 
 
1. Συνιστώνται εις τας έδρας των εφετείων, δια διαταγµάτων εκδιδοµένων υπό των 

Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας, ∆ευτεροβάθµια ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια 
προς εκδίκασιν των περί ων η παράγραφος 3 του άρθρου 43 προσφυγών και των κατά το 
άρθρον 44 ασκουµένων εφέσεων. 

2. Τα ∆ευτεροβάθµια ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια αποτελούνται εκ του 
Προέδρου, τεσσάρων µελών και του Γραµµατέως. 

3. Ως Πρόεδροι των ∆ευτεροβαθµίων ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων 
διορίζονται Αρεοπαγίται ή Πρόεδροι Εφετών ή Εφέται δι’ αναπλήρωσιν των οποίων, εις 
περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατος, διορίζονται ανά τρεις Αρεοπαγίται ή Πρόεδροι Εφετών ή 
Εφέται. 

4. Τα δύο εκ των µελών εκάστου ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 
∆ικαστηρίου µετά των αναπληρωτών των διορίζονται εξ ειδικών προσώπων εχόντων πείραν και 
γνώσεις περί τα ασφαλιστικά ζητήµατα και κεκτηµένων πτυχίον Νοµικής Σχολής, 
λαµβανοµένων  εκ πίνακος περιλαµβάνοντος διπλάσιον αριθµόν των απαιτουµένων τακτικών 
και αναπληρωµατικών µελών και καταρτιζοµένου υπό Ειδικού Συµβουλίου απαρτιζοµένου: 

α) Εκ δύο Συµβούλων της Επικρατείας, υποδεικνυοµένων µετά των αναπληρωτών των, 
υπό του Προέδρου αυτού. 

β) Εξ ενός Αρεοπαγίτου, υποδεικνυοµένου µεθ’ ενός αναπληρωτού υπό του Προέδρου του 
Αρείου Πάγου και  

γ) Εκ δύο καθηγητών της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποδεικνυοµένων 
µετά των αναπληρωτών των, υπό της Σχολής. 

Άπαντα τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, του ειδικού ως άνω Συµβουλίου, 
διορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. ∆ια της αυτής αποφάσεως ορίζεται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και αι 
καταβλητέαι εις τους µετέχοντας  αυτού αποζηµιώσεως. 

Τα της  προσελεύσεως εις Συνεδρίασιν, απαρτίας, λήψεως αποφάσεων και γενικώς τα του 
τρόπου λειτουργίας του Συµβουλίου ορισθήσονται δια του περί ου η παρ. 7 του παρόντος 
άρθρου Β. ∆/τος. 



Εκ των λοιπών δύο µελών, το εν δέον να είναι ησφαλισµένος υποδεικνυόµενος µετά του 
αναπληρωτού υπό της Γ.Σ.Ε.Ε. και το έτερον εργοδότης, υποδεικνυόµενος µετά του 
αναπληρωτού του υπό των οικείων επαγγελµατικών Οργανώσεων, καθ’ ά θέλει ορίσει το κατά 
την παράγραφον 7 του παρόντος άρθρου προβλεπόµενον ∆ιάταγµα. 

Των µελών διορίζονται δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατος ανά τέσσαρα 
αναπληρωµατικά µέλη εκ των πληρούντων τας αυτάς προϋποθέσεις. 

5. ∆ια ∆ιατάγµατος προκαλουµένου παρά των Υπουργών Εργασίας και ∆ικαιοσύνης 
θέλουσι διορισθή, κατά τα ανωτέρω, οι Πρόεδροι και τα µέλη των ∆ευτεροβαθµίων 
∆ικαστηρίων. 

6. Προς ταχυτέραν εκδίκασιν των υποθέσεων δύνανται να χωρισθούν τα ∆ευτεροβάθµια 
∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια εις δύο τµήµατα, έκαστον των οποίων συντίθεται κατά τα 
ανωτέρω ορισθέντα. 

7. ∆ια Β. ∆ιατάγµατος προκαλουµένου παρά των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας 
θέλουσιν ορισθή ο τρόπος υποδείξεως οι λόγοι και ο τρόπος αντικαταστάσεως, µεταθέσεως ή 
παύσεως των µελών των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων. 

8.  Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστών αυξάνεται κατά δύο (2) Προέδρους 
Εφετών, πέντε (5) Εφέτας, επτά (7) Προέδρους Πρωτοδικών και δεκαπέντε (15) Πρωτοδίκας. 

 
Κοιναί διατάξεις 
Άρθρον 48. 

 
1. Τα ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια ή έκαστον των Τµηµάτων τούτων 

αποτελούσιν ιδίας ανεξαρτήτους αρχάς. 
2. Οι Πρόεδροι, τα µέλη και οι αναπληρωταί των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών 

∆ικαστηρίων διορίζονται επί πενταετεί θητεία. 
3. Ουδείς διορίζεται ουδέ δύναται να είναι µέλος του ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 

∆ικαστηρίου: 
α) Εάν υπάρχη τις εκ των εν άρθρω 12 παρ. 4 αναφεροµένων λόγων. 
β) Εάν δεν καταστή εν τη έδρα του ου µετέχει Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου. 
4. Η ιδιότης του Προέδρου ή του µέλους ή του αναπληρωτού ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 

∆ικαστηρίου είναι ασυµβίβαστος προς την ιδιότητα του µέλους του ∆ικοικητικού Συµβουλίου 
του Ι.Κ.Α. ή άλλων µονίµων επιτροπών ή συµβουλίων του Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών. 

5. Παρ’ εκάστω Ασφαλιστικώ ∆ικαστηρίω λειτουργεί γραµµατεία αποτελούµενη εξ 
υπαλλήλων του Ι.Κ.Α.  κατά τα δια κανονισµού ορισθησόµενα. 

6. ∆ια την εξαίρεσιν του Προέδρου ή των µελών Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου 
εφαρµόζονται αναλόγως αι σχετικαί διατάξεις της Ποινικής ∆ικονοµίας. 

Εναντίον αποφάσεως απορριπτούσης την αίτησιν εξαιρέσεως ουδέν ένδικον µέσον 
επιτρέπεται. 

∆εν συγχωρείται υποβολή αιτήσεως περί εξαιρέσεως του αναπληρωτού του εξαιρεθέντος. 
7. Τα ∆ιατάγµατα περί της συστάσεως των εν άρθροις 46, 47 ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών 

∆ικαστηρίων, δέον να εκδοθούν εντός 80 ηµερών από της ισχύος του παρόντος. 
8. Αι δαπάναι της εν γένει λειτουργίας των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, της 

κατά το άρθρον 5 του παρόντος Νόµου Επιτροπής,  του κατά το άρθρον 47 παρ. 4 του παρόντος 
Συµβουλίου και του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 
βαρύνουσι το ΙΚΑ και καταβάλλονται υπό τούτο, δυναµένου αντιστοίχως να απαλάσσηται εν 
όλω ή εν µέρει εκ της προς τον Λογαριασµόν Βελτιώσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τον 
συσταθέντα δια του Ν. 591/37 και συγχωνευθέντα εις τον Κρατικόν  Πρ/σµόν του Νόµου 
1646/51, του κυρώσαντος τον Α.Ν. 1500/50, καταβαλλοµένης υπό τούτου εισφοράς. Τα ποσά 
των ως άνω πάσης φύσεως δαπανών,  συµπεριλαµβανοµένων και των µεχρι τούδε καταβλητέων 
τοιούτων, ως και πάν έτερον θέµα σχετιζόµενον µε την εφαρµογήν της παρούσης, θέλει 
ρυθµίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας.  

 



Άρθρον 49. 
 
1. Οι διάδικοι δύνανται να εµφανίζωνται ενώπιον των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών 

∆ικαστηρίων και δια πληρεξουσίου Κανονισµός θέλει ορίσει τα ανώτατα όρια των αµοιβών 
των δικηγόρων και δικολάβων πληρεξουσίων. 

2. Η εκδίκασις των υποθέσεων διεξάγεται και απόντος του προσηκόντως κληθέντος 
διαδίκου. 

3. Αι κλήσεις των διαδίκων και των µαρτύρων ενεργούνται παρά του Προέδρου του 
Πρωτοβαθµίου ή του Γραµµατέως του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 
∆ικαστηρίου ή των Τµηµάτων τούτου, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένων αναλόγος των ορισµών 
της ποινικής δικονοµίας. 

4. Η διαδικασία ενώπιον των Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων είναι προφορική και δηµοσία. 
∆ι’ αποφάσεως όµως του ∆ικαστηρίου δύναται ν’ αποκλείηται η δηµοσιότης της συζητήσεως 
οσάκις κρίνεται αύτη επιβλαβής εις τα χρηστά ήθη ή την δηµοσίαν τάξιν ή προσβάλλει το 
ιατρικόν απόρρητον. 

5. Τα ασφαλιστικά ∆ικαστήρια, εν τη εκδικάσει των υποθέσεων, αναζητούσιν εξ 
επαγγέλµατος την ουσιαστικήν αλήθειαν, χρησιµοποιούνται και ελευθέρως εκτιµώνται πάντα 
τα εν ταις ποινικαίς δίκαις επιτρεπόµενα αποδεικτικά µέσα. 

Κατά των ψευδορκούντων εφαρµόζονται αι διατάξεις του Ποινικού Κώδικος. 
Εάν παρίσταται ανάγκη διεξαγωγής αποδείξεων εκτός της έδρας των, τα ασφαλιστικά 

δικαστήρια δύνανται ν’ αναθέτωσι την διεξαγωγήν εις έτερον δικαστήριον ή άλλην δηµοσίαν 
αρχήν του τόπου διεξαγωγής. 

6. Αι αποφάσεις των Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων εκδίδονται ειδικώς ητιολογηµένοι και 
απαγγέλλονται εν δηµοσίω αυτών συνεδριάσει. 

7. ∆ια διατάγµατος, προκαλουµένου προτάσει του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και Εργασίας, 
θέλουσιν ορισθή τα καθήκοντα και δικαιώµατα των Προέδρων Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, ο 
χρόνος και ο τόπος των συνεδριάσεων αυτών. Ο τρόπος και η σειρά εισαγωγής των υποθέσεων 
προς εκδίκασιν, ως και ο τρόπος λήψεως, κοινοποιήσεως και εκτελέσεως των αποφάσεων 
τούτων. 

∆ιαφοραί εκ συµβάσεων µετά του Ι.Κ.Α. 
Άρθρον 50. 

 
1.  ∆ια των συµβάσεων των συναπτόµενων µεταξύ του Ι.Κ.Α. και των µετ’ αυτού 

οπωσδήποτε συναλλασσοµένων δια παροχήν εις αυτό υπηρεσιών, ή πραγµάτων, δύναται να 
ορίζηται, ότι αι µεταξύ αυτών εκ των συµβάσεων αναφερόµεναι διαφοραί, λύονται παρά 
πρωτοβαθµίων ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων ή του δευτεροβαθµίου τοιούτου, κατά 
την δια του παρόντος νόµου προβλεποµένην διαδικασίαν, αποκλειοµένης της τακτικής 
τοιαύτης. 

2. Αι αποφάσεις των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων επί των περί ων η 
προηγουµένη παράγραφος διαφορών, ίνα καταστώσιν εκτελεσταί δέον να περιληφθώσι τον 
τύπον της εκτελέσεως υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου, εις την 
περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η έδρα του οικείου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου. 

Κατά της υπό του Προέδρου ενεργουµένης περιγραφής του τύπου της εκτελέσεως ουδέν 
ένδικον µέσον επιτρέπεται. 

Εις την αρµοδιότητα των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, υπάγεται και η 
εκδίκασις προσφυγών κατ’ αποφάσεων οργάνων των εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Εργασίας υπαγοµένων πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Ταµείων, εχουσών ως αντικείµενον τα 
περί ων τα εδάφια α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος οριζόµενα θέµατα, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των περί ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων διατάξεων του 
παρόντος νόµου. 

 
Μεταβολή ασφαλιστικού φορέως. 

Άρθρον 51. 



 
1. Προκειµένου περί ησφαλισµένων, οίτινες διετέλεσαν διαδοχικώς ησφαλισµένοι εις 

πλείονας του ενός Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κυρίας ασφαλίσεως, ούτοι δικαιούνται 
συντάξεως ή βοηθήµατος  τύπου συντάξεως, παρά του τελευταίου Ασφαλιστικού Οργανισµού, 
παρ’ ων ετύγχανον ησφαλισµένοι κατά τον χρόνον της επαληθεύσεως του κινδύνου, συµφώνως 
προς τας διατάξεις της διεπούσης αυτόν νοµοθεσίας, εφ’ όσον όµως επραγµατοποίησαν 300 
τουλάχιστον ηµέρας εργασίας εν τη ασφαλίσει του Οργανισµού τούτου και παρήλθε διετία 
τουλάχιστον από της υπαγωγής των εις αυτήν. 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο τελευταίος Οργανισµός υποχρεούται όπως συνυπολογίση απάσας 
τας ηµέρας εργασίας, τας πράγµατι πραγµατοποιηθείσας εν τη ασφαλίσει ετέρων Αφαλιστικών 
Οργανισµών κυρίας ασφαλίσεως προ της υπαγωγής του ησφαλισµένου εις την ασφάλισιν 
αυτού, τόσον δια τον καθορισµόν του ποσού της συντάξεως εάν τούτο ποικίλλη αναλόγως του 
χρόνου υπαγωγής εις την ασφάλισιν, όσον και δια τον υπολογισµόν των απαιτουµένων δια την 
απονοµήν της συντάξεως χρονικών πρϋποθέσεως, βάσει της διεπούσης αυτόν νοµοθεσίας. 

Εάν κατά την επαλήθευσιν του κινδύνου, ο ησφαλισµένος δεν συνεπλήρωσε διετή 
υπαγωγήν ου εις την ασφάλισιν του τελευταίου Οργανισµού και 300 τουλάχιστον ηµέρας 
εργασίας εν τη ασφαλίσει τούτου, δικαιούται συντάξεως κατά τας υπό της νοµοθεσίας του 
τελευταίου Οργανισµού, προβλεποµένας προϋποθέσεις  και όρους, τηρουµένης και της 
διατάξεως του προηγουµένου εδαφίου, αύτη όµως καταβάλλεται υπό του Ασφαλιστικού 
Οργανισµού, εις ον ο ησφαλισµένος υπήχθη τον µεγαλύτερον αριθµόν ηµερών εργασίας εν 
ασφαλίσει. 

Ο συνυπολογισµός της παρ’ ετέροις Οργανισµοίς κυρίας ασφαλίσεως 
παραγµατοποιηθεισών ηµερών εργασίας, κατά τα εν τω δευτέρω εδαφίω του παρόντος άρθρου 
οριζόµενα τόσον δια την εξεύρεσιν του ποσού της συντάξεως, όσον και δια τον υπολογισµόν 
των απαιτουµένων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως, πραγµατοποιείται άνευ 
µεταφοράς ατοµικού λογαριασµού, επερχοµένων αυτοµάτων συµψηφισµών. 

2. Αι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρµόζονται οσάκις κατά την διακοπήν της ασφαλίσεως 
παρά τινι Οργανισµώ, εις ον υπήχθη ο ησφαλισµένος προ της υπαγωγής του εις την ασφάλισιν 
του τελευταίου Οργανισµού του αποµένοντος την σύνταξιν, έτυχε εφ’ άπαξ παροχής, ή 
επιστροφής εισφορών ή συντάξεως παρά τούτου και εφ’ όσον εξακολουθεί λαµβάνων ταύτην. 

3. Αι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και εις τας περιπτώσεις διαδοχικής 
υπαγωγής εις πλείονας του ενός φορείς επικουρικής ασφαλίσεως, ως και εις τας περιπτώσεις 
µεταβολής φορέως ασκούντος ασφάλισιν κατά της ασθενείας. 

4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των µέχρι της ισχύος του 
παρόντος νόµου εκκρεµουσών υποθέσεων µεταφοράς ατοµικών λογαριασµών από ενός 
Οργανισµού εις έτερον κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 694/1937 
αίτινες καταργούνται από της ισχύος του παρόντος, των εκκρεµουσών ως άνω υποθέσεων ως 
και πάσης οιασδήποτε συναφούς τοιαύτης, ήτις ήθελε προκύψει εις το µέλλον, ρυθµιζοµένων 
κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

5. Τυχόν αµφισβητήσεις κατά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
επιλύονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του παρά τω Υπουργείω 
Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως. 

6. Κατ’ εξαίρεσιν, εν περιπτώσει καθ’ ην έκτακτοι, ηµεροµίσθιοι και επί συµβάσει 
υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, υπαχθέντες επί ωρισµένω χρόνω εις την ασφάλισιν του Κλάδου 
αναπηρίας, γήρατος και θανάτου του Ι.Κ.Α., ήθελον δικαιωθή συντάξεως παρά του ∆ηµοσίου, 
εάν δια την απονοµήν και τον υπολογισµόν ταύτης λαµβάνεται υπ’ όψιν και ο χρόνος της κατά 
τ’ ανωτέρω ασφαλίσεως αυτών παρά τω Ι.Κ.Α., το τελευταίο τούτο υποχρεούται όπως 
καταβάλη εις ∆ηµόσιον τας δια λογαριασµόν των ούτω συνταξιοδοτουµένων καταβληθείσας 
εις το Ι.Κ.Α.εισφοράς αυτών και του ∆ηµοσίου δια τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος, θανάτου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ 

 
Κυρώσεως και τελικαί και µεταβατικαί διατάξεις. 



Άρθρον 52ον 
 

Ειδική Προστασία Προσωπικού Ι.Κ.Α. 
 

1. Τα µέλη του ∆.Σ. του ΙΚΑ, των τακτικών και ειδικών Επιτροπών αυτού και πάσης 
φύσεως λοιπών συλλογικών οργάνων του Ιδρύµατος τα µέλη των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών 
∆ικαστηρίων, το υπαλληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν αυτού και παν πρόσωπον παρέχον 
οιασδήποτε υπηρεσίας προς αυτό ή τους παρ’ αυτώ ησφαλισµένους, εις οιανδήποτε νοµικήν 
σχέσιν και αν τελή προς αυτό, υπέχουσιν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των τας ποινικάς 
ευθύνας των δηµοσίων υπαλλήλων. 

2. Ως προς την κατάσχεσιν και εκχώρησιν του µισθού και αποζηµιώσεων εν γένει του 
πάσης φύσεως προσωπικού του Ι.Κ.Α. εφαρµόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι, περί κατασχέσεως 
και εκχωρήσεως των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις. 

 
Στερήσεις και εκπτώσεις εκ των παροχών. 

Άρθρον 53ον 
 
1. Ο ησφαλισµένος ή ο συνταξιούχος, εάν δια δικαστικής αποφάσεως τιµωρηθή δι’ 

αδίκηµα σχέσιν έχον προς την ασφάλισιν, διαπραχθέν εις βάρος του ΙΚΑ ή του πάσης φύσεως 
προσωπικού αυτού, δύναται να στερήται δι’ αποφάσεων των δια Κανονισµού ορισθησοµένων 
οργάνων, των εις χρήµα παροχών της ασφαλίσεως εν όλω ή εν µέρει, επί χρόνον ουχί 
µακρότερον  των τριών µηνών.  Ο ούτω στερούµενος των παροχών ησφαλισµένος δεν 
απαλλάσσεται κατά τον χρόνον της στερήσεως, του βαρύνοντος αυτόν, συµφώνως τω άρθρω 25 
τµήµατος των εισφορών. 

2. Ο ησφαλισµένος ή ο συνταξιούχος, εάν ποιήται, αυτός ή µέλος της οικογενείας του, 
κατάχρησιν των παροχών των κλάδων ανεργίας και ασθενείς εις χρήµα και εις είδος, δύναται να 
στερηθή των επ’ αυτών δικαιωµάτων του επί χρόνον ουχί µακρότερον τω 3 µηνών, κατά τας 
διατάξεις κανονισµούς. ∆ια τον εκ της αιτίας ταύτης στερούµενον των παροχών της 
ασφαλίσεως ησφαλισµένου, ισχύουσιν αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουµένης 
παραγράφου. 

 
Ποινικαί κυρώσεις 
Άρθρον 54ον 

 
Εάν συντρέχη περίπτωσις εφαρµογής αυστηροτέρων ποινικών διατάξεων, τιµωρείται: 
1. ∆ια κρατήσεως ή δια προστίµου ή δι’ αµφοτέρων των ποινών τούτων, πας όστις δι’ 

απρεπούς συµπεριφοράς εις τα γραφεία και ιατρεία του Ι.Κ.Α. δυσχεραίνει το εν αυτοίς 
επιτελούµενον έργον. 

2. ∆ια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος α) πας όστις παραβαίνει τους 
ορισµούς των άρθρων 25 και 26 του παρόντος και των βάσει τούτων εκδιδοµένων Κανονισµών. 

β) τα περί ων η § 10 του άρθρου 26 όργανα εν περιπτώσει παραβάσεως των ορισµών 
αυτής. 

3. Εις εργοδότας µη συµµορφουµένους προς τας εκ της κειµένης νοµοθεσίας 
επιβαλλοµένας αυτοίς υποχρεώσεις περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των ησφαλισµένων εις 
τους τόπους εργασίας, δύνανται κατά τα δια του κανονισµού ορισθησόµενα αι Τ.∆.Ε. των 
οικείων Υπ/των να επαυξάνωσι το πολύ µέχρι 50% τα βαρύνοντα τους εν λόγω εργοδότας 
τµήµατα των εισφορών. 

 
Προσωπικόν συγχωνευοµένων Ταµείων εις το Ι.ΚΑ. 

Άρθρον 55ον 
 



1. Το πάσης φύσεως διοικητικόν προσωπικόν του συγχωνοµένου Ταµείου µετατάσσεται 
από της συγχωνεύσεως τούτου εις το ΙΚΑ διατηρούµενον ως υπεράριθµον προσωπικόν αυτού 
µέχρι της κατά τας εποµένας παραγράφους εντάξεως αυτού. 

2. Το ούτω διατηρούµενον διοικητικόν προσωπικόν εντάσσεται βάσει των τυπικών και 
ουσιαστικών αυτού προσόντων, δι’ αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α., 
λαµβανοµένης εντός 6µήνου το πολύ από της συγχωνεύσεως εις θέσεις και βαθµούς του Ι.Κ.Α. 
αναλόγου προς τα τυπικά και ουσιαστικά αυτού προσόντα και τα προβλεπόµενα τοιαύτα δια 
την κατάληψιν των εις ας κατατάσσεται θέσεων του Ι.Κ.Α. Από της πρώτης του µηνός του 
µεθεποµένου της τοιαύτης κατατάξεως οι ανωτέρω δικαιούνται των αποδοχών της θέσεως εις 
ην  κατετάγησαν. 

Οι εκ του ανωτέρου προσωπικού µη δυνάµενοι ελλείψει τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων να ενταχθώιν εις θέσιν τινά του Ι.ΚΑ. διατηρούνται παρ’ αυτώ ως υπεράριθµου. 

Οι εκ τούτων παραιτούµενοι εντός τριµήνου από της συγχωνεύσεως ως και οι µη 
αποδεχόµενοι την  µετάταξιν ή την ένταξιν δικαιούνται εκ του ΙΚΑ αποζηµιώσεως ίσης προς το 
διπλάσιον της υπό του νόµου 2112 προβλεποµένης, µη δυναµένης όµως να υπερβή τους 30 
µισθούς. 

Οι κατά τα ανωτέρω αποχωρούντες δια την τυχόν συνταξιοδότησίν των παρά του Ταµείου 
Επικουρικής Ασφαλίσεως, θεωρούνται ως απολυόµενοι λόγω καταργήσεως θέσεως. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων περί εντάξεως επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεως 
αναθεωρήσεως ενώπιον του κατά το τελευταίον εδάφιον της παρ. 1 του άρθρου 23 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, της σχετικής αιτήσεως υποβαλλοµένης εντός δέκα ηµερών από της 
κοινοποιήσεως της περί κατατάξεως ή µη αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

Αι αποφάσεις επί αιτήσεων αναθεωρήσεως δέον όπως εκδίδωνται εντός µηνός το 
βραδύτερον από της  υποβολής της σχετικής αιτήσεως αναθεωρήσεως. 

3. Οι εκ του τακτικού κυρίου υγειονοµικού προσωπικού (ιατροί γενικής ιατρικής και 
ειδικοτήτων και οδοντίατροι) κατέχοντες οργανικάς θέσεις παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω 
και αµειβόµενοι δια µισθού ή παγίας αποζηµιώσεως,, µετατάσσονται εις θέσεις ιατρών 
θεραπευτών του ΙΚΑ επί παγία αποζηµιώσει, προσλαµβάνοντες άµα την νοµικήν θέσιν των 
ιατρών του ΙΚΑ της κατηγορίας ταύτης, εφ’ όσον συνεπλήρωσαν κατά τον χρόνον της 
συγχωνεύσεως διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν, παρά τω συγχωνευµένω Ταµείω και έχουν τα δια 
τας ανωτέρω θέσεις του ΙΚΑ προβλεπόµενα προσόντα. Εν εναντία περιπτώσει απολύονται 
λαµβάνοντες παρά του ΙΚΑ αποζηµίωσιν ίσην προς το διπλάσιον των µηνιαίων αποδοχών του. 

Οι εκ τούτων έχοντες τα προσόντα δια την κατάληψιν θέσεων ιατρών ελεγκτών του ΙΚΑ 
όντες δε µόνιµοι υπάλληλοι του συγχωνευοµένου Ταµείου, κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως 
δύνανται µετ’ απόφασιν του κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου Συµβουλίου να 
καταταγούν και εις θέσεις Ιατρών Ελεγκτών του ΙΚΑ . 

Ο µισθός ή η παγία αποζηµίωσις των κατά την παρούσαν παράγραφον µετατασσοµένων 
εις το ΙΚΑ και εχόντων δεκαετή παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω υπηρεσίαν δεν δύναται εν 
πάση περιπτώσει να είναι κατωτέρα του µισθού ή της παργίας αποζηµιώσεως, ή  ελάµβανον 
παρά του συγχωνευοµένου Ταµείου κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως. 

5. Το πάσης φύσεως δευτερεύον υγειονοµικόν προσωπικόν (µαίαι, νοσοκόµοι κλπ.) του 
συγχωνευοµένου εις το ΙΚΑ Ταµείου, µετατάσσεται εις το ΙΚΑ, εφ’ όσον έχει συµπληρώσει 
κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά τω συγχωνευοµένω 
Ταµείων, άλλως απολύεται δικαιούµενον ως αποζηµιώσεως παρά του ΙΚΑ ποσού ίσου προς τας 
κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως αποδοχάς του δύο µηνών. 

Οι κατά τ’ ανωτέρω µετατασσόµενοι εις το ΙΚΑ κατατάσσονται εις θέσεις και βαθµούς 
κατά την διαδικασίαν της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογίαν και των 
διατάξεων της παραγράφου ταύτης και της παραγράφου 3. 

6. Από της πραγµατοποιήσεως της οριστικής κατά τα ανωτέρω µετατάξεως ο αριθµός των 
οργανικών θέσεων του Ιδρύµατος αυξάνεται αναλόγως του αριθµού του κατά τας 
προηγουµένας παραγράφους εκάστοτε κατατασσοµένου εις το ΙΚΑ διοικητού και κυρίου και 
δευτερεύοντος υγειονοµικού προσωπικού, εις ας εντάσσεται τούτο άνευ ετέρας διατυπώσεως 
της σχετικής περί εντάξεως αποφάσεως δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 



Αι δυνάµει της ανωτέρω διατάξεως δηµιουργούµεναι οργανικαί θέσεις εις το ΙΚΑ, 
δύνανται να καταργώνται δι’ αποφάσεων του ∆.Σ. δηµοσιευοµένων εντολών του Προέδρου του 
∆.Σ. εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, άµα τη καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει εκ της 
υπηρεσίας του ΙΚΑ των ενταχθέντων εις ταύτας. 

7. Το οπωσδήποτε υπηρετούν έκτακτον και επί συµβάσει ή ηµεροµισθίω προσωπικόν εις 
συγχωνευόµενον Ταµείον, µετατάσσεται εις το ΙΚΑ ως υπεράριθµον αυτού προσωπικόν µε τας 
ας ελάµβανε αποδοχάς κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως, διατηρούµενον εν τη υπηρεσία, εφ’ 
όσον χρόνον καθορίζει η περί προσλήψεώς του απόφασις του συγχνωνευοµένου Ταµείου, 
απολυόµενον µετά την πάροδον αυτού επί τη καταβολή αυτώ αποζηµιώσεως ίσης προς το 
διπλάσιον της υπό του Ν. 2112 προβλεποµένης δια τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, Εάν η 
πρόσληψις του ως άνω προσωπικού παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω εγένετο δια χρόνον 
αόριστον,  τούτο δύναται ν’ απολύεται δι’ αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, 
παραφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 7 οποτεδήποτε µετά την 
πραγµατοποίησιν της συγχωνεύσεως επί τη καταβολή αυτώ της ως άνω αποζηµιώσεως. 

8. ∆ια Κανονισµού θέλουν ορισθή τα της αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας ως τοιαύτης παρά 
τω ΙΚΑ εις το εντασσόµενον κατά τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος 
προσωπικόν των συγχωνευοµένων Ταµείων ως και τα της αρχαιότητος αυτού. 

∆ια του αυτού Κανονισµού θέλει ρυθµισθή και παν ζήτηµα γεννώµενον εκ της τυχόν 
λειτουργίας παρά τοις συγχωνευοµένοις Ταµείοις Ειδικών λογαριασµών Προνοίας υπέρ του 
Προσωπικού αυτών. 

 
Υπολογισµός επιδοµάτων και συντάξεων συγχωνευοµένων Ταµείων 

Άρθρον 56  
 

1. Πρόσωπα λαµβάνοντα επίδοµα ανεργίας παρά του Ταµείου Ανεργίας κατά την έναρξιν 
της ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν λαµβάνοντα τούτο παρά του ΙΚΑ υπό τους 
όρους τους προβλεποµένους παρά των εν ισχύϊ κατά την έναρξιν της χορηγήσεως του 
επιδόµατος διατάξεων και δια την  υπό τούτων, προβλεποµένην διάρκειαν και ποσόν. 

2. Πρόσωπα λαµβάνοντα επιδόµατα ασθενείας και µητρότητος παρά του ΙΚΑ κατά την 
έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν δικαιούµενα τούτων υπό τους όρους 
τους προβλεποµένους παρά των εν ισχύϊ κατά την έναρξιν της χορηγήσεως του επιδόµατος 
διατάξεων και δια την υπό τούτων προβλεποµένην διάρκειαν, έστω και αν δεν πληρούν τας 
προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου. Εάν όµως ταύτα είναι κατώτερα κατά ποσόν των υπό του 
παρόντος νόµου προβλεποµένων, καταβάλλονται αυτοίς τα υπό του παρόντος οριζόµενα. 

Ειδικώς, οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος τυγχάνοντες από διετίας 
τουλάχιστον επιδόµατος ασθενείας λόγω φυµατιώσεως παρά του ΙΚΑ, συνεχίζουσι την 
επιδότησίν των βάσει της ανωτέρω διατάξεως επί 360 ηµέρας από ταύτης, δικαιούµενοι µετά 
την συµπλήρωσιν των ως άνω 360 ηµερών ειδικού επιδόµατος ίσου προς το υπό του παρόντος 
προβλεπόµενον ειδικόν επίδοµα αναπροσαρµογής έστω και αν δεν πληρούν τας δια την 
χορήγησιν αυτού προβλεποµένας χρονικάς προϋποθέσεις, εφ’ όσον δε πάντως πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος και δι’ όσον χρόνον προβλέπεται η 
καταβολή τούτου. 

3. Αι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται κατ’ 
αναλογία και δια τους επιδοτουµένους λόγω ασθενείας ή µηρότητος των συγχωνευοµένων εις 
το ΙΚΑ Ταµείων, εφ’ όσον κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ελάµβανον επίδοµα ασθενείας ή  
µητρότητος. 

4. Οι συνταξιούχοι Ειδικών Ταµείων συγχωνευοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 
του παρόντος εις το ΙΚΑ, εξακολουθούν συνταξιοδοτούµενοι παρά του ΙΚΑ. 

Από της πρώτης του εποµένου της συγχωνεύσεως µηνός οι ανωτέρω δικαιούνται των υπό 
του παρόντος προβλεποµένων συντάξεων, υπολογιζοµένων, βάσει των οικείων διατάξεων 
τούτου, εφαρµοζοµένης και της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 26, εφ’ όσον πληρούν 
τας κάτωθι προϋποθέσεις: 



α) Υπερέβησαν προκειµένου περί αρρένων το 60ον και προκειµένου περί θηλέων το 55ον 
έτος της ηλικίας ή  

β) πληρούν τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω ανικανότητος του άρθρου 28 παρ. 
2 ή  

γ) συνταξιοδοτούνται ως µέλη οικογενείας θανόντος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου και 
πληρούν τας υπό του άρθρου 28 παρ. 6 οριζοµένας προϋποθέσεις, χαρακτηρισµού των ως 
µελών οικογενείας δικαιουµένων συντάξεως. 

Εάν όµως οι ανωτέρω ελάµβανον κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως µεγαλύτερον ποσόν 
της κατά τας διατάξεις του παρόντος απονεµητέας αυτοίς συντάξεως, συνεχίζουν λαµβάνοντες 
την ανωτέραν τοιαύτην. 

Μη συντρεχουσών των κατά τω ανωτέρω προϋποθέσεων οι συνταξιούχοι του 
συγχωνευοµένου Ταµείου εξακολουθούν λαµβάνοντες παρά του ΙΚΑ την ήν ελάµβανον κατά 
τον χρόνον της συγχωνεύσεως σύνταξιν παρά του συγχωνευοµένου Ταµείου. 

 
Καθυστερούµεναι εισφοραί 

Άρθρον 57   
 

1. Εργοδόται οφείλοντες καθυστερουµένας εισφοράς εις το ΙΚΑ και το Ταµείον Ανεργίας, 
κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου, απαλλάσσονται παντός προσθέτου τέλους και 
τόκου εφ’ όσον εντός τριών µηνών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος ήθελον τακτοποιήσει 
ταύτας. Μετά την παρέλευσιν της άνω προθεσµίας αι ως άνω καθυστερούµεναι εισφοραί 
επιβαρύνονται δι’ εφ’ άπαξ τέλους 50%. Οφειλέται εκ προσθέτων τελών απαλλάσσονται της 
υποχρεώσεως προς πληρωµήν αυτών, εφ’ όσον ήδη κατέβαλον τας εισφοράς εις ας αφορούν 
ταύτα. Η υποχρέωσις προς καταβολήν τόκων επί των καθυστερούµενων εισφορών καταργείται, 
αφ’ ης ίσχυσεν. Τυχόν όµως καταβληθέντες τοιούτοι δεν επιστρέφονται. 

∆ι’ αποφάσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. δηµοσιευθησοµένης επιµελεία του Προέδρου τούτου 
εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ληφθησοµένης εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως της 
περί κατατάξεως των ησφαλισµένων εις ασφαλιστικάς κλάσεις αποφάσεώς του, συµφώνως τω 
άρθρω 24, παρ. 4 του παρόντος, δύναται να ορισθή ότι αι µήπω βεβαιωθείσαι παρά του ΙΚΑ  
καθυστερούµεναι εισφοραί µέχρι της ηµεροµηνίας ταύτης, εν όλω ή έν µέρει θα υπολογίζωνται 
βάσει των τεκµαρτών ηµεροµισθίων της κλάσεως εις ην θα καταταχθώσιν οι ησφαλισµένοι,  δι’ 
ους οφείλονται αι εισφοραί. 

2. Καθυστερούµεναι ασφαλιστικαί εισφοραί παρ’ ησφαλισµένων προαιρετικώς 
συνεχιζόντων την ασφάλισίν των παρά τω ΙΚΑ κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, δια 
χρόνον µεταγενέστερον της 1ης Μαϊου 1949 υπολογίζονται βάσει της κατά το άρθρον 41 παρ. 4 
του παρόντος γενησοµένην κατάταξίν των εις ασφαλιστικάς κλάσεις, εξοφλούνται δε 
υποχρεωτικώς εντός τριµήνου το πολύ προθεσµίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
επί ποινή εκπτώσεως εκ του δικαιώµατος προς περαιτέρω προαιρετικήν συνέχισιν της 
ασφαλίσεως. 

3. Αι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46 «περί κανονισµού του 
τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας των οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως κλπ. δεν 
εφαρµόζεται δια το ΙΚΑ αφ’ ης ίσχυσεν». 

4. Το ∆ηµόσιον απαλλάσσεται εκ των µέχρι της ισχύος του παρόντος οφειλοµένων υπό 
τούτου προς το Ταµείον Ανεργίας εισφορών, τυχόν όµως καταβληθείσαι τοιαύται δεν 
αναζητούνται. 

 
Ανασυγκρότησις Συλλογικών οργάνων του ΙΚΑ 

Άρθρον 58 
 
Τα υφιστάµενα κατά την έναρξιν  της ισχύος του παρόντος νόµου συλλογικά όργανα του 

ΙΚΑ, δι’ α προβλέπεται διάφορος σύνθεσις υπό του παρόντος, θέλουσιν ανασυγκροτηθή εντός 
διµήνου από ταύτης, κατά τας διατάξεις του παρόντος, της θητείας των υφισταµένων τοιούτων 
θεωρουµένης, ως ληξάσης από του διορισµού των νέων µελών. 



Προκειµένου περί Υπ/των εις α δεν ήθελε κριθή σκόπιµος η σύστασις ΤΕΕ και Τ∆Ε 
συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 9 και 17 παρ. 9 του παρόντος, τα ήδη 
λειτουργούντα τοιαύτα απαλλάσσονται των καθηκόντων των µετά πάροδον διµήνου από της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. 

 
Υποχρεωτική συνέχισις της ασφαλίσεως παρά του ΙΚΑ  

Άρθρον 59. 
 
Κατά πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως ειδικού Ταµείου εις το Ι.Κ.Α., το τελευταίον 

τούτο υποχρεούται όπως συνεχίζη την ασφάλισιν των εις το συγχωνευόµενον Ταµείον 
ασφαλιζοµένων προσώπων έστω και αν δεν έχη εισέτι επεκταθή εις την περιοχήν 
απασχολήσεως τούτων, επεκτεινοµένης αυτοµάτως της ασφαλίσεώς του και εις την περιοχήν 
ταύτην τουλάχιστον ως προς τα πρόσωπα ταύτα. 

 
Καταργούµεναι διατάξεις – Ιδιωτικαί ασφάλειαι κλπ 

Άρθρον 60 
 

1. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται ο Νόµος 6298/34 «περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» πλην των άρθρων 19 παρ. 9α και 9β, 61, 62 και 63, ως ετροποποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως και ο Α.Ν. 118/45 «περί ασφαλίσεως κατά της ανεργίας των 
µισθωτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων» ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, 
πλην του άρθρου 9, και των µη ασφαλιστικού περιεχοµένου διατάξεων τούτου καταργουµένης 
συγχρόνως και πάσης διατάξεως της ισχυούσης νοµοθεσίας αντιτιθεµένης εις τον παρόντα 
νόµον. 

Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόοντος νόµου προβλεποµένων κανονισµών ισχύουσιν 
ευθέως ή αναλογικώς αι διατάξεις των ήδη ισχυόντων κανονισµών του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεως, εφ’ όσον δεν αντίκειται εις τον παρόντα νόµον. 

Προκειµένου ειδικώς περί Κανονισµών ρυθµιζόντων τα της καταστάσεως εν γένει του 
προσωπικού του Ιδρύµατος, αι τυχόν υπό τούτων ή παρ’ ετέρων διατάξεων προβλεπόµεναι 
εγκρίσεις αποφάσεων οργάανων του ΙΚΑ παρά του εποπτεύοντος Υπουργείου δεν απαιτούνται 
από της ισχύος του παρόντος, των σχετικών αποφάσεων παραγουσών πάντα τα έννοµα 
αποτελέσµατα αυτών και άνευ της εγκρίσεως τούτων, δηµοσιευοµένων δε εις την Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, εάν ∆.Σ του ΙΚΑ ή του υπό του ∆Σ εξουσιοδοτηθησοµένου προς τούτο 
Γενικού ∆ιευθυντού. 

Αι αρµοδιότητες των γραφείων ευρέσεως εργασίας περιέρχονται από της ισχύος του 
παρόντος εις την αρµοδιότητα του ΙΚΑ καταργουµένης πάσης άλλης σχετικής διατάξεως και 
απαγορευοµένης της συστάσεως ιδιωτικών ή άλλων τοιούτων. Τα της συστάσεως και τα του 
τρόπου λειτουργίας αυτών θέλουσι ρυθµισθή δι’ ειδικών κανονισµών. 

Μέχρις εκδόσεως των κανονισµών τούτων διέπονται υπό των  ισχυουσών κατά την 
δηµοσίευσιν του παρόντος διατάξεων. 

2. Αι τυχόν εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί υποχρεωτικής προσλήψεως µισθωτών, 
συνδεοµένων δια συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου µέσω της Γραφ. Ευρέσεως Εργασίας, 
και αι τυχόν τοιαύται περί υποχρεωτικής αναγγελίας επί ποινή ακυρότητος της καταγγελίας των 
ως άνω συµβάσεων δεν εφαρµόζονται δια το ∆ηµόσιον. Αι ενεργούσαι όµως τας προσλήψεις ή 
καταγγελίας τοιούτων συµβάσεως διοικητικαί αρχαί ή άλλα δηµόσια όργανα υποχρεούνται 
όπως αναγγέλουν εις τα οικεία Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας πάσαν τοιαύτην πρόσληψιν ή 
καταγγελίαν, χωρίς όµως η παράλειψις της τοιαύτης αναγγελίας να συνεπάγεται οιανδήποτε 
αστικήν ή ποινικήν κύρωσιν ή υποχρέωσιν αποζηµιώσεως έναντι του µισθωτού ή τρίτων έναντι 
του ∆ηµοσίου. 

3. Εις περίπτωσιν ανικανότητος προς εργασίαν ή θανάτου, οφειλοµένου εις ατύχηµα εκ 
βιαίου συµβάντος επελθόντος εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, εάν ο παθών 
περιλαµβάνεται µεταξύ των ασφαλιστέων κατά τον παρόντα νόµον προσώπων ή εν περιπτώσει 
θανάτου του, τα εν άρθρω 28 παραγρ. 6 αναφερόµενα πρόσωπα, δικαιούνται των παροχών της 



ασφαλίσεως του παρόντος νόµου, ο οικείος εργοδότης απαλλάσσεται της εκ των διατάξεων του 
Β. ∆/τος της 24ης Ιουλίου «περί κωδικοποιήσεως των νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν 
των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντος εργατών ή υπαλλήλων, ως αύται ετροποποιήθησαν 
µεταγενεστέρως, υποχρεώσεως προς καταβολήν της παρά τούτων προβλεποµένης 
αποζηµιώσεως εξόδων νοσηλείας και κηδείας.  

 4.  Αι παρά των κατά το Β. ∆ιάταγµα,  περί ου η προηγούµενη παράγραφος,  υποχρέων εις 
αποζηµίωσιν, εν περιπτώσει ατυχήµατος, συναφθείσαι προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος 
Νόµου συµβάσεις, περί µεταθέσεως των δια την περίπτωσιν ταύτην υποχρεώσεών των εις 
ιδιωτικάς ασφαλιστικάς επιχειρήσεις, διατηρούνται εν ισχύϊ µέχρι της λήξεώς των, ουχί όµως 
πέραν του έτους από της ισχύος του παρόντος. Αι µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος 
συναπτόµεναι ως άνω συµβάσεις παύουσιν ισχύουσιν άµα τη υπαγωγή εις την ασφάλισιν των 
εις ους αναφέρονται µισθωτών. 

5. Εάν τα πρόσωπα τα παρέχοντα εργασίαν έναντι αµοιβής εις εργοδότην 
συµβεβληµένον κατά την προηγούµενην παράγραφον, υπαχθώσιν εις την ασφάλισιν του 
παρόντος Νόµου εντός του έτους από της ισχύος του παρόντος Νόµου, το µεν τµήµα των 
εισφορών των βαρυνουσών τον εν λόγω εργοδότην µειούται δια τον υπόλοιπον χρόνον της 
ισχύος της συµβάσεως κατά 25% η δε εκ της συµβάσεως δεσεµευοµένη ιδιωτική ασφαλιστική 
επιχείρισις, εάν εν τω µεταξύ επέλθη ατύχηµα εις τι των εν λόγω προσώπων, υποχρεούται να 
καταβάλη εις το ΙΚΑ το ποσόν, όπερ εκ της συµβάσεως ώφειλε να καταβάλη, προς θεραπείαν 
του παθόντος και αποζηµίωσιν αυτού ή των κληρονόµων του. 

Εν τη περιπτώσει ταύτη, εάν αι παρά του ΙΚΑ χορηγηθείσαι ή χορηγητέαι κατά τον 
παρόντα Νόµον εις τον παθόντα ή τα πρόσωπα του άρθρου 28 παράγραφος 6 παροχαί, 
υστερούσι κατά το ποσόν του παρά της ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχειρήσεως, κατά τα 
ανωτέρω, καταβληθέντος εις το ΙΚΑ, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλη την διαφοράν εις 
τον παθόντα  και τούτου θανόντος εκ του ατυχήµατος, εις τα πρόσωπα του άρθρου 28 
παράγραφος 6. 

6. Κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος, ο διορισµός του Αναπληρωτού Γεν. 
∆/ντού θέλει ενεργηθή δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, ληφθησοµένης µετά γνώµην 
του ∆.Σ. του ΙΚΑ και δηµοσιευθησοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, άνευ 
τηρήσεως ετέρας τινος διατυπώσεως. Εάν το ∆.Σ δεν υποβάλη την επί του προκειµένου γνώµην 
του εντός 10ηµέρου αφ’ ης ζητηθή αύτη παρά του Υπουργού Εργασίας, ούτος δύναται να 
προβή εις τον διορισµόν του Αναπληρωτού Γεν. ∆/ντού και άνευ ταύτης. 

7. Παρά τη ∆ιευθύνσει Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας συνιστάται 
τµήµα Ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αυξανοµένων των οργανικών θέσεων Τµηµαταρχών β΄ ή α΄ 
τάξεως της Κεντρικής αυτού Υπηρεσίας κατά µίαν. Εις την αρµοδιότητα του ως άνω τµήµατος  
υπάγεται η µελέτη και εισήγησις επί των ληπτέων µέτρων δια την βελτίωσιν της διεπούσης τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, τους υπαγοµένους υπό την εποπτείαν τουΥπουργείου Εργασίας 
νοµοθεσίας και γενικώς των υποβαλλοµένων υπό τούτων προτάσεων τροποποιήσεων ή 
συµπληρώσεων της νοµοθεσίας των.  

Κατά την πρώτην εφαρµογήν της παρούσης εις την ανωτέρω θέσιν µετατάσσεται επί τω 
βαθµώ Τµηµατάρχου α΄ τάξεως, δι’ αποφάσεως τουΥπουργού Εργασίας, ληφθησοµένης µετά 
γνώµην του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ως άνω Υπουργείου, ο παρά τω Υπουργείω Εργασίας 
πλέον της πενταετίας υπηρετήσας κατ’ απόσπασιν και κεκτηµένος κατά την δηµοσίευσιν του 
παρόντος τον βαθµόν Τµηµατάρχου α΄ τάξεως υπάλληλος του ΙΚΑ του εις τον βαθµόν τούτον 
χρόνου υπηρεσίας του λογιζοµένου δια την αρχαιότητα αυτού και την περαιτέρω προαγωγήν ως 
χρόνου υπηρεσίας του παρά τω Υπουργείω Εργασίας. 

 
Μείωσις Εισφορών 

Άρθρον 61 
 
∆ι’ αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου λαµβανοµένων προτάσει του Υπουργού 

Εργασίας και δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να µειούνται το 
πολύ µέχρι 10% και δια χρονικήν περίοδον µιας πενταετίας κατ’ ανώτατον όριον, 



υπολογιζοµένης από της ισχύος του παρόντος, αι υπό του παρόντος καθοριζόµεναι εισφοραί 
υπέρ του ΙΚΑ δια τα πρόσωπα τα απασχολούµενα εις ετέρας πλην της περιοχής της τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης περιφερείας. 

 
Επέκτασις του ΙΚΑ εις ∆ωδεκάνησον 

Άρθρον 62ον 
 
∆ι’ αποφάσεως του ∆Σ του ΙΚΑ εγκρινοµένης υπό του Υπουργού Εργασίας και 

δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να επεκτείνεται η ασφάλισις 
του ΙΚΑ εις την ∆ωδεκάνησον, άνευ της τηρήσεως ετέρας τινος διατυπώσεως. 

Η κατά τα ανωτέρω επέκτασις της ασφαλίσεως δέον όπως ως προς την Ρόδον 
πραγµατοποιηθή το βραδύτερον µέχρι της 1ης Ιανουαρίου 1952. 

Κατά την επέκτασιν της ασφαλίσεως εις την ∆ωδεκάνησον αι κατά το άρθρον 25 
εισφοραί, υπολογίζονται µειωµέναι κατά την πρώτην 2ετίαν κατά 50% κατά την δευτέραν 
2ετίαν κατά 30% κατά την τρίτην 2ετίαν κατά 15% και από του εβδόµου έτους εις ολόκληρον. 

 
Άρθρον 63 

 
1. ∆ια του παρόντος κοιµούνται, αφ’ ης εξεδόθησαν και εξακολουθούν ισχύουσαι 

άπασαι αι διοικητικαί πράξεις και αποφάσεις δι’ ων ιδρύθησαν Υποκαταστήµατα ή Τοπικά 
Παραρτήµατα του ΙΚΑ ή επεξετάθη η ασφαλιστική περιοχή  τοιούτων Υποκαταστηµάτων ή και 
Παραρτηµάτων. 

2. Τα κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υφισταµένου πάσης φύσεως συλλογικά 
όργανα διοικήσεως και ελέγχου του ΙΚΑ ων η θητεία τυχόν έληξε, θεωρούνται ως νοµίµως 
υφιστάµενα και λειτουργούντα µέχρι της συγκροτήσεως των υπό του παρόντος νόµου 
προβλεποµένων συλλογικών οργάνων τηρουµένων πάντως των διατάξεων του άρθρου 58. 

3. Κυρούται αφ’ ης ίσχυσεν η υπ’ αριθ. 32610/47 κοινή απόφασις τωνΥπουργών 
Οικονοµικών και Εργασίας, η δηµοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 150 Φ.Ε.Κ. της 10.10.47, τεύχος 
δεύτερον . 

Άρθρον 64 
 

1. Τα έξοδα διοικήσεως του ΙΚΑ δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσοστόν 10% επί 
των ετήσιων εσόδων του. Κατά την πρώτην πενταετίαν από της εφαρµογής του παρόντος το 
ανωτέρω ποσοστόν δύναται να αυξάνεται προτάσει του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α., δι’ αποφάσεως του 
Υπουργικού Συµβουλίου λαµβανοµένης εισηγήσεις τουΥπουργού Εργασίας, µέχρι 15%. 

 
Άρθρον 65 

 
Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εξαιρέσει των περί 

πόρων και παροχών διατάξεων αυτού ων η ισχύς άρχεται από της πρώτης του µηνός του 
µεθεποµένου εκείνου, της δηµοσιεύσεως αυτού εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
εκείνων δι’ ας προβλέπεται διάφορος χρόνος ισχύς των,  υποβληθήσεται δε εις την Βουλήν 
προς κύρωσιν άµα τη συνόδω ταύτης. 

 
Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1951 

 
ΠΑΥΛΟΣ Β. 

 
Το Υπουργικόν Συµβούλιον 

 
Ο Πρόεδρος 

 
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 



 
Ο Αντιπρόεδρος 

 
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 
Τα Μέλη 

 
ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΖΕΡΒΑΣ, Φ. ΖΑΪΜΗΣ , Ε. ΜΑΛΑΜΙ∆ΑΣ., 

Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Ε. ΚΟΡΘΦΗΣ, Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛΑΙΣ, ∆. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.,Γ. 
ΜΟ∆ΗΣ  Κ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ∆ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1951. 

 
Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός 

 
ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ 


