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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το

φαινόμενο της κοινωνικής προστασίας όπως δημιουργήθηκε

και

εξελίχθηκε διαχρονικά, δεν ήταν μια τυχαία διαδικασία αλλά μια ανάγκη
δημιουργίας του. Η απόλυτη ελευθερία της οικονομίας και η σχετική εκβιομηχάνιση
της παραγωγής δημιούργησαν από τα μέσα του 19ου αιώνα τόσες κοινωνικές αδικίες
και κινδύνους, ώστε η παρέμβαση του νομοθέτη ήταν αναγκαία.
Η ανάπτυξη της κοινωνικής προστασίας αποτελεί ένα ιδεατό μοντέλο
κράτους, βασισμένο στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της σχεδιασμένης
συλλογικής δράσης, με απώτερο στόχο την επίτευξη - ποσοτικά και ποιοτικά - της
ευημερίας των πολιτών του και την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη σημαντική μείωση
της κοινωνικής ανισότητας.
Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το δικαίωμα της κοινωνικής προστασίας
διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται απ’ την παράδοση, το επίπεδο της
οικονομικής ανάπτυξης, τη συνολική φιλοσοφία για την κοινωνική προστασία,
καθώς και απ’ την πολιτική βούληση. Παρ’ όλες τις επιμέρους διαφορές, υπάρχουν
ουσιαστικοί κοινοί τελικοί στόχοι και συγκλίσεις σε ευρύτερες επιδιώξεις.
Στη

χώρα

μας

η

αναπτυξιακή

πορεία

της

κοινωνικής

ασφάλισης

σηματοδοτείται από κρίσιμα οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα, τα οποία
προξενούν μια σειρά προβλημάτων χρηματοδότησης, με προεξάρχοντα τα μεγάλα
ελλείμματα

των

ασφαλιστικών

οργανισμών

και

τα

οποία

οδηγούν

στην

αποσταθεροποίηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας χαρακτηρίζεται από
πολυπλοκότητα

και

πολυκερματισμό

των

φορέων.

Ο

μεγάλος

αριθμός

ασφαλιστικών ταμείων αποτελεί μειονέκτημα, διότι διαχωρίζει τους εργαζόμενους
σε πολλές κατηγορίες, παρέχοντας αλλού περισσότερα και αλλού λιγότερα. Η
δέσμευση των πόρων ορισμένων ταμείων από το κράτος, καθώς και η ελλιπής
διοίκηση και διαχείριση, δυσχεραίνουν το έργο της κοινωνικής πρόνοιας.
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Η Κοινωνική Ασφάλιση παρέχεται από ένα μεγάλο σχετικά αριθμό
ασφαλιστικών φορέων (λειτουργούν 236 ασφαλιστικοί οργανισμοί) και καλύπτει τα
μέλη

της ελληνικής κοινωνίας απ’ τους διαφόρους κοινωνικοοικονομικούς

κινδύνους. Κινδύνους που, είτε αυξάνουν τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας,
είτε ελαττώνουν το εισόδημά της. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καλύπτουν το 97%
περίπου του πληθυσμού στον κλάδο της σύνταξης και ασθένειας, με καταβολή
ασφαλιστικών παροχών σε χρήμα ή σε είδος. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται
κυρίως από εισφορές του Κράτους, των εργοδοτών και των εργαζομένων.
Το ελληνικό πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης έχει εμφανίσει μεγάλο αριθμό
προβλημάτων και δυσλειτουργιών που χρονίζουν, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται
σοβαρά πλέον οι στόχοι και επιδιώξεις του. Απαιτείται άμεση αντιμετώπιση της
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και οι ενέργειες δεν θα πρέπει να περιοριστούν
σε προβλήματα που σχετίζονται μόνο με την υγιή διαχείριση (μεγάλα οικονομικά
ελλείμματα των ασφαλιστικών οργανισμών) αλλά και με την οργάνωση του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, καθώς και με το σύνολο των πολιτικών και
κοινωνικών επιλογών.
Στη παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας εστιάζοντας στο σύστημα συνταξιοδότησης,
όπου παρουσιάζονται και τα κύρια προβλήματα χρηματοδότησης. Σκοπός μας ήταν,
εκτός από την αποτύπωση του ισχύοντος συστήματος, να διερευνήσουμε τις αιτίες
που οδήγησαν στην αύξηση των δαπανών συνταξιοδότησης των ασφαλιστικών
ταμείων και ποιες χρηματοδοτικές δυνατότητες υπάρχουν σήμερα.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό στην κοινωνική ασφάλιση και στην
εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το
συνταξιοδοτικό σύστημα που ισχύει στη χώρα μας, εστιάζοντας στους τρεις
μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, OTA, ΤΕΒΕ). Στο τρίτο κεφάλαιο
αναλύονται τα συστήματα χρηματοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Στο
τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι δαπάνες τους και ιδιαίτερα η διαχρονική εξέλιξη
των δαπανών για συντάξεις των τριών μεγάλων ταμείων. Στο πέμπτο κεφάλαιο
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διερευνώνται ον αιτίες αύξησης των δαπανών και στο έκτο κεφάλαιο προτείνονται,
όπως εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία, διάφοροι τρόποι ενίσχυσης της
χρηματοδοτικής τους ικανότητας.

4

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 1
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ι
Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Ι
1.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η δράση της κοινωνικής ασφάλισης ξεκινά από τους αρχαίους ανατολικούς
λαούς, όπου έχουμε αναφορές για συλλογικά μέτρα πρόνοιας στις νομοθεσίες των
Σουμερίων,

Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων, Ασσυριών, Φοινίκων,

στη

Βουδιστική

θρησκείας στους Ιουδαϊκούς νόμους και στα διδάγματα του Κομφούκιου στην Κίνα.
Στην Αρχαία Ελλάδα έχουμε παρεμβάσεις της εκάστοτε κρατικής εξουσίας
με τη μορφή κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, όπως του Σάλωνα το 593 π.χ. (Αθήνα),
του Λυκούργου 800 π.χ. (Σπάρτη), του Περίανδρου 629 π.χ. (Κόρινθος), οι οποίες
θεσπίζουν μέτρα που αφορούν εξασφάλιση τροφής, στέγης, προστασία αδυνάτων,
αναδασμό γης και προστασία της δημόσιας υγείας. Υπήρχε ο θεσμός των
«δημοσιευόντων ιατρών», που εκλέγονταν από την πόλη για να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους αντί ορισμένης αμοιβής από υποχρεωτικές εισφορές των πολιτών.
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπήρχε εκτεταμένη ιδρυματική περίθαλψη των
απόρων πολιτών. Η Αγία Ελένη και ο συγκλητικός Εύβουλος θεωρούνται ιδρυτές
των πρώτων νοσοκομείων. Λειτούργησαν τότε ορφανοτροφεία, γηροκομεία και
άλλα κοινωφελή ιδρύματα, με βάση τις αρχές της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Στους χρόνους της τουρκοκρατίας ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων
ενδιαφέρθηκαν να οργανώσουν ειδικά συστήματα κοινωνικής προστασίας σε
συντεχνιακή βάση. Έτσι υπήρχαν συγκεντρωμένα κεφάλαια από εισφορές προς
αντιμετώπιση διαφόρων κινδύνων που απειλούσαν τα μέλη της συγκεκριμένης
κοινότητας.
Οι ιστορικές αυτές αναφορές μας δείχνουν την αναγκαιότητα του ανθρώπου
να προστατευτεί από τον οποιοδήποτε κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του και να
προστατεύσει τη σωματική του ακεραιότητα κατά τη διάρκεια της καθημερινής του
εργασίας.
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Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε τους εργαζόμενους να δημιουργήσουν τους
κατάλληλους μηχανισμούς, που θα τους επέτρεπαν αρχικά τη στοιχειώδη προστασία
τους από τους κινδύνους της ασθένειας, της αναπηρίας και στη συνέχεια των
γηρατειών.

1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στη χώρα μας η ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται με την
ισχυροποίηση της εργατικής τάξης. Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι τις όποιες
κατακτήσεις τους στον τομέα της Κ.Α. χρειάστηκαν πολύχρονοι και σκληροί
αγώνες.
Το 1836 συστήνεται το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Οι αρχές δημιουργίας
του βασίζονται στο σύστημα Πρόνοιας του 18ου αιώνα που είχαν αναπτύξει οι
ναυτικοί συνεταιρισμοί των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου.
Για την περίθαλψη των χήρων και των ορφανών διετίθετο το 1/70 των
καθαρών κερδών κάθε ταξιδιού. Η καθ’ αυτή λειτουργία του Ν.Α.Τ. άρχισε το 1861
με την ψήφιση του νόμου ΧΑΒ’ (29-7-1861), με τον οποίο ορίζονται τα
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των «πάσης θαλάσσης εργατών»,
καθώς και των «καταπεπονημένων - αναπήρων εργατών και χήρων και ορφανών
αυτών».
Την ίδια χρονιά διαμορφώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία των μεταλλουργών
(νόμος ΧΣ’ περί μεταλλείων) και με το νόμο ΧΝΒ’ ορίζονται τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων.
Το 1914 ψηφίζεται ο νόμος 281 «περί σωματείων», όπου στο άρθρο 12
περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη δημιουργία αλληλοβοηθητικών ταμείων που θα
αποσκοπούν στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη τους και στη
συνταξιοδότηση των «ανίκανων προς εργασία ένεκα γήρατος, δυστυχήματος, νόσου
ή εις οικογένειας αποβιούντων μελών».
Το 1922 η Ελλάδα αριθμούσε 5 εκατομμύρια κατοίκους, λόγω όμως της
μικρασιατικής καταστροφής και της εισροής

1,5 εκατομμυρίου

( 380.000
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οικογένειες) ομογενών προσφύγων δημιουργήθηκαν οξύτατα οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα. Η κυβέρνηση του Γούναρη ψηφίζει το νόμο 2882 του 1922
«περί Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας», που αποσκοπεί στην
επίλυση

του

«προσφυγικού

προβλήματος»

αλλά

ταυτόχρονα

και

στον

προγραμματισμό και την οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Η οικονομική
κατάσταση του Κράτους είναι προβληματική και υπό την εγγύηση της Κοινωνίας
των Εθνών χορηγούνται δύο δάνεια 12,3 εκατομμυρίων και 3 εκατομμυρίων λιρών
Αγγλίας για την αποκατάσταση και περίθαλψη των προσφύγων.
Η έλλειψη κρατικών πόρων και η οικονομική ύφεση που παρατηρήθηκε την
περίοδο 1922-1935, είχε ως αποτέλεσμα την ασυντόνιστη και αποσπασματική
ανάπτυξη πολλών επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων, όπως των καπνεργατών
(1925),

υγειονομικών

(1928),

νομικών

(1929),

αρτεργατών

(1929),

εφημεριδοπωλών (1929), κληρικών (1930), τυπογράφων (1931), κεραμοποιών
(1934), που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω των συντεχνιακών πιέσεων των
εργαζομένων (Βλέπε Πίνακα 1).
Ο Ε. Βενιζέλος στις 7 Απριλίου 1929 ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη την
υιοθέτηση ενός γενικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Στις 19 Μαΐου 1932
κατατίθεται ο νόμος 7533 για την ίδρυση του Ι.Κ.Α. Αν και πολλά άρθρα που
δημοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής εκείνης προφήτευαν «την ανατολή ενός
χρυσού αιώνα για τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων», ωστόσο οι πολιτικές
αναταραχές και οι συνεχείς ανακατατάξεις κυβερνητικών σχημάτων, είχαν ως
συνέπεια την αναστολή της δημιουργίας ενός ενιαίου ασφαλιστικού φορέα.
Πριν την ίδρυση του Ι.Κ.Α., το 1925, υπήρχαν 21 ασφαλιστικά ταμεία με
16.818 ασφαλισμένους και 2.072 συνταξιούχους. Η αναλογία ασφαλισμένων προς
συνταξιούχους ήταν 1/8,2. Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας την περίοδο αυτή
ήταν 6.204.684 άτομα. Το 55% ήταν αγροτικός, το 15% ημιαστικός και μόνο το
30% ήταν αστικός πληθυσμός. Η ασφαλιστική κάλυψη ανερχόταν μόλις στο 7% του
πληθυσμού.
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Η δεκαετία 1930-40 χαρακτηρίζεται απ’ την ίδρυση και ανάπτυξη των
επικουρικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, όπου ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων
αναπτύσσουν παράλληλα με την κύρια ασφάλιση έναν επιπλέον ασφαλιστικό
φορέα.
Το 1961 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανερχόταν στα 8,4 εκατομμύρια από τα
οποία το 56,7% του πληθυσμού (αγροτικός και ημιαστικός) δεν είχε καμία
ασφαλιστική κάλυψη. Τη χρονιά αυτή αλλάζει το επαγγελματικό - ασφαλιστικό
πρότυπο που βασιζόταν στη Γερμανική παράδοση και υιοθετείται ένα νέο πρότυπο
καθολικής ασφάλισης που παρομοιάζει περισσότερο το Βρετανικό.
Με το νόμο 4169/61 δημιουργείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
που αναλαμβάνει την κάλυψη του αγροτικού πληθυσμού.
Στα επόμενα χρόνια έχουμε την ίδρυση πολλών Ταμείων Ασφάλισης (1966
Δ.Ε.Η., 1965 ΕΤΒΑκ.λ.π.).
Η απουσία της ασφαλιστικής ενότητας με τη διάσπασης της ασφάλισης σε
πολλούς φορείς, δημιούργησε έντονες ανισότητες στις παροχές των ταμείων. Εγινε
μια προσπάθεια ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων κατά την περίοδο της
δικτατορίας με τη δημιουργία το 1968 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, το
οποίο

ήταν υπεύθυνο για την κοινωνική ασφάλιση. Όμως η προσπάθεια

εγκαταλείφθηκε μόλις αντέδρασαν οι ασφαλισμένοι των «ευγενών» ταμείων
(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Τραπεζών).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΙΚ Ο Ι ΦΟΡΕΙΣ Κ Α Τ Α ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
(ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1836
1852
1856
1856
1861
1861
1882
1907
1928
1928
1929
1929
1930
1931
1931
1932
1934
1934
1934
1937
1940
1945
1961
1982
1982

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Ίδρυση διαφόρων αλληλοβοηθητικών Ταμείων κατά κλάδους
Αξιωματικών του Στρατού
Ταμείο αξιωματικών του στρατού
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού
Δημοσίων Υπαλλήλων (Μετοχικό Ταμείο)
Λειτουργία του ΝΑΤ (Ιδρύθηκε με διάταγμα στις 18-12-1936)
Των εργαζομένων στα μεταλλεία - ορυχεία
Ταμείο Συντάξεων Σιδηροδρόμων
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
Εφημεριδοπωλών
Νομικών
Εφημεριδοπωλών
Κληρικών (ΤΑΚΕ)
Εκτελωνιστών
Τυπογράφων
Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ)
Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ)
Εργατών Τύπου
Επαγγελματοβιοτεχνιτών (ΤΕΒΕ)
Των εργατών και Υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα - ΙΚΑ
Ταμείο Εμπόρων (ΤΑΕ)
Ασφάλιση ανεργίας
Ασφάλιση Αγροτών (ΟΓΑ)
Γενίκευση ΙΚΑ
Επέκταση ΟΓΑ

ΠΗΓΗ: Σ. ΙΟ Υ Λ Η Σ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

9

1.3 ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ
ΣΗΜΕΡΑ
Η κοινωνική ασφάλιση των ομάδων του πληθυσμού στη χώρα μας ασκείται
από ειδικούς φορείς που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις. Το Δημόσιο επίσης καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους (πολιτικούς
και στρατιωτικούς), τους βουλευτές και ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού όπως
τους αναπήρους, τα θύματα πολέμου και αγωνιστές εθνικής αντίστασης.
Οι φορείς διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα:
α) με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας που καλύπτουν
(αστικό - αγροτικό).
β) τις παροχές που χορηγούν.
γ) με την υπηρεσία που τους εποπτεύει.
Συγκεκριμένα οι φορείς διακρίνονται σε:
α) Κύριας Ασφάλισης, με την παροχή σύνταξης.
β) Επικουρικής Ασφάλισης με παροχή της επικουρικής σύνταξης, όπου μόνο
το 1/5 των ασφαλισμένων στην κύρια ασφάλιση έχουν το προνόμιο της δεύτερης
σύνταξης.
γ) Ασθένειας, με παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσηλευτικής,
μητρότητας και προληπτικής υγιεινής.
δ) Πρόνοιας, για την παροχή εφ’ άπαξ βοηθήματος με την αποχώρηση
μισθωτού από την εργασία.
ε) Αλληλοβοήθειας, με σκοπό την παροχή συμπληρωματικών παροχών
ασθένειας, πρόνοιας και σύνταξης.
Η εποπτεία ασκείται:
• σε

212

φορείς απ’ το

Υπουργείο

Ασφαλίσεων.
• σε 1 από το Υπουργείο Οικονομικών.
• σε 10 απ’ το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
• σε 1 απ’ τη Βουλή των Ελλήνων.

Υγείας,

Πρόνοιας

και

Κοινωνικών
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• σε 2 απ’ τις Υπηρεσίες ασφάλισης (Ο.Λ.Π, Ε.ΥΔ.Α.Π).
• σε 3 απ’ το Υπουργείο Εργασίας.
• σε 6 απ’ το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και
• σε 1 απ’ το Υπουργείο Γεωργίας
• Ο αριθμός των ασφαλιστικών φορέων θεωρείται ότι είναι σχετικά μεγάλος και
ανέρχεται στο ύψος των 236 (Πίνακας 2).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατά είδος παρεχόμενης προστασίας
I.
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων
Κύριας ασφάλισης
26
Επικουρικής ασφάλισης
52
Ασθένειας
Πρόνοιας
65
Λοιπών Παροχών (ταμεία αλληλοβοήθειας)
50
Σύνολο
219
II. Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Επικουρικής ασφάλισης
4
Πρόνοιας
5
Σύνολο
’
1Π
III. Υπουργείου Οικονομικών
"
“
Επικουρικής ασφάλισης
1
Σύνολο
1
IV. Υπουργείου Εργασίας
’
Ανεργίας στράτευσης και οικογενειακών επιδομάτων
1
(ΟΑΕΔ)
Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
1
Πρόνοιας (Εργατική Εστία)
1
Σύνολο
2
V. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Κύριας ασφάλισης
1
Ασθένειας
1
Πρόνοιας
4
Σύνολο
η
VI. Υπουργείου Γεωργίας
Κοινής Ωφέλειας (Ε.Λ.Γ.Α.)
1
Σύνολο
1
VII. Βουλής των Ελλήνων
Πρόνοιας
1
Σύνολο
1
VIII. Υπηρεσίες ασφάλισης
Υπαλλήλων ΟΛΠ (κύριας σύνταξης και ασθένειας)
1
Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π.
1
Σύνολο_________________________________________________________________ 2
Γενικό Σύνολο Φορέων
236
"

"

"

"

‘

“

'

"

"

'

"

"

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1995

'
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2

ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ

2.1. ΚΑΑΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η Κοινωνική Ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τα άτομα μιας κοινωνίας απ’
τους διάφορους κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους που διατρέχουν σε κάθε εποχή.
Οι κοινωνικοί κίνδυνοι έχουν δύο συνισταμένες: η μία βασική, που συνδέεται με
την έναρξη της ίδιας της ζωής και η άλλη περιστασιακή, που συνδέεται με τις
ιδιαιτερότητες της εποχής. Τους κινδύνους μπορούμε να τους κατατάξουμε σε δύο
κατηγορίες:
α) Κίνδυνοι που αυξάνουν τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας:
1. Ασθένεια.
2. Αύξηση των μελών της οικογένειας.
3. Φυσικές καταστροφές, πληθωρισμός, δυσμενής οικονομική εξέλιξη,
β) Κίνδυνοι που ελαττώνουν το εισόδημα της οικογένειας:
1. Ασθένεια.
2. Γήρας.
3. Αναπηρία, θάνατος του προστάτη της οικογένειας.
4. Ανεργία.
5. Εργατικό ατύχημα και επαγγελματικές ασθένειες.

2.2. ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Κύριο μέλη μα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η καταβολή παροχών για
την κάλυψη ορισμένων ασφαλιστικών κινδύνων στους ασφαλισμένους.
Το γήρας, η αναπηρία και ο θάνατος του προστάτη της οικογένειας
\

αποτελούν βασικούς κινδύνους, οι οποίοι καλύπτονται απ’ τους διάφορους
Ασφαλιστικούς φορείς με τη χορήγηση συντάξεων. Σύμφωνα με τους παραπάνω
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κινδύνους που καλύπτουν οι συντάξεις κατατάσσονται σε: γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου.

2.2.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
Ο κοινωνικός κίνδυνος του γήρατος καλύπτεται στη χώρα μας από 32 φορείς
κύριας ασφάλισης και 57 φορείς επικουρικής ασφάλισης. Οι φορείς είναι συνήθως
μικτοί και καλύπτουν και άλλους κινδύνους, ενώ οι κίνδυνοι γήρατος, αναπηρίας
και θανάτου καλύπτονται από κοινό κλάδο του φορέα.
Οι προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης.
Βασικές προϋποθέσεις για την απονομή συντάξεων λόγω γήρατος είναι η
συμπλήρωση ενός ορίου ηλικίας και ενός ορισμένου χρόνου ασφάλισης. Το όριο
ηλικίας που ισχύει στο Ι.Κ.Α. αλλά και σε άλλους φορείς είναι το 65° έτος για τους
άνδρες και το 60° για τις γυναίκες. Παρατηρούνται όμως παρεκκλίσεις από το
γενικό κανόνα.
Το ύψος των συντάξεων.
Δύο είναι οι πρακτικές που διέπουν το ύψος της σύνταξης. Η πρώτη αφορά
ένα σύστημα πάγιων ομοιόμορφων παροχών όπως αυτές που χορηγούνται στη χώρα
μας απ’ τον Ο.Γ.Α. και η δεύτερη αφορά συστήματα αναλογικών παροχών, που
χαρακτηρίζουν όλους σχεδόν τους υπόλοιπους φορείς.
Προσδιοριστικά στοιχεία των αναλογικών συντάξεων είναι:
α) Η βάση του υπολογισμού των συντάξεων, είτε ως μέσο όρο των μισθών
ενός χρονικού διαστήματος, είτε ως ποσοστό του τελευταίου μισθού.
β) Η κλιμάκωση των συντάξεων.
Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης ανάλογα με το μισθό και τη
διάρκεια ασφάλισης δε γίνεται με τον ίδιο τρόπο από τους διάφορους φορείς. Η
ανομοιογένεια αυτή οφείλεται στην επιδίωξη από ορισμένα συνταξιοδοτικά
συστήματα ευρύτερης προστασίας, των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων
ασφαλισμένων και δημιουργία κινήτρων για την παραμονή του ασφαλισμένου στην
εργασία.
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Πρόσθετη ή Επικουρική Ασφάλιση.
Η επικουρική ασφάλιση αφορά τη συνταξιοδοτική προστασία. Προβλέπεται
η κάλυψη των μισθωτών του δημοσίου δικαίου για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ,
και των μισθωτών του ιδιωτικού δικαίου για επικουρική μόνο σύνταξη. Η εξέλιξη
αυτή φαίνεται ότι ανταποκρινόταν στις προ 20ετίας ανάγκες, όταν οι συνθήκες της
κύριας ασφάλισης ήταν κατά κανόνα χαμηλές.
Από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, που εποπτεύονται σήμερα από το
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παλαιότερο θεωρείται το Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Βιομηχανικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, που ιδρύθηκε το
1925. Έκτοτε δημιουργήθηκαν και άλλοι φορείς ανεβάζοντας σήμερα το σύνολο
των φορέων σε 57 και τον αριθμό των κλάδων επικουρικής ασφάλισης σε 11.
Αποφασιστικό βήμα στην επέκταση του θεσμού της επικουρικής ασφάλισης
υπήρξε ο Ν. 971/1979 «περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως
Μισθωτών», με τον οποίο επιδιώχθηκε η ασφαλιστική κάλυψη 900.000 μισθωτών,
οι οποίοι στερούνταν μέχρι τότε επικουρικής ασφάλισης. Σκοπός του TEAM
ορίστηκε η χορήγηση περιοδικών παροχών (συντάξεων) σε περίπτωση γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου. Πόροι του Ταμείου ορίστηκαν οι εισφορές των εργαζομένων
και των εργοδοτών σε ποσοστό 3% αντίστοιχα, οι τόκοι των κεφαλαίων και οι
πρόσοδοι περιουσίας.

2.2.2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου τα μέλη της οικογένειας του
δικαιούνται σύνταξη, γνωστή ως σύνταξη επιζώντων ή σύνταξη θανάτου.
Οι συντάξεις θανάτου χωρίζονται σε:
α) Σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο,
β) Σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου από ατύχημα εκτός εργασίας.
Για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ο κύριος αποδέκτης των παροχών προς
τους επιζώντες είναι η χήρα του εκλιπόντος, ενώ τρεις βασικοί παράγοντες πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη: η οικογενειακή κατάστασή της, η υγεία και η ηλικία της.
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Τα παιδιά αποτελούν το δεύτερο, κατά σειρά, δικαιούχο παροχών. Εδώ
διακρίνονται δύο κατηγορίες παιδιών: τα φυσικά παιδιά εξ αίματος και τα παιδιά
που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του εκλιπόντος. Στα παιδιά οι παροχές συνήθως
χορηγούνται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας που τελειώνει η εκπαίδευση.
Το ύψος των παροχών για σύνταξη θανάτου του προστάτη της οικογένειας
μπορεί να υπολογιστεί ή με ομοιόμορφο τρόπο για όλους ή να συνδεθεί με το ύψος
του μισθού. Το ελάχιστο ύψος της σύνταξης πρέπει να είναι για μια χήρα με δύο
παιδιά ίσο με τη σύνταξη γήρατος του ζευγαριού, όταν όμως έχουν συμπληρωθεί οι
προϋποθέσεις εισφορών.
Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 2084/92 άρθρο 11, στα πλαίσια της ισότητας των
δύο φύλων προβλέπεται η συνταξιοδότηση και του χήρου συζύγου, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που δικαιούται και η χήρα σύζυγος. Μέχρι πρότινος το δικαίωμα της
συνταξιοδότησης ενός συζύγου λόγω θανάτου ανήκε μόνο στη γυναίκα.

2.2.3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Κατά μία έννοια η παροχή αναπηρίας μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρόωρη
συνταξιοδότηση γήρατος. Το πιο δύσκολο τεχνικό πρόβλημα του κλάδου είναι να
οριστεί και κυρίως να υπολογιστεί ο βαθμός αναπηρίας.
Με τον όρο αναπηρία εννοούμε τη σωματική ή πνευματική πάθηση ή βλάβη
ενός προσώπου σε τέτοια διάρκεια και βαθμό, ώστε να αποκλείεται ουσιαστικά η
βιοποριστική του ικανότητα.
Η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας δεν σχετίζεται με την ηλικία, αρκεί να
έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και να διαπιστωθεί η
αναπηρία.
Ο βαθμός αναπηρίας που παρέχει δικαίωμα για την απολαβή συντάξεως
αναπηρίας διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Οι περισσότεροι κλαδικοί φορείς
ασφαλίσεως μισθωτών και εργοδοτικοί φορείς δίνουν σύνταξη όταν η σωματική
αναπηρία υπερβαίνει το 67%. Το 1.ΚΑ. και μερικοί κλαδικοί φορείς μισθωτών
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δίνουν σύνταξη με βασικό κριτήριο την υποκειμενική, βιοποριστική (ασφαλιστική)
αναπηρία. Εξετάζονται δηλαδή οι συνέπειες της αναπηρίας.
Ό σοι απολύονται λόγω ανικανότητας, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία,
η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και του ασφαλιστέου μισθού
τους. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία για την ανικανότητα ευθύνεται η
υπηρεσία, η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό ανικανότητας τους και του
ποσού της σύνταξης που αναλογεί σε 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Έτσι, όποιος έχει υποστεί ανικανότητα 100% δικαιούται τη σύνταξη που
αναλογεί σε 35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Αν η ανικανότητα είναι κάτω του
50% δεν παρέχεται δικαίωμα σύνταξης ανικανότητας.

2.3. ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
α) Υπολογισμός (βασικό ποσό - προσαυξήσεις).
Οι συντάξεις, ιδιαίτερα αυτές που αναπληρώνουν την απώλεια εισοδημάτων
από επαγγελματική δραστηριότητα, προσδιορίζονται με πολλές μεθόδους στους
διαφόρους ασφαλιστικούς φορείς.
Ο υπολογισμός συνήθως ξεκινάει από ένα βασικό ποσό, ορισμένα δηλαδή
εισοδήματα του ασφαλισμένου, απ’ αυτά που υποβλήθηκαν σε ασφαλιστικές
εισφορές.

Σημασία όμως δεν έχουν τα πραγματικά εισοδήματα αλλά ένα

συγκεκριμένο ποσοστό τους. Οι ασφαλιστικές παροχές δεν έχουν χαρακτήρα
πλήρους αποζημίωσης, αλλά καλύπτουν μόνο αφηρημένες ανάγκες. Για να μην
αντιμετωπίζονται πάντως απρόσωπα οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, συνυπάρχουν και
ορισμένα υποκειμενικά κριτήρια. Πρόκειται για τις προσαυξήσεις και ορισμένες
άλλες προσωπικές ανάγκες ή συνθήκες του συνταξιούχου.
Οι συντάξεις που συμπληρώνουν μόνο ορισμένη απώλεια εισοδημάτων,
άλλοτε

αποτελούνται

από

βασικό

ποσό

με

προσαυξήσεις

και

άλλοτε

διαμορφώνονται στο ίδιο επίπεδο για όλους τους ασφαλισμένους. Παρατηρούμε
δηλαδή μια ουσιαστική αποσύνδεση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων από τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

ΤΜΗΜΑ
¡ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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Εδώ τίθεται το ζήτημα πόσο δικαιολογημένη είναι η τάση περιορισμού της
βάσης υπολογισμού παροχών, σε σχέση με τη βάση υπολογισμού εισφορών.
Ξεκάθαρη είναι η διάταξη του άρθρου 59 του καταστατικού του Ταμείου
Ασφαλίσεως

Προσωπικού

Ασφαλιστικής

Εταιρίας

«Η

ΕΘΝΙΚΗ»,

όπου

«συντάξιμες αποδοχές λογίζονται ο τακτικός μηνιαίος μισθός, τα επιδόματα
ευδόκιμης και πολυετούς υπηρεσίας, καθώς και η χορηγούμενη Α.Τ.Α. που
αναλογεί στο άθροισμα των προηγούμενων ποσών. Δεν λογίζονται ως συντάξιμες
αποδοχές (παρά την υποβολή σε εισφορές), το επιδόματα οικογενειακών βαρών, τα
ειδικά επιδόματα υπεύθυνου θέσεως, αμοιβές για υπερωρίες, τα δώρα εορτών, τα
έξοδα κινήσεως και οι τυχόν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
Σύμφωνα με την κοινή λογική ο κάθε εργαζόμενος με μεγάλη απόδοση και
υψηλές αποδοχές θα περίμενε αυξημένη ασφαλιστική κάλυψη, πράγμα που δε
γίνεται γιατί υπερισχύουν οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν ο
νομοθέτης περιορίζει κάπως τη βάση υπολογισμού παροχών, εξακολουθεί να είναι
συνεπής στα γενικά πλαίσια του κοινωνικοασφαλιστικού θεσμού.
Φθάσαμε έτσι στο ζήτημα τίνος ακριβώς διαστήματος οι αποδοχές έχουν
σημασία για το ύψος των συντάξεων. Υπάρχει εδώ μεγάλη ποικιλία νομοθετικών
και κανονιστικών ρυθμίσεων. Μπορεί να έχουν σημασία οι τελευταίες αποδοχές
πριν από τη συνταξιοδότηση, μπορεί όμως κι ένας μέσος όρος αποδοχών
μεγαλύτερης περιόδου.
Έτσι ο υπολογισμός του βασικού ποσού της σύνταξης είναι το συγκεκριμένο
ποσοστό

των

παραπάνω

συντάξιμων αποδοχών,

με

την προσθήκη

τυχόν

προσαυξήσεων, που προβλέπουν διάφορα ασφαλιστικά καθεστώτα.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ύψος των συντάξεων είναι η απόρροια των
παραπάνω νομοθετικών λειτουργιών, σε συνδυασμό με το νομικό πλαίσιο του
καθενός ξεχωριστού ταμείου, που συνταξιοδοτεί τον ασφαλισμένο.
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β) Κατώτατα - Ανώτατα Όρια.
Το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα υποστηρίζει νομοθετικά τα όρια
των κατώτατων και ανώτατων συντάξεων των ταμείων.
Τα κατώτατα όρια δεν έχουν ασφαλιστική αλλά προνοιακή εξήγηση και
σκοπό έχουν τη διασφάλιση των χαμηλοσυνταξιούχων. Στο Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 18
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη για συντάξεις γηρατειών και αναπηρίας ή σε 16
τέτοια ημερομίσθια για συντάξεις θανάτου, ενώ οι αγροτικές συντάξεις έχουν ενιαίο
ύψος (κατώτατα και ανώτατα).
Η θέσπιση ανωτάτων ορίων στις συντάξεις προκαλεί άνιση μεταχείριση σε
βάρος των υψηλόμισθων ασφαλισμένων, που προσδοκούν μεγαλύτερη προστασία
καταβάλλοντας υψηλότερες εισφορές. (Βλέπε Πίνακες 3, 4).

γ) Αναπροσαρμογή.
Η μείωση της αγοραστικής αξίας των συντάξεων από νομισματικές
υποτιμήσεις, περιορίζει σημαντικά την κοινωνική προστασία των πολιτών στους
κινδύνους των γηρατειών, αναπηρίας, εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών
ασθενειών

και

θανάτου

προστάτη

οικογένειας. Έτσι,

δημιουργήθηκε

ένας

μηχανισμός για ν ’ αναπληρώνει την αξία που χάνεται. Αυτός ο μηχανισμός
λειτουργεί με δύο προγράμματα, ένα δυναμικό και ένα αυτόματο.
Η δυναμική μέθοδος αναπροσαρμογής των συντάξεων είναι η θεωρητικά
αδέσμευτη απόφαση του ασφαλιστικού φορέα, αν και πότε θα αυξηθούν οι
συντάξεις.
Η αυτόματη μέθοδος αναπροσαρμογής των συντάξεων είναι η υποχρεωτική
για τον

ασφαλιστικό

φορέα αύξηση των συντάξεων,

μόλις

διαπιστωθούν

συγκεκριμένα περιστατικά, όπως η τετράμηνη ποσοστιαία αύξηση του τιμαρίθμου.
Με τη δυναμική αναπροσαρμογή σταθμίζονται οι οικονομικές δυνατότητες
του ασφαλιστικού οργανισμού, πριν από κάθε αύξηση των συντάξεων, ώστε να μην
κινδυνεύει μακροπρόθεσμα η χορήγησή τους. Με την αυτόματη αναπροσαρμογή
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κατοχυρώνεται ένα σταθερό επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας των συνταξιούχων
χωρίς ν ’ ασκούν πιέσεις κάθε τόσο για ευνοϊκές κανονιστικές πράξεις.
Στη χώρα μας συναντάμε και τις δύο μεθόδους αναπροσαρμογής των
συντάξεων. Η δυναμική αναπροσαρμογή εκδηλώνεται με απόφαση της διοίκησης
για ορισμένη δραχμική ή ποσοστιαία αύξηση των συντάξεων και η αυτόματη με την
ιδιαίτερη νομοθετική επιταγή ν ’ αυξάνονται οι συντάξεις ανάλογα με το δείκτη
τιμών καταναλωτή, τη λεγάμενη Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ε ξέλιξη συντάξεω ν αναπηρίας ταμείων κύριας κλαδικής ασφάλισης.

ΕΤΗ

1980

1981

1982

50.025

63.025

75.425

90.425 107.600 126.700 140.425

Μέση

8.942

11.318

17.839

21.555

26.081

32.182

37.150

Κατώτερη

7.140

9.000

16.270

19.530

23.650

29.410

34.320

13.000

16.700

25.938

32.214

41.000

55.000

70.000

Μέση

4.883

6.900

9.439

12.180

15.269

21.136

20.127

Κατώτερη

4.500

6.000

9.000

11.000

14.300

20.000

20.000

Ανώτερη

2.773

4.751

8.360

9.909

12.130

16.669

21.188

Μέση

2.252

3.158

4.318

4.311

5.333

7.410

7.532

Ανώτερη
Ι.Κ.Α.

Ανώτερη
ΤΕΒΕ

ΟΓΑ

Π Η ΓΗ : Κ.Ε.Π.Ε.

1983

1984

1985

1986

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Εξέλιξη συντάξεων γήρατος ταμείων κύριας κλαδικής ασφάλισης.

ΤΕΒΕ

ΟΓΑ

1984

1985

1986

1981

1982

50.025

63.025

75.425

90.425 107.600 126.700 140.425

Μέση

8.942

11.318

17.839

21.555

26.081

32.182

37.150

Κατώτερη

7.140

9.000

16.270

19.530

23.650

23.650

34.320

Ανώτερη

14.500

18.700

27.300

32.214

43.000

55.000

71.000

Μέση

5.204

6.916

9.984

12.180

16.124

21.628

20.800

Κατώτερη

4.500

6.000

9.000

11.000

14.300

20.000

20.000

Ανώτερη

11.259

18.157

34.116

35.32Τ

41.857

55.944

61.359

2.350

2.753

4.069

4.070

5.078

7.086

7.096

Ανώτερη
Ι.Κ.Α.

1983

1980

ΕΤΗ

Μέση

ΠΗΓΗ: Κ.Ε.Π.Ε.
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2.4. ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Οι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στα ταμεία κύριας ασφάλισης και το δημόσιο
φαίνονται στον Πίνακα 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

1 Ι.Κ.Α.

Ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης κατά φορέα
ΤΑΜΕΙΑ
1975
1980
1985
1.005.000 1.410.000 1.615.000

2 Συντάξ. Αυτοκινητιστ.

1989

%

1.740.000

37,93%

136.719

82.000

73.340

72.000

1,57%

3 Συντ. Προσωπικ. ΓΣΟ

4.600

5.940

10.000

11.700

0,25%

4 Συντ. Προσωπικ. ΗΣΑΠ

1.450

1.510

1.826

1.850

0,04%

5 Συντ. Προσωπικ. Ευαγγέλιο.

1.128

1.800

2.300

680

0,01%

21.250

25.814-

24.000

25.550

0,56%

606

847

1.141

1.400

0,03%

8 Συντ. Προσωπ. Εθν. Τράπεζας

7.388

10.715

15.033

15.100

0,33%

9 Συντ. Προσωπ. Ελλάδ. - Κτηματ.

4.180

4.052

4.230

4.700

0,10%

10 Συντ. Προσωπ. Α.Τ.Ε.

5.260

4.800

6.910

7.100

0,15%

11 Ασφ. Προσωπ. Ιονικής Τράπ.

1.670

1.962

2.366

3.100

0,07%

628

650

700

725

0,02%

36.000

48.755

63.086

73.000

1,59%

210.000

285.000

342.683

446.944

9,74%

44.798

90.900

126.873

160.400

3,50%

16 Ασφ. Ναυτικ. Πρακτόρ.

2.123

4.613

5.004

6.774

0,15%

17 Συντ. Εκτελωνιστών

3.146

3.200

4.150

4.400

0,10%

18 Προνοίας Ξενοδόχων

2.433

3.897

5.166

5.900

0,13%

19 Νομικών

25.135

30.299

35.020

37.600

0,82%

20 Συντ. Υγειονομικών

28.216

38.842

48.986

57.600

1,26%

21 Συντ. Μηχανικών

21.061

32.000

45.420

55.800

1,22%

1.493

1.985

3.358

5.233

0,11%

861

775

1.117

1.100

0,02%

1.668.802

1.374.000

1.702.000

1.520.000

33,13%

8.529

9.930

10.086

11.000

0,24%

20.000

26.337

28.940

35.000

0,76%

27 ΝΑΤ

125.000

110.000

88.000

68.000

1,48%

28 Δημόσιο

148.614

174.961

204.876

212.600

4,63%

3.536.090

3.785.774

4.471.611

4.585.206

99,94%

6 Ασφ. Τυπογράφων
7 Συντ. Προσωπ. Εθν. Ασφ.

12 Ασφ. Προσωπ. ΕΤΒΑ
13 Ασφ. Προσωπ. OTE
14 Επαγγ. Βιοτεχν. Ελλάδ.
15 Ασφ. Εμπόρων

22 Συντ. Προσωπ. Εφημερίδ.
23 Ασφ. Τεχνικ. Τύπου
24 ΟΓΑ
25 Ασφ. Κληρικών
26 Υπηρ. Ασφ. ΔΕΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

22

Παρατηρώντας τον Πίνακα 5 συμπεραίνουμε ότι τρία ασφαλιστικά ταμεία
Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε., καλύπτουν περίπου το 80% των ασφαλισμένων για
κύρια σύνταξη. Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την διαχρονική εξέλιξη
των δαπανών για συντάξεις μόνο των τριών αυτών μεγάλων ταμείων και τα
συμπεράσματά

που θα εξαχθούν,

θα καλύπτουν το πρόβλημα στο μεγαλύτερο

ποσοστό.

2.4.1. Ι.Κ.Α.
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε το 1934 με το Νόμο 6298/34,
η Αειτουργία του όμως ως ασφαλιστικού οργανισμού άρχισε το 1937. Οι κύριες
ασθένειες των εργαζομένων της εποχής εκείνης ήταν η ελονοσία και η φυματίωση
και τα πρώτα προγράμματα παροχής νοσηλείας στράφηκαν προς αυτές τις
υπηρεσίες.
Σήμερα το Ι.Κ.Α. καλύπτει το 38% περίπου του πληθυσμού και αποτελεί στη
χώρα μας το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό.
Στο Ι.Κ.Α. είναι ασφαλισμένοι όλοι οι μισθωτοί, οι εργάτες και ιδιωτικοί
υπάλληλοι που κατοικούν στις πόλεις και δεν έχουν άλλη ασφαλιστική κάλυψη.
Το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. σήμερα αφορά την παροχή
συντάξεων στις περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

2.4.1.1. Συντάξεις γήρατος Ι.Κ.Α.
Το γήρας, δηλαδή, η κάμψη της ικανότητας των ασφαλισμένων για συνέχιση
της εργασίας τους, που κατά τεκμήριο επέρχεται με τη συμπλήρωση ορισμένης
ηλικίας, δικαιολογεί τη σύνταξη γήρατος.
Πέντε είναι οι περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. μπορούν να
πάρουν πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος:
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Περίπτωση 1η
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του ΑΝ 1846/51 που ισχύει από της
17/10/1990 και μετά, οι άντρες ηλικίας 65 χρόνων και γυναίκες 60 χρόνων με χρόνο
ασφάλισης 4.500 ημέρες εργασίας, έχουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω
γήρατος. Ενώ για τους άντρες που στις 31/12/91 είχαν συμπληρώσει το 63° έτος της
ηλικίας τους και για τις γυναίκες το 58° απαιτούνται 4.050 ημέρες εργασίας.

Περίπτωση 2η
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1“ του ΑΝ 1846/51 που ισχύει από της
17/10/1990 και μετά οι άντρες ηλικίας 62 χρόνων και γυναίκες 57 χρόνων με χρόνο
ασφάλισης 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται πλήρη-σύνταξη λόγω γήρατος.

Περίπτωση 3η
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 825/78 οι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 58
ετών με χρόνο ασφάλισης 10.500 ημέρες από εξαρτημένη εργασία και μέχρι 300
ημέρες το χρόνο δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Ενώ από της 1/1/1998
το όριο ηλικίας για τους άντρες αυξάνεται από το 58° στο 60°, για τις γυναίκες
παραμένει το 58°.

Περίπτωση 4η
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. β’ του ΑΝ 1846/51 που ισχύει από της
17/10/1990 και μετά οι άντρες ηλικίας 60 χρόνων και γυναίκες 55 χρόνων με χρόνο
ασφάλισης ίδιο με τις περιπτώσεις 1 και 2 έχουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω
γήρατος. Ενώ για τους ασφαλισμένους που μέχρι της 31/12/91 είχαν συμπληρώσει
το 58° έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 53° , απαιτούνται 4.050 ημέρες
εργασίας.
Οι απασχολούμενοι σε βαριά κι ανθυγιεινή εργασία για χρόνο που καλύπτει
4/5 του συνολικού χρόνου ασφάλισης που χρειάζεται κατά περίπτωση και από
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αυτόν, 1.000 το λιγότερο ημέρες εργασίας στην τελευταία δεκαετία δικαιούται
πλήρη σύνταξη γήρατος.
Για τους οικοδόμους και το προσωπικό καθαριότητας των OTA, τα πιο πάνω
όριο ηλικίας μειώνονται κατά δυο χρόνια, εφόσον

έχουν πραγματοποιήσει τις

ημέρες εργασίας που προβλέπονται στην περίπτωση απασχόλησης σε βαριά ή
ανθυγιεινή εργασία.

Περίπτωση 5η
Σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 1759/88 για τους οικοδόμους, οι άντρες ηλικίας
58 ετών και γυναίκες 53 ετών, με χρόνο ασφάλισης 4.500 ημέρες σε οικοδομικές ή
τεχνικές εργασίες, από τις οποίες οι 500 ημέρες καλύφθηκαν τουλάχιστον μέσα
στην τελευταία δεκαετία, προβλέπεται πλήρης σύνταξη γήρατος.
Μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος.
Τρεις είναι οι περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι του 1.Κ..Α. μπορούν να
πάρουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος. Αυτές είναι οι εξής:
Περίπτωση ί 1
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3“ του ΑΝ 1846/51 που ισχύει από της
17/10/1990 και μετά οι άνδρες ηλικίας 60 χρόνων και γυναίκες 55 χρόνων με χρόνο
ασφάλισης μέχρι το 1993 4.350 ημέρες και μέχρι της 1/1/1994 4.500 ημέρες
δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

Περίπτωση 2η
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3U του ΑΝ 1846/51 που ισχύει από της
17/10/1990 και μετά οι άνδρες ηλικίας 60 χρόνων και γυναίκες 55 με χρόνο
ασφάλισης 10.000 ημέρες δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.
Και στις δύο περιπτώσεις από τις συνολικές ημέρες εργασίας
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τουλάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε χρόνο της πενταετίας πριν
από την αίτηση για συνταξιοδότηση. Στο πέμπτο έτος μπορεί να υπολογισθεί το
έτος υποβολής αίτησης. Η μείωση υπολογίζεται σε 0,5% για κάθε μήνα που λείπει
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από το μήνα που υποβάλλεται η αίτηση μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το όριο
ηλικίας για πλήρη σύνταξη με τον ίδιο αριθμό ημερών ασφάλισης.
Η μείωση μπορεί να είναι από 0,5% μέχρι 30% στην πρώτη περίπτωση και
μέχρι 12% στη δεύτερη.

Περίπτωση 3η
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 825/78 οι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 56
χρόνων με χρόνο ασφάλισης 10.500 ημέρες, όπως και στην πλήρη σύνταξη,
δικαιούνται μειωμένη.
Ειδικές περιπτώσεις
α) Μ ητέρες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3ό του ΑΝ 1846/51 που ισχύει από της
17/10/1990 και αφορά γυναίκες ηλικίας 55 ετών με χρόνο ασφάλισης 5.500 ημέρες
και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία
ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη. Πρέπει επίσης να μην έχουν πάρει
σύνταξη από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ή άλλον οργανισμό κύριας ασφάλισης.
Η σύνταξη χορηγείται μειωμένη στα 50 χρόνια, και εδώ η μείωση
υπολογίζεται σε 0,5% για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου
έτους της ηλικίας της, ενώ μπορεί να είναι από 0,5% μέχρι 30%. Σημειώνεται ότι η
σύνταξη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα πλήρη
κατώτατα όρια των συντάξεων λόγω γήρατος, εφόσον η ασφαλισμένη δεν παρέχει
εξαρτημένη εργασία,

β) Τυφλοί
Το άρθρο 1 Ν 612/77 προϋποθέτει ολική τύφλωση του ασφαλισμένου και
από τα δύο μάτια με χρόνο ασφάλισης 4.050 ημέρες και χορήγηση σύνταξης
ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με πλασματικό χρόνο 10.500 ημερών ή
τον πραγματικό και χορηγείται επίδομα απόλυτης παραπληγίας.
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γ) Παραπληγικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν 1759/88 και το Ν 1902/90 για άτομα παραπληγικά
και τετραπληγικά με χρόνο ασφάλισης 4.050 ημέρες, χορηγείται σύνταξη
ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους.
Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με πλασματικό χρόνο 10.500 ημερών
και τους χορηγείται το επίδομα παραπληγίας εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

δ) Δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος.
Για την απολαβή

δεύτερης σύνταξης πρέπει να υπάρχουν οι εξής

προϋποθέσεις:
1. Το όριο ηλικίας να είναι κατά περίπτωση προβλεπόμενο από τη νομοθεσία
του Ι.Κ.Α. και όχι μικρότερο από το 60° για τους άνδρες και το 55° για τις γυναίκες.
2. Ο χρόνος ασφάλισης να είναι κατά περίπτωση προβλεπόμενος με όχι
λιγότερες από 5.100 ημέρες.
Ενώ ισχύουν τα παρακάτω για:
Το 1998

5.250

Το 1999

5.400

Το 2000

5.550

Το 2001

5.700

Το 2002

5.850

Ενώ από το 2003 και μετά 6.000 τουλάχιστον,
ε) Αλλες ειδικές περιπτώσεις
Εκτός από τις παραπάνω ειδικές προϋποθέσεις υπάρχουν ειδικές διατάξεις
για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. ανάλογα με την ειδικότητα με
την οποία απασχολήθηκαν. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:
• Προσωπικό Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας (Ν 1759/88)
• Ιπτάμενοι Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΒΔ 7/65)
• Προσωπικό Εδάφους Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΒΔ 649/68)
• Ιπτάμενοι χειριστές αεροσκαφών ψεκαστικών και λοιπών εργασιών (Ν 1759/88)
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• Μεταλλωρύχοι - λιγνιτωρύχοι (Ν 997/79 και Ν 1654/84)
• Ηθοποιοί, μουσικοί και λοιπό προσωπικό σκηνής (Ν 1210/81)
• Μουσικοί πνευστών οργάνων, χορευτές - χορεύτριες, ηθοποιοί λυρικού θεάτρου
(ΠΔ 184)

2.4.1.2. Σύνταξη αναπηρίας Ι.Κ.Α.
Η αναπηρία, δηλαδή η αδυναμία των ασφαλισμένων για συνέχιση της
εργασίας τους που οφείλεται σε πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή
πνευματική δικαιολογεί τη σύνταξη αναπηρίας.
Εφ’ όσον ο ασφαλισμένος κρίνεται βαριά ανάπηρος δικαιούται τα 3/4 της
σύνταξης, ενώ μερικά ανάπηρος δικαιούνται το '/> της σύνταξης αυτής. Ο
ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες εργασίας και κρίνεται ανάπηρος,
δικαιούνται ολόκληρη την παραπάνω σύνταξη. Επίσης ο ασφαλισμένος του οποίου
η αναπηρία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικές παθήσεις και κρίνεται
ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος δικαιούται ολόκληρη ή τα 3/4 ολόκληρης της
σύνταξης, αντίστοιχα. (Άρθ. 28 παρ. 2 ΑΝ 1846/51, αρθ. 27 παρ 1 περίπτωση 5 Ν
1902/90, αρθ. 12 Ν. 1976/91).
Από 1/1/1993 οι λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, για
τον ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. που έγινε ανάπηρος, με βάση τις παραπάνω διατάξεις,
είναι οι εξής:
Περίπτωση I'1
Έ χει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση:
α)

300 ημέρες εργασίας ή ένα χρόνο εργασίας και δεν έχει συμπληρώσει το 21°
έτος της ηλικίας του.

β)

1.500 ημέρες εργασίας ή

5 έτη εργασίας, από τις οποίες τις 600 ημέρες

εργασίας ή 2 έτη μέσα στα 5 έτη τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο που
έγινε ανάπηρος.
γ)

4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη εργασίας οποτεδήποτε.
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Π ερ ίπ τω σ η 2 η

Οι συντάξεις αναπηρίας απονέμονται, για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες
υγειονομικές επιτροπές και παρατείνεται, από τις ίδιες επιτροπές, για τον εκάστοτε
χρόνο ανικανότητας του ασφαλισμένου.

Π ερ ίπ τω σ η 3 η

Υπάρχουν συντάξεις αναπηρίας που καθίστανται αυτοδίκαια οριστικές, χωρίς τη
μεσολάβηση των υγειονομικών επιτροπών. Αυτές οι συντάξεις αφορούν τις εξής
περιπτώσεις:
α) Αν ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας του και
χρόνο 7 ετών συνέχεια, στη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε 3 τουλάχιστον
εξετάσεις, από τις υγειονομικές επιτροπές.
β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας του και χρόνο
συνταξιοδότησης 5 χρόνων συνέχεια, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε
2 τουλάχιστον εξετάσεις, από τις υγειονομικές επιτροπές.
γ) Ο συνταξιοδοτούμενος επί 12ετία, ανεξάρτητα από ηλικία,
δ) Ο συνταξιοδοτούμενος επί 20ετία, διακεκομμένα, αλλά από 3ετία
ανεξάρτητα από ηλικία.

2.4.1.3. Σύνταξη θανάτου Ι.Κ.Α.
Στην περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. τα μέλη
οικογένειας του, που ορίζει ο νόμος, παίρνουν σύνταξη.

1. Θ ά ν α τ ο ς ασφαλισμένου.

Ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης
λόγω θανάτου ασφαλισμένου διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε
το θάνατο.
Βασικά διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις, που για κάθε μία απαιτείται
διαφορετικός χρόνος ασφάλισης.
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Π ερ ίπ τω σ η 1η. Θ ά να τος από κοινή νόσο

Σύμφωνα με το άρθρο 2Β παρ. 6 του ΑΝ. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 27 του Ν. 1902/90, οι προϋποθέσεις για σύνταξη θανάτου από κοινή
νόσο είναι τρεις:

α)

β)

4.050

ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/1991

4.200

ημέρες ασφάλισης το 1992

4.350

ημέρες ασφάλισης το 1993

4.500

ημέρες ασφάλισης από 1/1/1994 και μετά

1.500

ημέρες

ασφάλισης

από

τις

οποίες

οι

300

πρέπει

να

έχουν

πραγματοποιηθεί μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, πριν από το χρόνο
θανάτου.
γ)

300 ημέρες ασφάλισης, αν ο θανών δεν είχε συμπληρώσει το 21° έτος της
ηλικίας του. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται ανά 120 κατά μέσο όρο για κάθε έτος
ηλικίας μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και μέχρι να συμπληρωθεί ο
αριθμός των 4.200 ημερών ασφάλισης. Από τις πιο πάνω κατά περίπτωση
ημέρες, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια
πριν από το χρόνο του θανάτου.

Π ερ ίπ τω σ η 2 η. Θ ά να τος από εργατικό ατύχημα ή επ α γγελμ α τική νό σ ο

Το άρθρο 28 παρ. 6 ΑΝ 1846/81, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 1902/90 προϋποθέτει τα εξής:
α) Τη διαπίστωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου και
σχέσης αυτών με το θάνατο έστω και αν ο θανών έχει ασφαλιστεί μόνο μια ημέρα.
β) Στην περίπτωση της συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από επαγγελματική
νόσο, απαιτούνται περισσότερες ημέρες ασφάλισης. Για να χαρακτηρισθεί μια
νόσος σαν επαγγελματική απαιτείται η εργασία του ασφαλισμένου σε επιχειρήσεις,
εργασίες ή επαγγέλματα που αναφέρονται στο Πίνακα του άρθρου 40 του
Κανονισμού Ασθένειας. Το χρονικό διάστημα που μπορεί, κατά την κρίση των
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Υγειονομικών οργάνων, να προκαλέσει τη νόσο, είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερο από
15 ημέρες.

Π ερ ίπ τ ω σ η 3 η. Θ ά να τος από ατύχημα εκτός εργασίας.

α) 2.025 ή 2.100 ή 2.175 ή 2.250 ημέρες εργασίας (όπως και στην Γ1
περίπτωση αντίστοιχα).
β) 750 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 150 πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια πριν από το χρόνο του θανάτου.
γ) 150 ημέρες, αν ο θανών δεν έχει συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας
του. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται ανά 60 για κάθε έτος μετά το 21° και μέχρι να
συμπληρωθεί ο αριθμός των 2.100. Από τις ημέρες αυτές, οι 150 πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια πριν το θάνατο.

2. Δ ικ α ιο ύ χ α μ έλ η οικογένεια ς.
Σύμφωνα με το νόμο και με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω, τα μέλη
οικογένειας ασφαλισμένου η συνταξιούχου που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου
είναι τα εξής:
α) Χ ήρα (άρθρο 28 παρ. 6 εδ. α ' ΑΝ 1846/51)
Για να πάρει σύνταξη η χήρα λόγω θανάτου του συζύγου της πρέπει, εκτός
από το χρόνο ασφάλισης, να υπάρχει έγκυρος γάμος (θρησκευτικός, πολιτικός). Ο
γάμος αυτός είναι απαραίτητο να μην έχει λυθεί ή ακυρωθεί μέχρι την ημέρα του
θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου, με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση.
β) Χ ήρος (άρθρο 28 παρ. 6 εδ. α ΑΝ 1846/51)
Σε περίπτωση αναπηρίας με ποσοστό 67% του συζύγου, που τον συντηρούσε
κατά κύριο λόγο η σύζυγός του, παρέχεται σύνταξη μετά τον θάνατό της. Κι εδώ
πρέπει να υπάρχει έγκυρος γάμος χωρίς να έχει ακυρωθεί μέχρι την ημέρα του
θανάτου της συζύγου.
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Τόσο η χήρα όσο καν ο χήρος, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη αν ο
ασφαλισμένος πέθανε πριν περάσουν 6 μήνες από το γάμο. Αν ο θανών σύζυγος,
ήταν συνταξιούχος, η χήρα ή ο χήρος δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη αν δεν
περάσουν 2 χρόνια από το γάμο.
Οι παραπάνω χρονικοί περιορισμοί δεν ισχύουν αν:
• ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ή μη εργατικό ατύχημα.
• αν από το γάμο γεννήθηκε παιδί ή με το γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε
παιδί.
• αν Π χήρα ήταν έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου.
γ)

Π αιδιά

νόμιμα,

νομιμοποιηθέντα,

αναγνωρισθέντα,

υιοθετημένα

(άρθρο 28, παρ. 6 εδαφ. β' ΑΝ 1846/51)
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουν τα παιδιά σύνταξη λόγω θανάτου
είναι να είναι άγαμα, κάτω των 18 ετών ή των 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν, εκτός
αν είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.
Για τα υιοθετημένα παιδιά είναι απαραίτητο επιπλέον, η υιοθεσία να έχει
γίνει ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από το θάνατο του πατέρα ή της μητέρας, εφόσον
ήταν ασφαλισμένος, ή ένα χρόνο από την ημέρα που πήρε σύνταξη ο θανών
συνταξιούχος. Διατηρούν το δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου του φυσικού γονέα,
με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να παίρνουν δύο συντάξεις (του φυσικού και
του θετού γονέα).
Για την απονομή σύνταξης στα παιδιά δεν είναι απαραίτητο η συντήρησή
τους να βάρυνε το γόνέα που πέθανε. ΓΓ αυτό σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένης
μητέρας, τα παιδιά της δικαιούνται σύνταξη, έστω κι αν ζει ο πατέρας τους.
Επίσης μπορούν να πάρουν δύο συντάξεις λόγω θανάτου αν δουλεύουν και οι
δύο γονείς που πέθαναν και υπάρχουν, για την κάθε περίπτωση χωριστά, οι
απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης.
Σύνταξη μπορεί να πάρει και το παιδί που ο γάμος των γονιών του είναι
άκυρος. Επίσης το παιδί που κατά την ημέρα του θανάτου δεν έχει γεννηθεί αλλά
κυοφορείται.
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δ) Ορφανοί από πατέρα και μητέρα, εγγονοί ή προγονοί (άρθρο 28 παρ. 6
εδαφ. γ ' Α Ν 1846/51)
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι άγαμοι και κάτω των 18 ή 24 ετών, εφόσον
σπουδάζουν. Επίσης πρέπει να τα συντηρούσε, κατά κύριο λόγο ο θανών
ασφαλισμένος ή ασφαλισμένη.
ε) Γονείς (άρθρο 28 παρ. 6 εδαφ. α' ΑΝ 1846/51)
Για να πάρουν σύνταξη οι γονείς πρέπει

ο θανών ασφαλισμένος ή

ασφαλισμένη να τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο.
ζ) Θετοί γονείς (άρθρο 16 παρ. 8 Ν 4496/66)
Οι θετοί γονείς μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω θανάτου του θετού
ασφαλισμένου παιδιού τους, αν το έχουν υιοθετήσεις πριν τρία χρόνια από το
θάνατό του. Φυσικά και εδώ, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της κύριας συντήρησης.

3. Π ο σ ό σ ύντα ξης

Σαν σύνταξη του θανόντα για τον υπολογισμό του ποσοστού των δικαιούχων
μελών της οικογένειάς του θεωρείται το ποσό της βασικής σύνταξης που θα έπαιρνε
ο θανών αν κατά την ημέρα του θανάτου του καθίστατο βαριά ανάπηρος ή εκείνο
που έπαιρνε ο θανών συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, χωρίς προσαυξήσεις
λόγω οικογενειακών βαρών και επιδόματος απόλυτης αναπηρίας.

4. Π ο σ ο σ τά σ υντά ξεω ς δ ικ α ιο δ ό χω ν

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 8-11 ΑΝ 1846/51 η χήρα δικαιούται το 70%
της βασικής σύνταξης που εδικαιούτο ή έπαιρνε ο θανών κατά το χρόνο του
θανάτου του. Τα παιδιά δικαιούνται 20% κάθε ένα στο πιο πάνω ποσό.
Το σύνολο πάντως των συντάξεων της χήρας και των παιδιών δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Εάν συμβαίνει αυτό τα πιο πάνω
όρια περιορίζονται ανάλογα.
Σε περίπτωση παιδιού ορφανού και από τους δύο γονείς, το ποσό της
σύνταξης τριπλασιάζεται.
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Τα υπόλοιπα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται σύνταξη εάν δε υπάρχουν χήρα ή
χήρος ή παιδιά που να δικαιούνται σύνταξη ή εάν μετά τη συνταξιοδότησή τους δεν
εξαντλείται το ποσό σύνταξης του θανόντα.
Το ποσό σύνταξης κάθε εγγονού, πατέρα και χήρας μητέρας, είναι ίσο με το
20% του βασικού ποσού της σύνταξης του θανόντα, της δε χήρας μητέρας με το
40%. Και σ ’ αυτή την περίπτωση, το σύνολο τω συντάξεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει το πλήρες ποσό της σύνταξης του θανόντα και στην περίπτωση που
υπάρχουν χήρος ή χήρα ή παιδιά τα παραπάνω δικαιούχα μέλη καρπώνονται το
υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση της χήρας ή χήρου ή των παιδιών.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω δικαιούχα μέλη οικογένειας
χάνουν το

δικαίωμα τους σε σύνταξη λόγω θανάτου του προστάτη του

ασφαλισμένου

ή

συνταξιούχου,

αν

με

απόφαση

ποινικού

δικαστηρίου

καταδικαστούν για πράξη που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου.

2.4.2. Ο.Γ.Α.
Το 1961, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. ο αγροτικός πληθυσμός της
χώρας αποτελούσε το 57% του συνολικού πληθυσμού και ήταν ανασφάλιστος.
Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη αυτή, την ίδια χρονιά ιδρύθηκε με το νόμο
4169/61 ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) που απέβλεπε στην
ασφαλιστική κάλυψη του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.
Ό λοι οι αγρότες, οι αλιείς, καθώς και οι μικροί βιοτέχνες και οι έμποροι, οι
οποίοι υπηρετούν σε περιοχές με λιγότερο από 2.000 κατοίκους, ασφαλίστηκαν
στον Ο.Γ.Α. Επίσης οι γυναίκες και τα παιδιά τους (κάτω των 18 ετών) ή και τα
άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους γενικώς, όλοι οι κάτοικοι των οποίων
η μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε χωριό ή κωμόπολη με λιγότερους από 5.000
κατοίκους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
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Στην ιεράρχηση των σκοπών του Ο.Γ.Α. οι παροχές του κλάδου συντάξεων
κατέχουν την πρώτη θέση. Για τις παροχές των συντάξεων απαιτούνται οι εξής
βασικές προϋποθέσεις.

2.4.2.1. Σύνταξη γήρατος Ο.Γ.Α.
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος είναι οι ακόλουθες:
• Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
• 25ετής απασχόληση σε εργασίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., μετά
τη συμπλήρωση του 2101’ έτους της ηλικίας.
• Μη λήψη σύνταξης από οπουδήποτε, με εξαίρεση τη σύνταξη πολέμου ή
περιόδου ειρήνης, που καταβάλλεται στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν
ευρισκόμενοι σε υπηρεσία, και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι
μικρότερη της σύνταξης του Ο.Γ.Α. ή εμπίπτει στις κοινοτικές διατάξεις ή
διμερείς συμβάσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή στον Ο.Γ.Α.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν αγροτική
ιδιοκτησία και ασκούν κατά κύρια απασχόληση άλλο επάγγελμα, αποκλείονται της
ασφάλισης αφού δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με εργασίες για τις οποίες
να υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
Ο αποκλεισμός των συνταξιούχων άλλων φορέων από τη σύνταξη του
Ο.Γ.Α. στηρίζεται και στο γεγονός ότι οι δαπάνες ασφάλισης του Ο.Γ.Α.
καλύπτονται κατά μεγάλο μέρος από κοινωνικούς πόρους και τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Όσον αφορά το ποσό της σύνταξης, ο Νόμος ορίζει τρία ποσά, που
κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του συνταξιούχου. Τα
ποσά των συντάξεων του Ο.Γ.Α. ήταν και εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά,
φτάνοντας σήμερα τις 26.500 χιλιάδες δραχμές.
Η σύνταξη του Ο.Γ.Α. δεν θεωρείται αναπλήρωμα εισοδήματος αλλά
συμπλήρωμα, αφού ο αγρότης και μετά τη συνταξιοδότησή του δεν είναι
υποχρεωμένος, όπως οι συνταξιούχοι άλλων Οργανισμών, να αποσυρθεί από την
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εργασία του, αλλά εξακολουθεί έστω και με μικρότερες δυνάμεις να εργάζεται ή
απλώς να έχει εισόδημα από τη μη μεταβιβασθείσα αγροτική του περιουσία.

2.4.2.2. Συντάξεις Αναπηρίας Ο.Γ.Α.
Συντάξεις αναπηρίας αρχικά χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α.
που συγκέντρωναν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• ανικανότητα για εργασία 67%.
• η ανικανότητα να έχει επέλθει μετά τα 21 και πριν τα 65 χρόνια της ηλικίας.
• υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ορισμένα χρόνια πριν την επέλευση της
αναπηρίας (σήμερα ισχύουν τα 5 χρόνια)
• μη λήψη σύνταξης από άλλο φορέα.
Στη συνέχεια με διάφορα νομοθετήματα στον τομέα των παροχών αναπηρίας
είχαμε:
Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας σε τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του
Ο.Γ.Α. άνω των 18 ετών, που έγιναν ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω,
για τρία τουλάχιστον χρόνια πριν τα 21 χρόνια της ηλικίας. Ο πατέρας ή η μητέρα
τους οφείλουν όμως να είναι ασφαλισμένοι τρία χρόνια, πριν τη υποβολή της
αίτησης.
Χορηγείται προσαύξηση της σύνταξης αναπηρίας όταν ο συνταξιούχος
καταστεί 100% ανάπηρος, διαρκώς και εφ’ όρου ζωής (20 ημερομίσθια ανειδίκευ
του εργάτη).

2.4.2.3. Αοιπά είδη συντάξεων Ο.Γ.Α.
Α. Σ υ ν τ ά ξ εις πρόσθετης α σ φ όΐισ η ς.

Ο θεσμός της Πρόσθετης Ασφάλισης λειτουργεί από 1/1/1988 και οι πρώτες
συντάξεις σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. χορηγούνται από 1/1/1989.
Η πρόσθετη σύνταξη αφορά συνταξιοδότηση από τον Ο.Γ.Α. λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή ορφάνιας, ενώ απαιτείται καταβολή εισφορών για πέντε τουλάχιστον
χρόνια. Από την 1/1/1994 και για κάθε επόμενο έτος ο ελάχιστος χρόνος καταβολής
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εισφορών για πρόσθετη σύνταξη γήρατος αυξάνεται κατά ένα έτος, μέχρι τη
συμπλήρωση 25 ετών.

Β. Ε ξω ϊό ρ υ μ α τικ ό Ε π ίδομα Π αρα-τετραπληγικού.

Για την απολαβή του παραπάνω βοηθήματος απαιτείται:
α)

Τετραπληγία ή παραπληγία για ανικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία,

β)

Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. όλο το δωδεκάμηνο από την ημερομηνία επέλευσης
της πάθησης αυτής ή λήψης σύνταξης από τον Ο.Γ.Α. κατά την ημερομηνία
αυτή.

γ)

Μη λήψη σύνταξης από οποιαδήποτε πηγή, εκτός Ο.Γ.Α., με εξαίρεση τη
λήψη σύνταξης θυμάτων ή αναπήρων πολέμου,

δ)

Να μην περιθάλπεται σε άσυλο ανιάτων με δαπάνες του Ο.Γ.Α. ή του
Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Π ρ ο σ α ύ ξη σ η Τυφλότητας.

Για την απολαβή του βοηθήματος τυφλότητας ο δικαιούχος πρέπει να είναι
συνταξιούχος γήρατος Ο.Γ.Α. με ολική τυφλότητα.

Δ. Π ρ ο σ α ύ ξη σ η απόλυτης αναπηρίας.

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι συνταξιούχος ανάπηρος του Ο.Γ.Α. με
αναπηρία 100% διαρκώς και εφ’ όρου ζωής και ανάγκη συνεχούς επίβλεψης,
περιποίησης και συμπαράστασης από άλλο άτομο.

Ε. Σ ύ ντα ξ η Ο ρ φ ά ν ια ς

Για την απολαβή της σύνταξης Ορφάνιας απαιτείται:
α) Παιδί ορφανό από πατέρα ή μητέρα.
β) Μη συμπλήρωση 18ου έτους ή 24ου έτους σε περίπτωση σπουδαστή - φοιτητή,
γ) Να είναι άγαμος - άγαμη.
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δ) Μη λήψη σύνταξης παιδιού από τον Ο.Γ.Α. για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από
οποιαδήποτε άλλη πηγή με εξαίρεση τη σύνταξη θυμάτων ή αναπήρων πολέμου,
ε) Ο αποβιώσας γονέας να ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχος
Ο.Γ.Α. ή ασφαλισμένος του Οργανισμού ολόκληρη την 3ετία προ του θανάτου ή
κατά την ημέρα του θανάτου, εφόσον πρόκειται για βίαιο συμβάν.

Ζ. Σ ύντα ξη α να σ φ ά λισ του υπερήλικα.
Για τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα απαιτείται:
α) Συμπλήρωση 65ου έτους της ηλικίας.
β) Ελληνική υπηκοότητα ή ομογένεια και μόνιμος - μόνιμη κάτοικος της Ελλάδας,
γ) Μη λήψη σύνταξης του ενδιαφερομένου ή του (της) συζύγου από οποιοδήποτε
φορέα.
Εξαιρούνται τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που
χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
ή οποιοδήποτε άλλο φορέα. Η αγροτική σύνταξη του ενός των συζύγων δεν
αποτελεί κώλυμα για τον άλλο.
δ) Το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ετήσιο ποσό
της σύνταξης του Ο.Γ.Α.

Η. Β ο ή θ η μ α Ε ξό δ ω ν Κηδείας.

Την απολαβή του παραπάνω βοηθήματος μπορούν να έχουν τα μέλη της
οικογένειας, που ο αποθανών ήταν συνταξιούχος του Ο.Γ.Α.

2.4.3. Τ.Ε.Β.Ε.
Το Τ.Ε.Β.Ε. (Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος) ιδρύθηκε το
1934 με το νόμο 6364 για να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους επαγγελματίες ή
βιοτέχνες που ασκούν επάγγελμα σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά άνω των 2.000
κατοίκων, ανεξάρτητα με ποια μορφή λειτουργεί η επιχείρηση, αν δηλαδή είναι
ατομική ή εταιρία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Α.Ε., Ε.Π.Ε.).
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Αρχικά το Τ.Ε.Β.Ε., λόγω των οικονομικών του προβλημάτων, προσέφερε
τις βασικές παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ενώ δεν προσέφερε καθόλου
νοσοκομειακή

περίθαλψη.

Διαχρονικά

με διάφορα νομοθετικά

διατάγματα,

επέκτεινε βαθμιαία τις παροχές του.
Το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Τ.Ε.Β.Ε. σήμερα αφορά την παροχή
συντάξεων κυρίως στις περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

2.4.3.1. Σύνταξη γήρατος Τ.Ε.Β.Ε.
Οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη γήρατος είναι οι εξής:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας τους και 35 χρόνια ασφάλιση,
β) Να έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους και 15 χρόνια ασφάλιση
(Ν. 2084/92).
γ) Να έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια στη ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία εφόσον
είναι τυφλοί. Ενώ για τον υπολογισμό της σύνταξης θεωρούνται ότι έχουν 35
χρόνια στην ασφάλιση.
δ) Να έχουν συμπληρώσει τα 15 χρόνια στην ασφάλισης ανεξάρτητα από ηλικία
εφόσον είναι παραπληγικοί ή τετραπληγικοί. Ο υπολογισμός της σύνταξης είναι ο
ίδιος που ισχύει για τους τυφλούς.

2.4.3.2. Σύνταξη αναπηρίας Τ.Ε.Β.Ε.
Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε.:
α)

Αν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματος τους, από σωματική ή
πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών,

β)

Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους, διότι έγιναν ανάπηροι και
έχουν χρόνο ασφάλισης 10 ετών, εκτός αν ασφαλίστηκαν στο Ταμείο για
πρώτη φορά μετά τη συμπλήρωση του 50°" έτους της ηλικίας τους, οπότε
πρέπει να έχουν χρόνο ασφάλισης 15 ετών,

γ)

Αν έγιναν ανάπηροι, μετά τη διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος τους
οποτεδήποτε και έχουν χρόνο ασφάλισης 20 τουλάχιστον ετών.
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δ)

Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος από βίαιο συμβάν που επήλθε
κατά την άσκηση του επαγγέλματος, ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισης
τους. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος
ασφάλισης 5 ετών.

ε)

Αν κριθεί η ανικανότητα για εργασία από τις αρμόδιες Υγειονομικές
Επιτροπές του Ταμείου ότι ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.

στ)

Οι ασφαλισμένοι που κρίθηκαν οριστικά από τις Υγειονομικές Επιτροπές με
ποσοστό αναπηρίας λιγότερο από 66,6% δεν δικαιούνται να ζητήσουν τη
επανάκρισή τους για την ίδια πάθηση, αν δεν περάσει ένα έτος από την
τελευταία κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκτός αν επέλθει επιδείνωση
της κατάστασής της υγείας τους.

2.4.3.3. Συνταξιοδότηση απασχολούμενων συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε.
(Διπλοσυνταξιούχοι Ν. 2084/92).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2084/92 χορηγείται δεύτερη
σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας στους ασφαλισμένους συνταξιούχους όταν έχουν
πραγματοποιήσει:
α)

Για σύνταξη γήρατος τουλάχιστον 17 χρόνια ασφάλισης ή 5.100 ημερομίσθια
και έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους,

β)

Για σύνταξη γήρατος τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ημερομίσθια
και έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους, μειωμένη όμως κατά
50%.

γ)

Για σύνταξη

αναπηρίας τουλάχιστον

10 χρόνια ασφάλισης ή 3.000

ημερομίσθια εκ των οποίων τα 600 την τελευταία πενταετία πριν από την
επέλευση της αναπηρίας.

Οι ανωτέρω προβλεπόμενες κατ’ ελάχιστο όριο 5.100, 4.500 και 3.000
αντίστοιχα με τη προσθήκη 150 ημερών κάθε έτος, από 1/1/1998.
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2.4.3.4. Σύνταξη θανάτου Τ.Ε.Β.Ε.
1. Ω ς μ έλ η ο ικ ο γέν εια ς του θα νόντος λογίζονταν.

α)

Η χήρα σύζυγος ή ο χήρος σύζυγος εφόσον αυτός είναι άπορος και ανάπηρος
και η συντήρησή του βάρυνε κυρίως τη θανούσα.

β)

Τα άγαμα τέκνα αυτού (αυτής), νόμιμα νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα,
και υιοθετημένα εφόσον η υιοθεσία έγινε ένα χρόνο πριν τη χορήγηση
συντάξεως στους θετούς γονείς και το οποία δεν παίρνουν σύνταξη για
οποιαδήποτε περίπτωση από το Ταμείο. Ακόμη και τα φυσικά (νόθα) τέκνα
θανούσης ασφαλισμένης γυναικός εφόσον συντηρούνται κυρίως από αυτή,

γ)

Οι εγγονοί και οι πρόγονοι εφόσον συντηρούνται κυρίως από τον θανόντα
(θανούσα) και είναι ορφανοί από τους δύο γονείς. .

δ)

Οι γονείς εφόσον συντηρούνται κυρίως από τον θανόντα (θανούσα) και
εφόσον το ποσοστό συντάξεως δεν εξαντλείται από τη χήρα (χήρο) και τα
τέκνα.

2. Ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις για σύνταξη θα νά του σ ύμ φ ω να μ ε το Ν. 1 9 0 2 /9 0 είναι:
α)

Είχε χρόνο ασφάλισης 10 ετών, εκτός αν ασφαλίστηκε στο Ταμείο για πρώτη
φορά μετά τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του, οπότε πρέπει να
είχε χρόνο ασφάλισης 15 ετών. Αν ο θανών είχε διακόψει την άσκηση
επαγγέλματος του πριν από το θάνατό του, τα μέλη της οικογένειας
δικαιούνται σύνταξη εφόσον δεν άσκησε άλλο επάγγελμα ή εργασία για το
οποίο να δικαιούνται να λάβει ή έλαβε σύνταξη,

β)

Είχε χρόνο ασφάλισης 20 ετών, ανεξάρτητα με το χρόνο που διέκοψε την
άσκηση του επαγγέλματος του.

γ)

Ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισης αν ο θάνατος επήλθε από βίαιο συμβάν
κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξαιτίας της άσκησης αυτού.
Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.

Τέλος, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος του Τ.Ε.Β.Ε. δεν χρειάζεται καμία χρονική
προϋπόθεση.
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3. Το π ο σ ό της σύνταξης.

Το ποσό της σύνταξης από αιτία θανάτου κυμαίνεται ανάλογα με τα μέλη της
οικογένειας και το βαθμό συγγένειας οριζόμενο σε ποσοστά επί του ποσού που
ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή που θα ελάμβανε ο θανών ασφαλισμένος ως
εξής:
α)

Χήρα (χήρος) 70%.

β)

Σε κάθε τέκνο το 20% του ποσού της σύνταξης του θανόντος (θανούσας). Το
σύνολο του ποσού της σύνταξης που δικαιούνται η χήρα και τα τέκνα, δεν
μπορεί να είναι ανώτερο του πιο πάνω ποσού της σύνταξης του θανόντος. Αν
το σύνολο του ποσού της σύνταξης της χήρας και των τέκνων είναι
μεγαλύτερο του ποσού της σύνταξης του θανόντος, το ποσό της σύνταξης
όλων των δικαιούχων μειώνεται ανάλογα.

γ)

Στα τέκνα, εφόσον δεν υπάρχει χήρα (χήρος) ή η χήρα (χήρος) τέλεσε
δεύτερο γάμο, ή η χήρα (χήρος) απώλεσε το δικαίωμα για οποιαδήποτε αιτία,
το 60% του ποσού της σύνταξης του θανόντος για το ένα τέκνο και το 80%
του ποσού της σύνταξης του θανόντος για δύο ή περισσότερα τέκνα, το οποίο
μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ των δικαιούχων τέκνων,

δ)

Σε κάθε εγγονό (εγγονή) ή προγονό (προγονή) ή στον πατέρα και στη μητέρα
από 20% και στο χήρο πατέρα ή στη χήρα μητέρα, το 40% του ποσού της
σύνταξης του θανόντος (θανούσης).

ε)

Αν δεν υπάρχουν χήρα (χήρος) ή τέκνα, εγγονοί (εγγονές), προγονοί
(προγονές) πσυ να δικαιούνται σύνταξη, το ποσό της σύνταξης του κάθε
γονέα ορίζεται στο 40% του ποσού της σύνταξης του θανόντος (θανούσης).
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι η συνταξιοδότηση διακόπτεται αν

η χήρα συνάψει γάμο. Ομοίως και στα τέκνα αν η σύναψη του γάμου γίνει πριν τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Αν η χήρα συνάψει γάμο τα δικαιούμενα τέκνα
λογίζονται ορφανά και από τους δύο γονείς. Ενώ αν ο συνταξιούχος αποβιώσει η
σύνταξη απλώς μεταβιβάζεται στους δικαιούχους.
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2.4.3.5. Σύνταξη από τρομοκρατική πράξη.
Κάθε ασφαλισμένος του Τ.Ε.Β.Ε., που καθίσταται πλήρως ανίκανος για
εργασία από τρομοκρατική πράξη, σύμφωνα με το Ν. 1897/90, δικαιούται σύνταξη
που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 3
ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
3.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι

θεμελιακές

οριοθετούνται

αρχές των

στα τέλη του

σύγχρονων

συνταξιοδοτικών

19ου και στις αρχές του

συστημάτων

20ου αιώνα, όπου

αναπτύσσονται και οι δύο βασικές μορφές κοινωνικής πολιτικής. Η πρώτη
αναπτύσσεται στη Γερμανία από το Bismark. Η φιλοσοφία του Γερμανικού
συνταξιοδοτικού

συστήματος

βασίζεται

στην

αρχή

των

«αυτόνομων

και

αυτοδιοικούμενων» ασφαλιστικών φορέων που απέβλεπαν στην κάλυψη των
κινδύνων και στην παροχή συντάξεων στα μέλη κάθε επαγγελματικής κατηγορίας.
Οι απασχολούμενοι σε διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες δημιουργούν τους
δικούς τους επαγγελματικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούνται
ισόποσα από εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών. Η δεύτερη αναπτύσσεται
στη Βρετανία από τον Beveridge (1944) ο οποίος στο ιστορικό Beveridge Report
υποστηρίζει ένα σύστημα καθολικής ασφάλισης του πληθυσμού «κάθε άτομο θα
καταβάλλει μια ασφαλιστική εισφορά και το κράτος θα αναλάβει τις παροχές
ανεργίας, ασθένειας, μητρότητας και σύνταξης ανεξάρτητα από το ύψος του
εισοδήματος του κάθε ατόμου».
Οι απόψεις της Γερμανικής σχολής για ένα σύστημα επαγγελματικής
κοινωνικής ασφάλισης, όσο και της Βρετανικής σχολής για ένα σύστημα καθολικής
κοινωνικής προστασίας, επηρέασαν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ανέπτυξαν
συναφή ή κάπως διαφοροποιημένα συστήματα.
Τα σημερινά ασφαλιστικά συστήματα διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα με
τον τρόπο και το μέγεθος κάλυψης του πληθυσμού αλλά και με τον τρόπο
χρηματοδότησης τους. Κατά το πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκαν διάφορα
συστήματα

χρηματοδότησης.

Τα

κυριότερα

απ’

αυτά

είναι

δύο

α)

το

κεφαλαιοποιητικό σύστημα και β) το διανεμητικό σύστημα των οποίων η ανάλυση
γίνεται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια.
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3.1.1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα οι ασφαλιστικές εισφορές συγκεντρώ
νονται με ανατοκισμό σε μεγάλα αποθεματικά ικανά να
ασφαλιστικούς

κινδύνους

ορισμένου

ατόμου

(ατομική

καλύψουν τους

κεφαλαιοποίηση)

ή

κοινωνικής ομάδας (ομαδική κεφαλαιοποίηση).
Το σύστημα αυτό αφορά κυρίως την πρώτη φάση λειτουργίας ενός
συστήματος όπου οι ασφαλισμένοι υποχρεώνονται για μια σειρά ετών να
καταβάλλουν εισφορές προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Συγκεντρώνεται δηλαδή σε πρώτη φάση ένα αποθεματικό το οποίο μαζί με τους
τόκους θα χρηματοδοτήσει τις ασφαλιστικές παροχές.
Το Ι.Κ.Α. στα πρώτα τουλάχιστον στάδια λειτούργησε με παραπλήσιες
αρχές, διότι ο αριθμός των συνταξιούχων του ουσιαστικά άρχισε να διαμορφώνεται
σε υπολογίσιμα επίπεδα από τα τέλη του 1950 δηλαδή ύστερα από 20 χρόνια
λειτουργίας. Σταδιακά όμως το Ι.Κ.Α. άρχισε να εγκαταλείπει τον περιορισμένο
έστω κεφαλαιοποιητικό του χαρακτήρα και να παίρνει τον καθαρά διανεμητικό
χαρακτήρα που έχει σήμερα. Έτσι οι παροχές συντάξεων χρηματοδοτούνται όχι από
κάποιο αποθεματικό, αλλά από τις εισφορές που συγκεντρώνονται από τους
εργαζόμενους, εκτός από την περίπτωση της πρόσθετης προαιρετικής ασφάλισης
για χορήγηση εφάπαξ παροχής από το Ι.Κ.Α. που ρυθμίζεται στο άρθρο 11 παρ. 2
περ. 3, Θ' Ν. 1464/84.
Τα πλεονεκτήματα του κεφαλαιοποιητικού συστήματος είναι τα εξής:
α)

Οι εισφορές μπορούν να παραμείνουν αμετάβλητες για μεγάλο χρονικό
διάστημα γιατί

η απόδοση

από επενδύσεις αποθεματικών

μπορεί να

αντισταθμίσει τις αυξήσεις των δαπανών της κοινωνικής προστασίας,
β)

Διατηρώντας αξιόλογα αποθεματικά έχουμε μια εγγύηση ότι θα εκπληρωθούν
οι υποχρεώσεις του φορέα σε περιόδους οικονομικής κρίσης,

γ)

Εξασφαλίζονται μεγαλύτερες παροχές σε σχέση με τις εισφορές γιατί οι
τελευταίες προσαυξάνονται με τον ανατοκισμό τους.
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Τα μειονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι τα ακόλουθα:
α)

Η συνεχής νομισματική υποτίμηση σε περιόδους πολέμου ή μεγάλων
οικονομικών κρίσεων εμποδίζει το σχηματισμό των αναγκαίων αποθεματικών
για τους ασφαλιστικούς φορείς.

β)

Δημιουργείται μια σειρά από τεχνοδιοικητικά προβλήματα. Απαιτούνται
πολύπλοκοι υπολογισμοί για να καθοριστούν οι μελλοντικές ανάγκες, να
σχηματιστούν τα αντίστοιχα κεφάλαια και να κρατηθούν ιδιαίτεροι ατομικοί ή
ομαδικοί λογαριασμοί για την εξισορρόπηση των εσόδων με τα έξοδα,

γ)

Με την επέκταση των ασφαλίσεων σε ολόκληρο σχεδόν τον πληθυσμό
προέκυψε η ανάγκη για σύσταση κεφαλαίου, που θα μπορούσε χωρίς
δεσμεύσεις να χρησιμοποιηθεί για πιο πρόσφορους σκοπούς.

3.1.2. ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η τεχνική αυτή συνίσταται στο να εισπραχθούν για ένα χρονικό διάστημα
συνήθως ένα χρόνο και βάσει προηγουμένων εκτιμήσεων, τα αναγκαία ποσά που θα
καλύψουν τις δαπάνες του ίδιου χρονικού διαστήματος. Συνήθως η είσπραξη πρέπει
να είναι κάπως μεγαλύτερη από τα υπολογισμένα έξοδα ώστε να σχηματιστεί και
ένα μικρό απόθεμα για να αντιμετωπιστούν πιθανά απρόβλεπτα έξοδα ή πιθανές
απώλειες εσόδων σ ’ αυτό το χρονικό διάστημα.
Μιας και αναφερόμαστε σε οριακά αντίθετα συστήματα φυσικό είναι τα
πλεονεκτήματα του διανεμητικού συστήματος ή συστήματος κατανομής, όπως
αλλιώς λέγεται, να σχετίζονται με τις παραπάνω αδυναμίες του κεφαλαιοποιητικού
συστήματος. Πιο συγκεκριμένα αυτά είναι:
α)

Εξασφαλίζει τη
κοινωνικής

δυνατότητα άμεσης εφαρμογής νέων

ασφάλισης

κεφαλαιοποιητικό

πράγμα

που

δεν

σύστημα γιατί απαιτείται

συγκεντρωθούν αξιόλογα αποθεματικά.

μπορεί

να

αρκετός

προγραμμάτων
γίνει

με

το

χρόνος για

να
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β)

Εξουδετερώνεται η νομισματική υποτίμηση γιατί οι εισφορές υπολογίζονται
βάσει του επιπέδου των μισθών οι οποίοι αναπροσαρμόζονται συνεχώς,

γ)

Προάγεται το ιδεώδες της κοινωνικής αλληλεγγύης γιατί οι υγιείς, νέοι και
εργαζόμενοι φροντίζουν για την άμεση προστασία των ασθενών, ανέργων και
γερόντων.
Σημαντικά είναι όμως και τα μειονεκτήματα του διανεμητικού συστήματος

που είναι τα εξής:
α)

Η συνεχής αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για να ικανοποιηθούν οι
εξελισσόμενες απαιτήσεις κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας,

β)

Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις μπορούν να κλονίσουν τη λειτουργία
του ασφαλιστικού φορέα. Π.χ. η δυσανάλογη αύξηση των συνταξιούχων ή
ανέργων μιας κλειστής ασφαλιστικής κοινότητας επιβάλλει στα μέλη της
δυσβάσταχτες εισφορές.

γ)

Η ανατροπή των οικονομικών ισοζυγίων, όταν ασκείται, όπως στη χώρα μας
προνοιακή πολιτική από ασφαλιστικούς φορείς,

δ)

Η έλλειψη αποθεματικών κάνει προβληματική ακόμα και την εξακολούθηση
των παροχών που καταβάλλονται όταν από χρόνο σε χρόνο αυξάνονται οι
άνεργοι εξαιτίας μιας οικονομικής κρίσης.

3.1.3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η αντιπαράθεση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων στα παραπάνω
ακραία συστήματα οικονομικής λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων μας
φανερώνει ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστούν αυτούσια σε συγκεκριμένη
περίπτωση.
Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης και τον καλυπτόμενο κίνδυνο θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο το ένα ή το άλλο σύστημα. Όταν λ.χ.
αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης ασφαλιστικού οργανισμού είναι οι εισφορές
και επιδιώκεται η αντιμετώπιση κινδύνων μακράς διάρκειας, όπως τα γηρατειά, το
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κεφαλαιοποιητικό σύστημα φαίνεται να υπερέχει από πλευράς εγγυήσεων προς τους
ασφαλισμένους.

Όταν

αντίθετα

βασικές

πηγές

χρηματοδότησης

είναι

κρατικοκοινωνικοί πόροι και επιδιώκεται η κάλυψη κινδύνων σύντομης διάρκειας,
όπως ασθένεια, πιο κατάλληλο θεωρείται το διανεμητικό σύστημα, αφού οι
επιπτώσεις των αυξανόμενων δαπανών μπορούν να εξουδετερωθούν με μικρή
επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου.
Σήμερα επικρατούν διάφορα ενδιάμεσα συστήματα που προβλέπουν εκτός
από την αντιστοιχία εσόδων - εξόδων μιας χρονικής μονάδας και το σχηματισμό
στοιχειώδους αποθεματικού για ασφάλεια.
Έ να τέτοιο σύστημα διέπει την οικονομική λειτουργία του Ταμείου των
Νομικών (πρβ άρθρο 15 Ν.Δ. 4114/60).
Στα πλαίσια του συστήματος αυτού, που ονομάζεται «σύστημα καθαράς
κατανομής μετά δημιουργίας εγγυητικού αποθεματικού κεφαλαίου», πρέπει να
καταρτίζεται

κάθε

δύο χρόνια σχέδιο ασφαλιστικών παροχών σε επίπεδο

ισοζυγισμένο με τους αντίστοιχους πόρους του Ταμείου, μετά την αφαίρεση
ορισμένου κεφαλαίου για τη δημιουργία αποθεματικών.
Ενώ

αυτό το ενδιάμεσο σύστημα επηρεάζεται περισσότερο από το

διανεμητικό, υπάρχουν και άλλα που εμπνέονται από το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα.
Έ να τέτοιο είναι το λεγόμενο «σύστημα κατανομής των συστατικών
κεφαλαίων». Εδώ από το σύνολο των εσόδων αφαιρείται ένα μέρος για τη
δημιουργία

αποθεματικού,

που θα χρησιμοποιηθεί

αποκλειστικά

από τους

υπάρχοντες συνταξιούχους ενώ το υπόλοιπο (μέρος εσόδων) διανέμεται αμέσως σε
παροχές.
Η

καθιέρωση

ενδιαμέσου

συστήματος για

την

κάλυψη

κοινωνικο-

ασφαλιστικών δαπανών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί στάθμιση αρκετών
παραγόντων, που συγκρούονται μεταξύ τους. Δεν πρέπει μόνο μα αποφευχθούν,
κατά το δυνατό, τα μειονεκτήματα των δύο οριακών συστημάτων, πρέπει να
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προσαρμόζονται τα μεγάλα ή μικρά έσοδα ενός φορέα στις κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κοινότητας.

3.2. Π Η ΓΕ Σ ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δυνατές πηγές χρηματοδότησης των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι η εξής:
α) Ασφαλιστικές εισφορές, β) κοινωνικοί πόροι, γ) οι πρόσοδοι από αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων, δ) κρατική επιχορήγηση.

3.2.1. Α σφαλιστικές εισφορές
Ασφαλιστικές εισφορές ονομάζονται τα χρηματικά ποσά που πρέπει να
καταβάλλουν τα μέλη της ασφαλιστικής κοινότητας στο φορέα αυτής για
(πραγματικό ή συμβολικό) αντάλλαγμα της κοινωνικής προστασίας που τους
παρέχει.
Διακρίνουμε τις τακτικές εισφορές που καταβάλλονται με προκαθορισμένη
περιοδικότητα (κάθε μήνα, κάθε χρόνο), από τις έκτακτες εισφορές που
καταβάλλονται μόλις συμβεί ένα προκαθορισμένο γεγονός, όπως η είσπραξη του
πρώτου μισθού ή της μισθολογικής διαφοράς από προαγωγή, η σύναψη γάμου,
ακόμα και ή έξοδος από την υπηρεσία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές
διαφέρουν από την έννοια των ασφαλίστρων που συναντούμε στην ιδιωτική
ασφάλιση σε δύο τουλάχιστον σημεία:
1) Ενώ τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα με την αποτίμηση κάλυψης
ορισμένου κινδύνου οι εισφορές κλιμακώνονται ανάλογα με τις απολαβές του
προστατευόμενού προσώπου.
2) Ενώ η παράβαση καταβολής ασφαλίστρων δημιουργεί, μεταξύ άλλων,
δικαίωμα για αποδέσμευση του ασφαλιστή, η παράβαση καταβολής εισφορών δεν
έχει επιπτώσεις εφόσον συντρέχουν ήδη οι χρονικές προϋποθέσεις παροχών.
Υπόχρεοι για την καταβολή εισφορών, που ενισχύουν τα κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα, είναι βασικά οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι.
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Εργοδότης μπορεί να είναι απλά, ένα φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή μια
επιχείρηση, ένας οργανισμός, ένα ίδρυμα ή μια εκμετάλλευση. Πάντως αυτονόητη
θεωρείται η συσχέτιση του εργοδότη υπόχρεου εισφορών με τον υπόχρεο για
μισθοδοσία.
Την έννοια του ασφαλισμένου αντλούμε από τους κανόνες για την υπαγωγή
στην κοινωνική ασφάλιση. Πιο αναλυτικά υποχρέωση εισφορών έχουν α) οι
ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι επιβαρύνονται μ’ ένα ποσό εισφοράς (τμήμα των
αποδοχών τους), του οποίου όμως τελικός υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο
εργοδότης, β) οι ανεξάρτητοι (ελεύθεροι) επαγγελματίες οι οποίοι επωμίζονται οι
ίδιοι το βάρος και την ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, γ) οι
έμμεσα ασφαλισμένοι δηλαδή προστατευόμενα πρόσωπα της οικογένειας. Κανονικά
η εισφορά αυτών συνυπολογίζεται και καταβάλλεται με την εισφορά των άμεσα
ασφαλισμένων. Δεν αποκλείεται όμως να προκύπτει από συγκεκριμένο κανόνα και
η ακριβής επιβάρυνση κάθε κατηγορίας χωριστά, δ) οι δικαιούχοι ασφαλιστικής
παροχής (π.χ. συνταξιούχοι). Πρόκειται για ασφαλισμένους που έχουν ήδη
αποκτήσει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας αλλά επιθυμούν επαύξηση της παροχής
ή επέκταση της προστασίας σε άλλες περιοχές, ε) οι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί,
σωματεία και κοινοπραξίες επιβαρύνονται με εισφορές κατά την εκπροσώπηση 1)
αυτοτελώς εργαζομένων που δεν υπάγονται σε ειδικούς

οργανισμούς,

2)

απασχολούμενων χωρίς σταθερό εργοδότη και 3) εργαζομένων για λογαριασμό
περισσοτέρων εργοδοτών.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αποκλείεται κι ένας ασφαλιστικός φορέας να
ενισχύει τα οικονομικά ενός άλλου φορέα. Αυτό μπορεί να συμβεί, είτε με την
καταβολή εισφορών για ορισμένο ασφαλιστικό κλάδο, όπως στην περίπτωση του
ΟΑΕΔ που έχει υποχρέωση να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για την κάλυψη
ασθένειας των ανέργων, είτε με τη συμμετοχή στη δαπάνη παροχών όπως στην
περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης.
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3.2.2. Κοινωνικοί πόροι
Αναφερόμενοι

στους

κοινωνικούς πόρους

εννοούμε

κάποιες

ειδικές

οικονομικές επιβαρύνσεις των προσώπων που προβαίνουν σε ορισμένες από το
νόμο συναλλαγές. Κατά την αποτίμηση δηλαδή της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών
σε μερικές συναλλαγές κάποιο ποσοστό προορίζεται για τους σχετικούς μ’ αυτές
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Π.χ. ορισμένα ποσοστά επιβαλλόμενα στη συναλλαγή
ορισμένων αγροτικών προϊόντων που ενισχύουν τα οικονομικά του Ο.Γ.Α.
Οι κοινωνικοί πόροι μπορεί μορφολογικά να παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία
αφού εμφανίζονται σαν κρατήσεις σε προμήθειες, σαν πρόσθετα ποσοστά άλλων
φορολογικών συντελεστών κ.τ.λ. στη νομική τους όμως φύση αποτελούν έμμεσους
φόρους υπέρ τρίτων.
Ο θεσμός αυτός κατά καιρούς αμφισβητήθηκε. Πολλές φορές μάλιστα
αμφισβητήθηκε και το κατά ποσόν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα να επιβάλλονται
εισφορές σε πρόσωπα που ωφελούνται απ’ αυτές. Πάντως πάνω στο θέμα αυτό το
Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο θεσμός δεν αντιβαίνει στη
συνταγματική αρχή των πολιτών.

3.2.3. Πρόσοδοι από αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
(Αξιοποίηση αποθεματικών)
Η

απόδοση

της περιουσίας των φορέων

και

των

κεφαλαίων που

συγκεντρώνονται αποτελεί μια άλλη πηγή χρηματοδότησης.
Στους φορείς που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα τα
κεφάλαια των αποθεματικών πρέπει να επενδυθούν σε βραχυπρόθεσμες αγορές, ενώ
για τους φορείς που χρηματοδοτούνται με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τα
κεφάλαια πρέπει να επενδύονται στις μακροπρόθεσμες κεφάλαιοαγορές.
Οι αρχές που διέπουν την επένδυση των κεφαλαίων των κοινωνικών
ασφαλίσεων είναι ίδιες με τις εφαρμοζόμενες συνήθως από τους χρηματικούς
οργανισμούς δηλαδή ασφάλεια, απόδοση, ευχέρεια ρευστοποίησης. Σ ’ αυτές όμως
πρέπει να προστεθεί και η κοινωνική και οικονομική χρησιμότητα.
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Η περιφρούρηση της πραγματικής αξίας των κεφαλαίων είναι επιβεβλημένη
σε καιρούς πληθωριστικών τάσεων γιατί διευκολύνει την αναπροσαρμογή των
συντάξεων. Η απόδοση των κεφαλαίων είναι ένας αξιόλογος παράγοντας για την
εξασφάλιση μακροπρόθεσμων παροχών. Σε όλους τους φορείς που στηρίζονται
στην κεφαλαιοποίηση θα πρέπει τα επενδυμένα αποθεματικά να αποφέρουν αρκετά
ώστε τα ποσά που εισπράττονται από εισφορές κάθε φορά να παραμένουν μέσα σε
ανεκτά όρια. Η ευχέρεια ρευστοποίησης έχει σημασία για την ταμειακή κάλυψη των
αναγκών κυρίως για τους φορείς που χρηματοδοτούνται με διανεμητικό σύστημα,
ενώ παίζει μικρότερο ρόλο σε κείνους που κάνουν χρήση κεφαλαιοποίησης.
Εκτός από την ασφάλεια, την απόδοση και τη ρευστοποίηση, η επένδυση των
κεφαλαίων των ασφαλιστικών φορέων γίνεται και με ένα πνεύμα κοινωνικής
χρησιμότητας σε τομείς, όπως οι υποδομές της υγείας ή της παιδείας και πάντα
μέσα από ειδικευμένους για επενδύσεις φορείς, ώστε η διοίκηση των ασφαλιστικών
φορέων να παραμένει απρόσκοπτη στο έργο της, που είναι η καλή λειτουργία των
κοινωνικών ασφαλίσεων.

3.2.4. Κρατική επιχορήγηση
Με κάθε άμεση συμμετοχή στη χρηματοδότηση των κοινωνικών ασφαλίσεων
ανταποκρίνεται το κράτος στην αποστολή του να εξασφαλίζει ικανοποιητικές
συνθήκες για τη διαβίωση και υγεία των πολιτών.
Όπου εφαρμόζονται προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης με ανταποδοτική
δομή - σε «κλειστές» ασφαλιστικές κοινότητες - επόμενο είναι την προτεραιότητα
να έχει η χρηματοδότηση από εισφορές. Το κράτος προβαίνει σε έκτακτες
επιχορηγήσεις, μόνο εφόσον προκόψει κάποια ανησυχητική μείωση του επιπέδου
κοινωνικής προστασίας. Όπου έχουν εισαχθεί συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με
καθολική κάλυψη του πληθυσμού οι εισφορές δεν εξασφαλίζουν κατά κανόνα
ανεκτό επίπεδο προστασίας. Επιβάλλεται τότε η τακτική άντληση οικονομικών
πόρων από το γενικό κρατικό προϋπολογισμό.
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Υπάρχει όμως και η περίπτωση το κράτος να συμμετέχει πάγια στο
σχηματισμό κοινωνικοασφαλιστικών κεφαλαίων, όταν εμφανίζεται σαν φορέας
κοινωνικής ασφάλισης ή όταν έχει δεσμευτεί με τακτικές - ετήσιες συνήθως εισφορές. Τέτοια είναι η περίπτωση του Ο.Γ.Α.
Πρέπει να σημειωθεί πως η απόψεις για την συμμετοχή του κράτους στην
κοινωνική

ασφάλιση διίστανται. Πολλοί υποστηρίζουν πως το κόστος της

κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να το επωμίζεται αυτός που τελικά ωφελείται (Foster
1980, Brownlee 1961).
Η αντίθετη άποψη όμως υποστηρίζει πως η αρχή της επιβάρυνσης του
χρήστη όχι μόνο δε συμβάλλει στην αναδιανομή του εισοδήματος αλλά επιτυγχάνει
ακριβώς το αντίθετο γιατί συνεπάγεται την επιβάρυνση 'της κατανάλωσης αγαθών
και υπηρεσιών η οποία δεν εξαρτάται συνήθως από το επίπεδο του εισοδήματος
αλλά κυρίως από το μέγεθος των βασικών αναγκών (Hirch, 1970, Groves 1948,
Τάτσος 1987).

3.3. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Η χρηματοδότηση των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου γίνεται
από τρεις πηγές. Την εισφορά των ασφαλισμένων, την εργοδοτική εισφορά και την
κρατική επιχορήγηση. Στα γενικά ή καθολικής κάλυψης συστήματα βασική πηγή
χρηματοδότησης αποτελούν τα γενικά φορολογικά έσοδα του κράτους (Ο.Γ.Α.).
Τα συστήματα στα οποία οι παροχές συνδέονται με την απασχόληση
χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών τους, αλλά
και από κρατική επιχορήγηση (Ι.Κ.Α.).
Η κρατική επιχορήγηση προέρχεται κατά κανόνα από τα γενικά φορολογικά
έσοδα του προϋπολογισμού, σπανιότερα όμως και από ειδικά επιβαλλόμενους
φόρους (π.χ. επί του καπνού).
Αναλυτική παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης καθενός από τα τρία
μεγάλα ταμεία - Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. - γίνεται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια.
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Στο πίνακα 6 βλέπουμε την ποσοτική διάρθρωση της χρηματοδότησης της
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, κατά πηγή προέλευσης των εσόδων.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 6
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΑΑΑΔΑ : Ποσοστιαία διάρθρωση
1970
33,8
Εισφ. Εργοδ.
37,6
Εισφ. Ασφαλ.
15,5
Κοινών. Εισφ.
6,2
Έσοδα από περιουσία
5,3
Επιχορηγήσεις
Αλλα έσοδα
1,7
ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1992)

1980
39,8
39,6
10,9
6,5
1,7
1,4

1990
31,8
32,5
5,8
4,6
2„6
1,7

Παρατηρούμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η διάρθρωση των πηγών χρημα
τοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης στην

Ελλάδα άλλαξε σημαντικά. Συγκε

κριμένα παρατηρείται ότι την περίοδο 1970-1980 αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή
στα συνολικά έσοδα των εισφορών και μειώθηκε αντίστοιχα η συμμετοχή των
κοινωνικών εισφορών και των επιχορηγήσεων. Ενώ την περίοδο 1980-1990 η
συμμετοχή των εισφορών μειώθηκε, συνεχίστηκε η μείωση της συμμετοχής των
κοινωνικών εισφορών αλλά πολλαπλασιάστηκε η συμμετοχή των επιχορηγήσεων.
Τέλος, ο πίνακας δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η σχέση
μεταξύ εισφορών ασφαλισμένων και εισφορών εργοδοτών δεν υπήρξε σταθερή.
Ειδικότερα ο πίνακας δείχνει ότι το 1970 οι εισφορές των ασφαλισμένων ήταν
υψηλότερες από τις εισφορές των εργοδοτών. Το 1980 η σχέση αυτή είχε
αντιστραφεί αλλά το 1990 οι εισφορές των ασφαλισμένων ήταν πάλι υψηλότερες
από τις εισφορές των εργοδοτών.
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3.3.1. Χρηματοδότηση του Ι.Κ.Α.
Οι κύριες πηγές άντλησης πόρων για το Ι.Κ.Α. είναι οι εισφορές.
Περισσότερο αναλυτικά έχουμε:
• Εισφορές εργαζομένων (ασφαλισμένων)
• Εισφορές εργοδοτών
• Κρατικές επιχορηγήσεις, κοινωνικοί πόροι
• Πρόσοδοι περιουσίας
Στο σύνολο των εσόδων του Ι.Κ.Α. τα τελευταία 15 χρόνια, οι εισφορές των
ασφαλισμένων αποτελούν το 33-34%, οι εισφορές των εργοδοτών το 60-61%, η
κοινωνική εισφορά 0,3-6%, οι πρόσοδοι περιουσίας το .0,13-1,7% ενώ τα λοιπά
έσοδα έχουν σχεδόν μηδενική συμμετοχή.
Ο υπολογισμός του ύψους των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών
γίνεται με βάση μια φιλοσοφία που επιτάσσει οι εισφορές των ασφαλισμένων ποσοστό επί των αποδοχών - να βρίσκονται σε επίπεδο ώστε να μη κλονίζεται η
αγοραστική τους δύναμη, ενώ των εργοδοτών σε επίπεδο που να μην έχει συνέπειες
στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.
Τα ποσοστά συμμετοχής ασφαλισμένων και εργοδοτών είναι 6,67 και 13,33
αντίστοιχα ενώ το 1987 ήταν 4,75 για τους ασφαλισμένους και 9,5 για τους
εργοδότες.
Στον Πίνακα 7 βλέπουμε την πορεία των εσόδων και εξόδων του Ι.Κ.Α.
παρατηρούμε πως μέχρι το 1980 είχαμε πλεόνασμα, δηλαδή τα έσοδα ήταν
περισσότερα από τα έξοδα. Από το 1980 και μετά όμως μέχρι και τις μέρες μας
υπάρχει πάντα έλλειμμά. Το Ι.ΚΑ. για την κάλυψη αυτή του ελλείμματος,
δανείζεται σταδιακά από το χρηματοδοτικό σύστημα (Εθνική Τράπεζα, Εμπορική
Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) με
επιτόκιο 18,5% (1987). Επίσης το Ι.Κ.Α. χρησιμοποιεί για την κάλυψη του
ελλείμματος πλεονάσματα του κλάδου ασθένειας και του TEAM καθώς και ποσά
από τα συνεισπραττόμενα έσοδα των οργανισμών ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Εργατική Εστία και
από την απόδοση εισφορών ΤΕΑΠΟΚΑ και το ΤΕΑΕΥΥΕΟ. Με άλλα λόγια,
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παρατηρούμε πως το οικονομικό πρόβλημα του Ι.Κ.Α. και κυρίως του κλάδου
συντάξεων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι αιτίες δημιουργίας αυτών των
προβλημάτων και οι προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις θα εξεταστούν σε
παρακάτω κεφάλαια συνολικά για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ

1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1.839.821.000
4.044.749.000
8.295.368.000
18.838.109.000
26.644.257.198
34.690.404.460
44.724.924.129
56.408.443.087
67.537.938.621
85.298.081.682
108.870.068.035
138.797.254.449
177.295.250.143
221.714.919.954
250.143.464.844
340.435.955.664
471.859.685.034
581.558.915.331
700.613.379.589
780.395.457.000
859.003.646.000
1.082.400.000.000
1.228.544.934.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ
1.790.655.000
4.002.253.000
7.870.918.000
18.652.193.000
22.564.191.565
29.150.782.548
4.293.043.238
54.050.519.792
69.843.575.226
94.925.868.630
136.008.222.817
175.674.223.303
230.326.970.831
291.945.773.252
368.011.262.363
440.650.570.960
529.433.449.049
693.789.098.897
755.097.346.202
844.500.000.000
958.100.010.000
1.115.300.000.000
1.296.610.338.000

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
49.166.000
42.496.000
424.450.000
185.916.000
4.080.065.633
5.539.621.912
40.431.880.891
2.357.923.295
-2.305.636.605
-9.627.786.948
-27.138.154.782
-36.876.968.854
-53.031.720.688
-70.230.853.298
-117.867.797.519
-100.214.615.296
-57.573.764.015
-112.230.183.566
-54.483.966.613
-64.104.543.000
-99.096.364.000
-32.900.000.000
-68.065.404.000

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Κ.Α.

3.3.2. Χρηματοδότηση του Ο.Γ.Α.
Τα έσοδα του Ο.Γ.Α. προέρχονται από δύο κύριες πηγές α) επιχορηγήσεις
του τακτικού προϋπολογισμού ο οποίος πρέπει να καλύπτει το συνολικό έλλειμμα
του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και β) την κοινωνική εισφορά που αποτελεί
ποσοστό επί του φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων και την
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ειδική εισφορά επί των ειδών πολυτελείας. Επίσης ο Ο.Γ.Α. έχει έσοδα από τις
προσόδους της περιουσίας του (τόκοι, καταθέσεις, τοκομερίδια, μερίσματα) και από
την επιβάρυνση κατά 1,25% των δανείων που χορηγούνται από την Α.Τ.Ε.
Από το 1990 και μετά πηγή για τη χρηματοδότηση του Ο.Γ.Α. αποτελούν και
οι εισφορές των αγροτών. Πρόκειται για εισφορές που πληρώνουν οι αγρότες για να
πάρουν πρόσθετη σύνταξη.
Πηγή εσόδων αποτελούσαν μέχρι την 31/12/86 η εισφορά 4% στα
διακινούμενα αγροτικά προϊόντα και η εισφορά 2,5% στα πωλούμενα φύλλα
καπνού (άρθρο 10 Ν. 4169/1961), η εισφορά 2,5% στα διακινούμενα αγροτικά
προϊόντα (άρθρο 3 Ν, 1066/1980 και τα τέλη χαρτοσήμου. Τα παραπάνω
καταργήθηκαν με την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Το οικονομικό πρόβλημα του Ο.Γ.Α. με την κατάργηση των παραπάνω
εσόδων είναι σοβαρό. Η εξάρτηση του Ο.Γ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό
γίνεται εντονότερη - το ύψος των κρατικών επιχορηγήσεων πρέπει να είναι πολύ
μεγαλύτερο για την κάλυψη των βασικών και υποχρεωτικών δαπανών για παροχές
προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους - και οφείλεται στην αδυναμία
του Ο.Γ.Α. να καλύψει με δικά του έσοδα τις δαπάνες που αυξάνονται συνεχώς.
Στον Πίνακα 8 βλέπουμε πως μετά το 1986 που είναι η χρονολογία
κατάργησης των εν λόγω εισφορών^ συμμετοχή των κρατικών επιχορηγήσεων έχει
αυξηθεί κατά πολύ, από 30-40% που κυμαίνονταν έφτασε το 60-70%. Ενώ
αντίστοιχα μειώθηκαν η κοινωνική εισφορά και τα διάφορα έσοδα.

57

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ποσοατό συμμετοχής στα συνολικά έσοδα
(Τιμές Τρέχουσες)

1981

Κοινωνική
Εισφορά
34,5

Κρατικές
Επιχορηγήσεις
39,1

Διάφορα
Έσοδα
26,3

1982

44,4

30,1

25,3

1983

43,8

32,7

23,5

1984

38

36

25,9

1985

44,7

30

25,1

1986

38,5

37,6

23,8

1987

28,9

60,3

ΤΟ,6

1988

26,7

69,5

3,6

1989

25,9

73,2

0,6

1990

27,6

60,1

0.8

11,4

1991

31,2

60,4

0,4

7,8

1992

26,5

64,6

6,8

8,1

1993

19,2

72,1

3,2

5.3

1994

29,1

66,4

3,7

7,1

1995

26,7

63,4

3,6

6,1

Έτη

Εισφορές
Αγροτών

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Γ.Α
Οι εισφορές στα διακινούμενα αγροτικά προϊόντα είχαν την έννοια της
διατήρησης μιας κάποιας ασφαλιστικής μορφής στον Ο.Γ.Α. Δεν φαίνεται όμως ότι
οι προσαυξήσεις στις τιμές των προϊόντων πέτυχαν το στόχο τους να δώσουν
δηλαδή ασφαλιστική μορφή στον Ο.Γ.Α. Η πληρωμή εισφορών δεν σχετίζονταν με
την παροχή συντάξεων και οι προσαυξήσεις συνεπάγονταν μάλλον επιβάρυνση του
καταναλωτή παρά συμπίεση του κέρδους του παραγωγού. Αποτελούσαν δηλαδή σε
μεγάλο βαθμό και αυτές οι εισφορές «κοινωνικό πόρο» ανάλογο με την προσαύξηση του χαρτοσήμου. Δεν υπήρχε επομένως οργανικός ασφαλιστικός λόγος για τη
διατήρηση των επιμέρους αυτών εσόδων με την παρούσα μορφή τους.
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Η ασφαλιστική μορφή του Ο.Γ.Α. δεν αλλοιώνεται αν προβλεφθεί τακτική
επιχορήγηση αντιστοίχου ποσού με τα έξοδα που καταργήθηκαν γ ι’ αυτό ο Ο.Γ.Α.
ζητάει

σε

αντιστάθμισμα

αύξηση

της

χρηματοδότησης

από

τον

τακτικό

προϋπολογισμό.

3.3.3. Χρηματοδότηση του Τ.Ε.Β.Ε.
Παρατηρώντας τους απολογισμούς του Τ.Ε.Β.Ε. διαπιστώνουμε ότι οι πηγές
άντλησης πόρων είναι οι εξής:
• Καταβολές ασφαλισμένων - συνταξιούχων
• Κοινωνικοί πόροι
• Πρόσοδοι περιουσίας
• Διάφορα έσοδα
• Έ σοδα Ν. 1405/83
Οι καταβολές ασφαλισμένων - συνταξιούχων περιλαμβάνουν:
1. Τις τακτικές κύριες εισφορές των ασφαλισμένων.
2. Πρόστιμα και πρόσθετα τέλη.
3. Καταβολές ασφαλισμένων για αναγνώριση προϋπηρεσίας.
4. Καταβολές ασφαλισμένων παρελθόντων ετών.
5. Καταβολές συνταξιούχων για Υγειονομική Περίθαλψη. Το έσοδο αυτό είναι
κράτηση ποσοστού 4% από τις αναδρομικές συντάξεις των νέων συνταξιούχων,
για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης τους
μέχρι το μήνα έκδοσης της απόφασης, για το οποίο έχουν Υγειονομική
Περίθαλψη από το Τ.Ε.Β.Ε. ενώ από τον επόμενο μήνα έκδοσης της απόφασης
μεταφέρονται στο Ι.Κ.Α.
6. Τακτικές καταβολές συνταξιούχων. Είναι έσοδο βάσει του άρθρου 60 Ν. 2084/92
με το οποίο θεσπίστηκε πρόσθετη ειδική εισφορά των συνταξιούχων για την
ενίσχυση των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης για συντάξεις των
τυφλών, παραπληγικών- τετραπληγικών και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία.
7. Δικαιώματα εγγραφών.
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Τα έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους περιλαμβάνουν:
α)

Έσοδα Ν. 663/77. Είναι κοινωνικός πόρος βάσει του παραπάνω νόμου άρθρο
4 παρ. 2 για ομάδα ασφαλιστικών οργανισμών, που διανέμεται το 26,2% των
συνολικών εσόδων από το οποίο το Τ.Ε.ΒΈ. παίρνει το 0,42%.

β)

Έ σοδα χαρτοσήμου Ν.ΔΕ. 4435/64.

γ)

Επιχορήγηση κρατικού προϋπολογισμού.
Στην ομάδα των εσόδων που χαρακτηρίζονται ως πρόσοδοι περιουσίας

περιλαμβάνονται κυρίως οι τόκοι των διαθέσιμων κεφαλαίων του ταμείου στην
Τράπεζα Ελλάδος, τα έσοδα από μίσθωση καταστημάτων και τα μερίσματα
μετοχών.
Τα έσοδα σύμφωνα με τον Ν. 1405/83 προέρχονται από τη μεταφορά
ημερομισθίων συνταξιούχων που είχαν μεν τελευταίο ασφαλιστικό φορέα Τ.Ε.Β.Ε.,
αλλά πριν από το Τ.Ε.ΒΈ. είχαν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε άλλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς ή στο Δημόσιο.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 4
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
4.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την πορεία που είχαν οι δαπάνες συνταξιοδότησης των ασφαλιστικών φορέων. Τα ταμεία των οποίων τις δαπάνες θα μελε
τήσουμε είναι το Ι.ΚΑ., ο Ο.Γ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε., διότι όπως προαναφέραμε καλύ
πτουν πάνω από το 80% των ασφαλισμένων στην Ελλάδα.
Η μελέτη λοιπόν των δαπανών των τριών προαναφερθέντων ταμείων μπο
ρούμε να

πούμε

ότι

μας δίνει και μια συνολική

εικόνα των δαπανών

συνταξιοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα γενικότερα.
Στον Πίνακα 9 βλέπουμε την πορεία εξέλιξης των συνολικών δαπανών και
των δαπανών συνταξιοδότησης όλων συνολικά των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
που υπάγονται στο ΥΥΠΚΑ. Γίνεται σαφέστατα αντιληπτό το μέγεθος με το οποίο
οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Επίσης στην
τρίτη στήλη του πίνακα διαπιστώνουμε πως οι δαπάνες συνταξιοδότησης αποτελούν
και το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Το
ποσοστό αυτό βλέπουμε πως μετά το 1982 κυμαίνεται πάνω από 70%, ενώ μερικές
φορές έχει φτάσει κοντά στα 78% (1990). Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε
να πούμε πως κύρια αιτία διόγκωσης των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης είναι η
διόγκωση των δαπανών συνταξιοδότησης, ενώ οι λοιπές δαπάνες (ασθένειας,
πρόνοιας) έχουν μικρότερο μερίδιο.
Το παραπάνω συμπέρασμα γίνεται ευκολότερα κατανοητό παρατηρώντας το
Διάγραμμα 1, όπου φαίνεται καθαρά πως η γραμμή των δαπανών συντάξεων απέχει
πολύ λίγο απ’ αυτή των συνολικών δαπανών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦ Α ΛΙΣΤΙΚΩ Ν
ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Υ Υ Π Κ Α

(σε εκατομμύρια δρχ)

1979

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
105.162

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
66.443

1980

140.074

90.898

64,89

1981

181.835

118.910

65,39

1982

277.532

204.442

73,66

1983

353.446

257.449

72,84

1984

448.473

325.746

72,63

1985

560.327

414.326

73,94

1986

674.547

505.818

74,99

1987

784.427

585.651

74,66

1988

976.261

733.161

75,10

1989

1.145.799

887.160

77,43

1990

1.413.037

1.097.589

77,68

1991

1.696.035

1.298.962

76,59

1992

1.941.617

1.448.626

72,58

1993

2.392.835

1.691.859

70,70

1994

2.818.516

1.988.671

70,54

1995

3.149.557

2.215.930

70,36

ΕΤΗ

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1979-1995

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝ.
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ %
63,18
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΥΥΠΚΑ 1980-1995

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 79-95

4.2. ΔΑΠΑΝΕΣ Ι.Κ.Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠ ΑΝ Ω Ν ΚΑΙ Δ Α Π Α Ν Ω Ν
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
(σε χιλιάδες δρχ)

ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝ.
ΣΥΝ.
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ %
64,51

1980

ΔΑΠΑΝΕΣ
69.843.575

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
45.058.056

1981

94.925.868

63.129.727

66,50

1982

136.008.222

97.878.353

71,57

1983

175.674.223

130.015.668

74,01

1984

230.326.970

175.445.980

76,17

1985

291.945.773

221.243.596

75,78

1986

368.011.262

289.102.309

78,56

1987

440.650.570

351.926.226

79,87

1988

529.433.449

424.931.718

80,26

1989

693.789.098

569.681.132

82,11

1990

755.097.346

602.944.282

79,85

1991

844.500.000

665.323.550

78,78

1992

958.100.010

737.852.960

77,01

1993

1.115.300.000

836.941.176

75,04

1994

1.296.610.338

944.411.802

72,84

ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Α.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΑΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
Ι.Κ.Α.

(σε χιλιάδες δρχ)
ΚΛΑΔΟΙ

ΚΛΑΔ. ΣΥΝ ΤΑ ΞΕΩ Ν

Κ Λ Α Δ . Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΑ Σ

ΣΥΝΟ ΛΟ

ΕΤΗ
1978

27.427.107

15.165.936

42.593.043

197 9

35.033.801

19.016.717

54.050.519

1980

45.058.056

24.785.518

69.843.575

1981

63.129.727

31.796.140

94.925.868

1982

97.878.353

38.129.869

136.008.222

198 3

130.015.668

45.658.555

175.674.223

198 4

175.445.980

54.880.990

230.326.970

1985

221.243.596

70.702.177

291.945.773

1986

289.102.309

78.908.952

368.011.262

1987

351.926.226

88.724.394

440.650.570

198 8

424.931.718

104.501.730

529.433.449

198 9

569.681.132

124.107.900

693.787.098

1990

602.944.282

152.153.064

755.097.346

1991

665.323.550

179.176.450

844.500.000

199 2

737.852.960

220.247.050

958.100.010

199 3

836.941.176

278.358.824

1.115.900.000

Π Η ΓΗ : Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α
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ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
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Στην επιμέρους εξέταση των ταμείων πρώτη θέση έχει το Ι.Κ.Α., το οποίο
είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας αλλά έχει και το μεγαλύτερο οικονομικό
πρόβλημα.
Στον Πίνακα 10 βλέπουμε τις δαπάνες συνταξιοδότησης συγκριτικά με τις
συνολικές δαπάνες. Είναι φανερή η τρομερή αύξηση των δαπανών αυτών τα
τελευταία χρόνια. Παρατηρούμε πως οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία των δαπανών του Ι.Κ.Α. με ποσοστά που μετά το 1982
κυμαίνονται πάνω από 70%. Βλέπουμε όμως πως από το 1990 και μετά έχουμε μια
μείωση του ποσοστού αυτού το οποίο όμως συνεχίζει να είναι πολύ υψηλό.
Στο Διάγραμμα 2 που έχει γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 10
γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των συνταξιοδοτικών δαπανών, η γραμμή των οποίων
πλησιάζει πάρα πολύ τη γραμμή των συνολικών δαπανών.
Στον Πίνακα 11 και στο Διάγραμμα 3 βλέπουμε τις συνταξιοδοτικές δαπάνες
σε σχέση με τις δαπάνες ασθένειας που όπως παρατηρούμε είναι πολύ μικρότερες
από τις δαπάνες συντάξεων.
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4.3. ΔΑΠΑΝΕΣ Ο.Γ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠ Α Ν Ω Ν ΚΑΙ Δ Α Π Α Ν Ω Ν
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
(σε χιλιάδες δρχ)

ΕΤΗ

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝ.
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ %
63,50
9.234.016

1978

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
14.542.061

1979

15.766.371

9.457.362

59,98

1980

23.056.495

14.034.390

60,87

1981

32.842.983

23.057.717

70,21

1982

56.103.389

44.772.527

79,80

1983

61.867.777

47.984.071

77,63

1984

77.951.862

57.129.771

73,29

1985

103.227.624

77.063.266

74,65

1986

117.615.292

87.212.316

74,15

1987

1.280.058.227

88.304.078

68,98

*1988

137.679.886

97.577.824

70,87

1989

147.354.540

106.851.570

72,51

1990

157.375.113

112.371.990

71,40

1991

192.037.445

135.685.595

70,66

1992

210.570.336

137.406.114

65,25

1993

318.557.034

189.108.182

59,33

Π Η ΓΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

* Λόγω έλλειψης στοιχείων τα ποσά του 1988 έχουν υπολογιστεί κατά μέσο όρο των ετών
1987 και 1989
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΔΙΑΧΡΟ Ν ΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
Κ Λ Α Δ Ο Υ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ Υ Ο.Γ.Α.
(σε χιλιάδες δρχ)
ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1978

14.110.759

14.542.061

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
431.302 Ε

1979

16.105.856

15.766.371

339.485 Π

1980

23.975.146

23.056.495

918.651 Π

1981

37.789.343

32.842.983

4.946.360 Π

1982

56.917.325

56.103.389

813.936 Π

1983

67.571.712

61.867.777

5.703.935 Π

1984

77.639.214

77.951.862

312.648 Ε

1985

93.628.814

103.227.624

9.598.810 Ε

1986

115.811.140

117.615.292

1.804.152 Ε

1987

128.831.192

128.005.227

825.965 Π

*1988

136.085.720

137.679.886

1.594.720 Ε

1989

143.340.249

147.354.540

4.014.291 Ε

1990

165.029.246

157.375.113

7.654.133 Π

1991

184.837.361

192.037.445

7.200.084 Ε

1992

209.508.859

210.570.336

1.061.477 Ε

1993

310.007.856

318.757.034

8.689.178 Ε

ΠΗΓΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

* Λόγω έλλειψης στοιχείων τα ποσά του 1988 έχουν υπολογιστεί κατά μέσο όρο των ετών
1987 και 1989
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ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1978- 1993
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Οι ίδιες παρατηρήσεις που έγιναν για το Ι.Κ.Α. όπως βλέπουμε στον Πίνακα
12 μπορούν να γίνουν και για το Ο.Γ.Α., με τη διαφορά ότι το ποσοστό των
δαπανών συνταξιοδότησης σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες την τελευταία χρονιά
κυμαίνεται γύρω στο 60%.
Στον Πίνακα 13 βλέπουμε τη διαχρονική εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του
κλάδου υποχρεωτικής ασφάλισης του Ο.Γ.Α. Παρατηρούμε πως κάποιες χρονιές
έχουμε πλεόνασμα ενώ κάποιες άλλες έλλειμμα. Αυτό φανερώνει μια αστάθεια στα
οικονομικά του οργανισμού.
Στο Διάγραμμα 4 φαίνεται η αστάθεια στις οικονομικές ισορροπίες του
Ο.Γ.Α. μια και οι δύο γραμμές τέμνονται σε πολλά σημεία εφόσον αρκετές φορές τα
έξοδα ξεπερνούν τα έσοδα.
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4.4. ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Ε.Β.Ε

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Ε.
(σε χιλιάδες δρχ)
ΕΤΗ
1978

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
5.248.552

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
3.691.807

1979

6.682.677

4.683.728

70,09

1980

8.859.662

6.115.943

69,03

1981

12.973.454

9.460.660

72,92

1982

18.226.219

14.769.231

81,03

1983

21.928.032

17.070.664

77,85

1984

30.440.394

23.929.408

78,84

1985

46.775.690

38.739.546

82,82

1986

46.106.628

36.815.719

79,35

1987

52.453.463

43.186.768

82,33

1988

60.883.190

48.443.534

79,57

1989

69.312.918

57.124.945

82,42

1990

90.360.447

74.588.442

82,55

1991

105.919.487

85.345.027

80,58

1992

127.658.309

97.401.470

76,30

1993

168.118.515

121.860.232

72,48

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1978-1993

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞ.
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ %
70,34
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Ε.
(σε χιλιάδες δρχ)
ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ

1978

3.891.555

3.917.833

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
26.278 Ε

1979

5.358.810

5.018.815

339.995 Π

1980

7.107.156

6.559.904

547.252 Π

1981

10.505.328

10.043.530

461.798 Π

1982

14.810.664

14.769.231

41.433 Π

1983

18.664.951

17.959.659

705.292 Π

1984

25.468.047

26.092.666

624.619 Ε

1985

34.176.393

41.421.413

7.245.020 Ε

1986

38.776.115

39.903.907

1.127.722 Ε

1987

33.024.630

45.493.889

12.469.259 Ε

1988

49.981.252

48.443.534

1.537.718 Π

1989

62.761.292

59.938.949

2.822.343 Π

1990

77.144.955

78.077.397

932.442 Ε

1991

97.431.459

89.984.698

7.446.761 Π

1992

120.890.588

106.094.799

14.795.789 Π

1993

149.133.199

130.137.830

18.995.369

ΠΗΓΗ:

ΕΞΟΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 1978-93
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Ε ΤΩΝ
ΕΤΩΝ 1978-1993

ΡΓΠΛΔ
.

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 1978-93

ΡΖΠΛ Δ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
Τ.Ε.Β.Ε.
(σε χιλιάδες δρχ)
ΚΛΑΔΟΙ
ΕΤΗ
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

ΠΗΓΗ:

ΚΛΑΔ. ΣΥΝΤΑΞΕΩ Ν

3.917.833
5.018.815
6.559.404
10.043.530
14.769.231
17.959.659
26.092.666
41.421.413
39.903.907
45.493.889
48.443.534
59.938.949
78.077.397
89.984.698
106.094.794
130.137.830

Κ Λ Α Δ . Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΑ Σ

1.330.719
1.663.862
2.299.758
2.973.924
3.456.988
3.968.373
4.347.728
5.354.277
6.202.721
6.959.574
8.010.078
9.373.696
12.283.050
15.934.789
21.565.515
37.980.685

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 1978-93

ΣΥΝΟ ΛΟ

5.248.552
6.682.677
8.899.662
12.973.454
18.226.219
21.928.032
30.440.394
49.775.640
46.106.628
52.453.463
56.453.622
69.312.918
90.360.447
105.919.487
127.658.309
168.118.515
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΣΘΕΝΙΑ
ΤΟΥ Τ. Ε. Β. Ε.

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 1978-1993
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Ούτε το Τ.Ε.Β.Ε. δεν αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα τουλάχιστον όσον
αφορά το ύψος των συνταξιοδοτικών δαπανών, σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες
(Βλ. Πίνακα 14).
Ο κλάδος όμως συντάξεων αν και αρκετές φορές στο παρελθόν έχει
παρουσιάσει έλλειμμα, τα τρία τελευταία χρόνια είναι πλεονασματικός και μάλιστα
με μεγάλα πλεονάσματα. Βέβαια όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5 κάθε άλλο
παρά μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών είχαμε αλλά αντίθετα είχαμε μεγάλη
αύξηση.
Η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών φαίνεται και στον Πίνακα 16 και
στο Διάγραμμα 6 που παρουσιάζονται σε σχέση με τις δαπάνες ασθένειας, οι οποίες
αυξήθηκαν επίσης αρκετά.
Η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών που παρουσιάστηκε προηγουμένως
οφείλεται σε μια σειρά αιτιών που παρουσιάζονται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 5
ΑΙΤΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
5.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα έχει διανεμητικό χαρακτήρα (PAYG),
όπου οι ασφαλιστικοί οργανισμοί με τις εισφορές που εισπράττουν χρηματοδοτούν
τις συντάξεις. Σ ’ ένα τέτοιο σύστημα εύκολα γίνεται αντιληπτός ο σημαντικός
ρόλος της αναλογίας των συνταξιούχων Σ προς τους απασχολούμενους ασφαλισμένους Α.
Σ _ _ ___________ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ___________
Α

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Η διαχρονική εξέλιξη των συντάξεων επηρεάζεται από τέσσερις βασικούς
παράγοντες:
α)

Τον δημογραφικό λόγο εξάρτησης 65+/15-64 (dependency ratio),

β)

Τη συνταξιοδοτική κάλυψη, συνταξιούχων/ πληθ. 65+.

γ)

Το διανεμητικό λόγο μεταβίβασης εισοδήματος απ’ τους απασχολούμενους
προς τους συνταξιούχους (transfer ratio).

δ)

Την ανεργία και αδυναμία απασχόλησης μιας μερίδας του ενεργού
πληθυσμού (inactive ratio).

Συνοπτικά η σχέση ορίζεται ως εξής:
s ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΠΛΗΘ. 65+
(,) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ~ ΠΛΗΘ. 15-64

φ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΛΗΘ 65+

^
ΣΥΝΤΑΞΗ ANA ΚΕΦΑΛΗ
,
ΠΛΗΘ. 15-64
* ΕΙΣΟΔΗΜΑ ANA ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ]

Αν λοιπόν θέλουμε να μελετήσουμε τις αιτίες που οδηγούν σε αύξηση των
Σ
συνταξιοδοτικών δαπανών θα πρέπει να μελετήσουμε την πορεία της αναλογίας —
Α
ώστε να δούμε αν η αναλογία είναι τέτοια ώστε να θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των συνταξιούχων. Δηλαδή όσο μεγαλώνει ο
αριθμητής τόσο περισσότερο αυξάνει το μέγεθος των συνταξιοδοτικών δαπανών,
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εφόσον βέβαια ο παρονομαστής παραμένει σταθερός ή ο ρυθμός αύξησης του είναι
μικρότερος απ’ αυτός του αριθμητή.
Όσον αφορά τη σχέση (1) θα πρέπει να εξετάσουμε τον κάθε ένα παράγοντα
χωριστά.
Πρώτα δηλαδή, πρέπει να εξετάσουμε τη δημογραφική γήρανση του πληθυ
σμού που είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας αύξησης των συνταξιοδοτικών
δαπανών και στη συνέχεια να δούμε πόσοι από τους ηλικιωμένους (65+) είναι
συνταξιούχοι. Όταν έχουμε συστήματα καθολικής κάλυψης του πληθυσμού ο λόγος
αυτός θεωρητικά θα πρέπει να είναι ίσος με την μονάδα. Στην πράξη όμως τα
καθολικά συστήματα είναι της τάξης του 97% και πάνω οπότε ο λόγος θα είναι
ελάχιστα μικρότερος από τη μονάδα.
Έ να τρίτο σημείο που πρέπει να εξεταστεί κυρίως από τα συστήματα που
έχουν διανεμητικό χαρακτήρα όπως το ελληνικό είναι ο λόγος μεταβίβασης
εισοδήματος από τους ασφαλισμένους προς τους συνταξιούχους. Δηλαδή, η
οικονομική ευχέρεια των ασφαλισμένων για την απόδοση εισφορών. Βέβαια οι
εισφορές έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικό. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι το
ύψος του μισθού του εργαζόμενου εφόσον οι εισφορές αποτελούν ποσοστό επί του
μισθού αυτού.
Τέλος, εξετάζουμε την ανεργία η οποία όμως θα λέγαμε ότι έχει μεγαλύτερες
επιδράσεις στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών, όπως θα δούμε
παρακάτω.
Εξετάζοντας λοιπόν αυτούς τους παράγοντες μπορούμε να σχηματίσουμε
άποψη για τις αιτίες που δημιουργούν τη διόγκωση των δαπανών για συντάξεις.
Πρέπει να τονίσουμε πως κάθε εφαρμοζόμενο σύστημα έχει τα δικά του
χαρακτηριστικά τα οποία σε συνδυασμό με τα δεδομένα της χώρας από την οποία
εφαρμόζεται μπορεί να δημιουργούν μια κάπως διαφοροποιημένη εικόνα για τις
αιτίες αύξησης των δαπανών συνταξιοδότησης. Στο επόμενο κομμάτι εξετάζονται οι
λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση των δαπανών για συντάξεις στο ελληνικό
ασφαλιστικό σύστημα.
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5.2. ΠΑΡΑΓΟΝΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΛΑ

5.2.1. Δημογραφική γήρανση.
Με τον όρο δημογραφική γήρανση εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο
αυξάνεται δυσανάλογα ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65+ σε σχέση με τον
οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας 15-64.
Η δημογραφική γήρανση εξαιτίας τη αυξανόμενης δυσαναλογίας συντα
ξιούχων προς εργαζόμενους προκαλεί δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των συντά
ξεων και στη βελτίωση των χαμηλών συντάξεων και υπάρχει φόβος ότι οι Ασφαλι
στικοί Οργανισμοί με την πάροδο του χρόνου θα βρεθούν σε αδυναμία να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους.
Στον Πίνακα 17 βλέπουμε τη διαχρονική εξέλιξη των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. για τα έτη από το 1960 έως το 1995. Παρατηρούμε πως
ενώ οι ασφαλισμένοι αυξήθηκαν σε πλήθος κατά 2,5 φορές περίπου οι συνταξιούχοι
επταπλασιάστηκαν. Στον αμέσως επόμενο Πίνακα 18 βλέπουμε την αύξηση
ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανά 5ετία. Βλέπουμε πως η ποσοστιαία αύξηση
ανά πενταετία των συνταξιούχων είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή των ασφαλισμένων.
Ακόμα παρατηρούμε πως η ποσοστιαία αύξηση των ασφαλισμένων τις πενταετίες
85-90 και 90-95 έχει μειωθεί πάρα πολύ, ενώ η αύξηση των συνταξιούχων τις
πενταετίες αυτές αν και μειώθηκε συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως η δυσανάλογη αυτή αύξηση
των συνταξιούχων προς τους ασφαλισμένους δεν οφείλεται μόνο στη δημογραφική
γήρανση

αλλά

και

σε

άλλους παράγοντες,

όπως

η

μείωση

των

ορίων

συνταξιοδότησης, τους οποίους θα εξετάσουμε τον κάθε ένα χωριστά.
Η δημογραφική γήρανση θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις μελλοντικές
δαπάνες. Αναμένεται ότι η επερχόμενη δημογραφική γήρανση

θα αυξήσει

σημαντικά όχι μόνο τις συνταξιοδοτικές δαπάνες αλλά και τη γενικότερη ζήτηση για
κοινωνικές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα το

κόστος των υπηρεσιών υγείας
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ηλικιωμένων βρέθηκε ότι είναι 6-8 φορές υψηλότερο απ’ το μισό κόστος όλων των
ηλικιών.
Όπως προκύπτει απ’ τις δημογραφικές προβλέψεις το ποσοστό των
ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) από 8,5% που ήταν κατά μέσο όρο στις χώρες του
Ο.Ο.Σ.Α. το 1950, θα φθάσει το 2050 το 21,4%. Στην Ελλάδα παρόλο που το
ποσοστό των ηλικιωμένων το 1950 ήταν σημαντικά μικρότερο 6,8% το 2050
προβλέπεται να φθάσει το μέσο όρο του Ο.Ο.Σ.Α. (βλ. Πίνακα 19).
Από μελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι το συνταξιοδοτικό βάρος που θα
επέλθει. στα μελλοντικά κοινωνικά συστήματα του 2040, αποκλειστικά και μόνο
από τον παράγοντα της δημογραφικής γήρανσης θα είναι τουλάχιστον δύο φορές
περισσότερο από ότι ήταν το 1980.
Θεωρώντας λοιπόν, όλους τους υπόλοιπους παράγοντες της σχέσης (1), που
εξετάσαμε

στο

προηγούμενο

κομμάτι,

να

παραμένουν

αμετάβλητοι

και

λαμβάνοντας μόνο την επίδραση του δημογραφικού λόγου εξάρτησης εκτιμάται ότι
το ποσοστό του εθνικού μας εισοδήματος που διατίθεται για συντάξεις από 10,25%
το 1984 θα φθάσει το 2040 στο 18% (βλ. Πίνακα 20).
Γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημαντικότητα της δημογραφικής γήρανσης
στην αύξηση των δαπανών συνταξιοδότησης αλλά και το οικονομικό δίλημμα που
θα προκόψει μελλοντικά εφ’ όσον λόγω της δημογραφικής γήρανσης το 2050 θα
διατίθεται το 18,58 του εθνικού μας εισοδήματος για συντάξεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΕΤΗ
1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΦ/ΝΩΝ
718.000
795.000
964.000
1.141.000
1.176.000
1.222.000
1.280.000
1.356.000
1.431.000
1.508.000
1.546.000
1.589.000
1.646.000
1.683.000
1.719.000
1.744.000
1.766.000
1.795.000
1.812.000
1.831.000
1.849.000
1.860.000
1.870.000
1.880.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
102.396
143.162
215.514
275.129
287.717
299.977
312.462
325.698
354.085
374.184
397.681
420.227
443.696
471.723
510.059
541.952
571.906
600.073
625.000
649.000
689.000
720.000
740.000
758.000

Π Η Γ Η : δ / νςη ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ι .κ .α .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 5ΕΤΙΑ
Πενταετία

Συντ/χοι που

Ποσοστό

Ασφαλισμένοι

Ποσοστό

προστέθηκαν

αύξησης %

που προστέθηκαν

αύξησης %

60-65

40.766

39,8

77.000

10,7

65-70

72.352

50,5

1.690.000

21,2

70-75

59.615

27,6

177.000

18,3

75-80

78.956

28,6

290.000

25,4

80-85

117.638

33,2

252.000

17,6

85-90

153.277

32,4

129.000

7,6

90-95

133.000

21,2

68.000

3,7

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Διοίκησης Ι.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
Ποσοστό ηλικιωμένων 65 ετών + στο συνολικό πληθυσμό
ΧΩΡΕΣ

1950

1980

ΕΛΛΑΔΑ

6,76

13,14

2000
14,97

2010
16,77

2030
19,49

21,06

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΧΩΡΩΝ
Ο.Ο.Σ.Α.

8,52

12,2

13,94

15,27

20,51

21,36

ΠΗΓΗ:

εκκε

2050
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20
Ποσοστό του Α.Ε.Π. για συντάξεις βάση του παράγοντα γήρανσης

ΧΩΡΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ

1984
10,25

2000
12,29

2010
13,94

2020
14,89

2030
16,71

2040
18,44

2050
18,58

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΧΩΡΩΝ
Ο.Ο.Σ.Α.

10,24

11,29

12,56

15,07

18,19

20,05

19,01

ΠΗΓΗ:

εκκε

5.2.2. Βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Παρατηρείται πιεστική προσφυγή ομάδων στις ρυθμίσεις για τα βαριά και
ανθυγιεινά επαγγέλματα, με συνέπεια να θεωρείται ότι το 50% περίπου των
ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. απασχολούνται σε εργασίες με συνθήκες ιδιαίτερα
επαχθείς για την υγεία τους. Δεν υπάρχουν έρευνες για την έκταση της φθοράς της
υγείας ή τον πρόωρο θάνατο των εργαζομένων στα διάφορα επαγγέλματα,
θεωρείται όμως απίθανο να διαμορφώνονται σήμερα τόσο δυσμενείς συνθήκες
εργασίας για τόσο μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένων.
Πρόκειται κατά βάση για παραχωρήσεις και υποχωρήσεις σε πιέσεις ομάδων,
που είχαν πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πρέπει να σημειώσουμε, ότι οι
ευνοϊκές αυτές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προβλέπονται μόνο για τους
μισθωτούς, δεν έχουν επεκταθεί δηλαδή και στις ομάδες των αυτοαπασχολούμενων,
που αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους για την υγεία τους.
Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις προστασίας, για τους ασφαλισμένους που
υπάγονται

στα

βαριά

και ανθυγιεινά επαγγέλματα

δίνουν

τη

δυνατότητα

συνταξιοδότησης κατά 5 χρόνια νωρίτερα, στα 55 δηλαδή για τις γυναίκες και στα
60 για τους άνδρες. Η πρόωρη αυτή συνταξιοδότηση συνεπάγεται σημαντικό
κόστος μέρος του οποίου καλύπτεται με πρόσθετες εισφορές. Έτσι, η ευνοϊκή
μεταχείριση των ομάδων αυτών λειτουργεί σε βάρος των λοιπών ασφαλισμένων και
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είναι ιδιαίτερα προνομιακή όταν αναγνωρίζονται χρόνια ασφάλισης στα βαριά και
ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς να καταβάλλεται η πρόσθετη εισφορά.
Δεν έχουν γίνει ειδικές αναλογιστικές μελέτες για να διαπιστωθεί το
πραγματικό κόστος ασφάλισης στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η άσκηση
των οποίων συνεπάγεται φθορά για την υγεία σε έκταση τέτοια, που να επιβάλλει τη
λειτουργία ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, επίσης δεν έχουν γίνει ειδικές
επιστημονικές έρευνες για να επισημανθούν τα επαγγέλματα αυτά. Ακόμα δεν έχουν
μελετηθεί εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των επαγγελμάτων αυτών, έτσι ώστε να αποτραπεί η φθορά της υγείας
των εργαζομένων. Η ελαστική αντιμετώπιση των πιέσεων των διαφόρων ομάδων
αποτέλεσε κατά βάση επιβράβευση της ενσυνείδητης προσπάθειας για επωφελή
ασφαλιστική κάλυψη και υπήρξε ανορθόδοξη από την άποψη της αντιμετώπισης
των δυσμενών συνθηκών εργασίας, γιατί δεν δόθηκε έμφαση στην πρόληψη και τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

5.2.3. Σύνταξη αναπηρίας.
Στην απονομή συντάξεων αναπηρίας παρατηρείται μια σχετική ελαστικό
τητα, η οποία θα μπορούσε εν μέρει να δικαιολογηθεί για την προηγούμενη
δεκαετία λόγω των ανεπαρκειών της διαδοχικής ασφάλισης και της έλλειψης
διαδοχικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. που μετακινούνται στα
αστικά

κέντρα

και υπάγονται σε άλλους φορείς,

με αποτέλεσμα να

μη

συμπληρώνουν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης για σύνταξη γηρατειών. Στο
Ι.Κ.Α. λ.χ. συρρέει ικανός αριθμός ασφαλισμένων από τις αγροτικές περιοχές σε
σχετικά μεγάλη ηλικία, που εφόσον αδυνατεί να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις
γήρατος, είναι φυσικό να προσφεύγει στο ευνοϊκότερο καθεστώς της αναπηρίας.
Έ τσι το ποσοστό συνταξιούχων αναπηρίας προς το σύνολο των συνταξιούχων είναι
περίπου 22% στο Ι.Κ.Α., 15% στο Τ.Ε.Β.Ε. στο οποίο μάλιστα δεν προβλέπονται
ρυθμίσεις για βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και 21% για τον Ο.Γ.Α. που
καλύπτει για αναπηρία το σύνολο του ενεργού και μη ενεργού αγροτικού
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πληθυσμού. Φαίνεται όμως πως γίνεται εκμετάλλευση της δυνατότητας προσφυγής
στη σύνταξη αναπηρίας σε ορισμένα ταμεία με ελαστικές ερμηνείες από τα
υπεύθυνα όργανα τους, λόγω του οικονομικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν
άτομα μεγάλης ηλικίας.

5.2.4. Πρόσθετοι συνταξιούχοι
Επιπτώσεις στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων προήλθαν και από τη
συνταξιοδότηση των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Από το Δημόσιο
συνταξιοδοτήθηκαν

οι

αγωνιστές

που

τραυματίστηκαν

ή

έπαθαν

κάποια

ανικανότητα στην αντιστασιακή τους δράση, ενώ οι αγωνιστές αγρότες πήραν
σύνταξη από τον Ο.Γ.Α.
Μια άλλη κατηγορία που η συνταξιοδότηση της επηρέασε τις αντίστοιχες
δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, στους οποίους με
διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις αναγνωρίστηκε όλος ή μέρος του χρόνου εργασίας
σε άλλες χώρες. Τέτοια ρύθμιση αποτελεί

ο Ν. 1539/1985

που αφορά τους

εργαζόμενους στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (πλην της Ρουμανίας) και
συμμετείχαν στους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Σύμφωνα με
στοιχεία του Ι.Κ.Α. μέχρι το Μάιο του 1989 είχαν συνταξιοδοτηθεί 6.960 πολιτικοί
πρόσφυγες.
Το 1982 γίνεται η επέκταση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την οποία καθειρώθηκε
η ασφάλιση των συζύγων των αγροτών που έχουν πλέον δικαίωμα συνταξιοδότησης
και αυτές. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετες δαπάνες συνταξιοδότησης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε πως δεν εξετάζουμε τους λόγους ή το
αν έπρεπε ή όχι να συνταξιοδοτηθούν αυτές οι κατηγορίες αλλά ότι αποτελούν ένα
επιπρόσθετο κόστος για το οποίο απαιτείται να βρεθούν πηγές άντλησης πόρων για
την κάλυψη των ανάλογων παροχών.
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5.2.5. Άλλοι παράγοντες
Στην αύξηση των δαπανών για συντάξεις συνέβαλαν και ορισμένοι
παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις των
τελευταίων χρόνων. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο πληθωρισμός, η μείωση του Α.Ε.Π.
ή η μείωση του ρυθμού αύξησης του κ.τ.λ. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για να
αποφευχθεί η μείωση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, που θα είχε
επιπτώσεις στο βιοτικό τους επίπεδο, πήραν ορισμένα μέτρα όπως η Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή βάση με την οποία οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται
ανά περιόδους στα νέα δεδομένα.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες και σε συνδυασμό με την αδυναμία
χρηματοδότησης από τους θεωρούμενους κλασικούς φορείς άντλησης πόρων που
εξετάζονται στο δεύτερο μέρος έχουν οδηγήσει την κοινωνική ασφάλιση και
ειδικότερα τη συνταξιοδότηση σε σημείο όπου πλέον γίνεται επιτακτική η ανάγκη
για την εξεύρεση λύσεων που θα βγάλουν τους ασφαλιστικούς φορείς από το
οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν επέλθει.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 6
Π ΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ
6.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μετά από την παρουσίαση των στοιχείων για τις δαπάνες και τα έσοδα των
ασφαλιστικών ταμείων γίνεται πλέον αντιληπτό το οικονομικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι φορείς ασφάλισης στην Ελλάδα. Το ύψος των δαπανών
συνταξιοδότησης κάτω από την επιρροή των παραγόντων που αναφέρθηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο αυξάνει συνεχώς. Κατά συνέπεια το πρόβλημα για έναν
ασφαλιστικό φορέα είναι η εξεύρεση πηγών για την άντληση πόρων ικανών να
καλύψουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των παροχών. Στον τομέα αυτό κάθε
ασφαλιστικός οργανισμός συναντάει ορισμένα προβλήματα. Τέτοια προβλήματα,
που από την μια αυξάνουν το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης και από την άλλη
αποτελούν εμπόδια στην χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών είναι η
εισφοροδιαφυγή, η ανεργία αλλά και η δέσμευση των αποθεματικών των ταμείων
με χαμηλή απόδοση.
Ό πως παρατηρήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, το μεγαλύτερο ποσοστό
των πόρων των φορέων (πλην του Ο.Γ.Α.) προέρχεται από εισφορές εργοδοτών εργαζομένων και επομένως το σύστημα ασφάλισης βρίσκεται έντονα εκτεθειμένο
σε καταστάσεις όπως αυτή της εισφοροδιαφυγής, που γίνεται είτε με πρωτοβουλία
του εργοδότη, είτε αποτελεί επιλογή του εργαζομένου.
Το

μεγαλύτερο

πρόβλημα εισφοροδιαφυγής

απ’ όλους τους φορείς

ασφάλισης αντιμετωπίζει το Ι.Κ.Α. Οι εκτιμήσεις ως προς την έκταση της
εισφοροδιαφυγής κυμαίνονται μεταξύ 5-30% του συνόλου των εσόδων του Ι.Κ.Α.
Οι

εκτιμήσεις

προϋπολογιστικά

της

εισφοροδιαφυγής

στοιχεία

ενώ

οι

της

τάξης

μεγαλύτερες

του

5%

στηρίζονται

σε

εκτιμήσεις

στηρίζονται

σε

διαφορετικές υποθέσεις, όπως στα ημερομίσθια της αγοράς, στην έλλειψη ελέγχου
και γενικότερα στην έλλειψη στοιχείων κατά κατηγορία εργαζομένων. Θα
μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν είναι σωστές. Τα στοιχεία με

89

τα οποία γίνονται οι εκτιμήσεις αυτές δεν μπορούν να εξακριβωθούν και ο
προσδιορισμός της εισφοροδιαφυγής στηρίζεται αναγκαστικά σε υποθέσεις.
Σύμφωνα με μια προσέγγιση που αναλύεται παρακάτω εκτιμάται ότι η
εισφοροδιαφυγή φτάνει το 18% των εσόδων του κλάδου σύνταξης και το 6% του
συνόλου των εσόδων.
Όπως είναι γνωστό η εισφοροδιαφυγή στο Ι.Κ.Α. οφείλεται α) στη μη
υπαγωγή στην ασφάλιση, του εργαζομένου, β) στη μη ασφάλιση του συνολικού
χρόνου απασχόλησής του και γ) στην ασφάλιση του εργαζομένου με μικρότερο
ημερομίσθιο.

Οι τρεις αυτές περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής παρουσιάζονται

εντονότερα στους οικοδόμους.
Η έκταση της εισφοροδιαφυγής στον κλάδο αυτό είναι σημαντική αν ληφθεί
υπ’ όψη ότι εργάζονται στη χώρα μας περίπου 250.000 οικοδόμοι με μέση
απασχόληση 180 ημερομίσθια το χρόνο και μέσο ημερομίσθιο 3.600 και δηλώνουν
όπως προκύπτει από σχετικούς ελέγχους ότι απασχολούνται 100 ημέρες το χρόνο με
μέσο ημερομίσθιο 2.600 δρχ (ΚΕΠΕ ΚΟΓΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 1990) Η είσφοροδιαφυγή των οικοδόμων για τον κλάδο σύνταξης μόνο υπολογίζεται γύρω στο 1819% των εσόδων του κλάδου σύνταξης. Ας σημειωθεί ότι το διαφεύγον ποσό
ασφαλίστρων από τους οικοδόμους εκτιμάται ότι είναι 50% περίπου της συνολικής
εισφοροδιαφυγής στο Ι.Κ.Α. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η εισφοροδιαφυγή
στο Ι.Κ.Α. είναι της τάξης του 17-18% περίπου των εσόδων του κλάδου σύνταξης ή
του 6% του συνόλου των εσόδων, ποσοστό που είναι αρκετά σημαντικό.
Όπως προαναφέρουμε πρόβλημα χρηματοδότησης θεωρείται και η ανεργία
διότι αποστερεί πόρους από τους

ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι πόροι αυτοί

αφορούν τα ασφάλιστρα που θα πλήρωναν οι άνεργοι - αν εργάζονταν - για την
ασφάλισή τους. Όπως παρατηρήσαμε και στο κομμάτι για τη δημογραφική γήρανση
ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με των ασφαλισμέ
νων, τώρα βλέπουμε πως όχι μόνο αυξάνονται οι συνταξιούχοι αλλά λόγω της
ανεργίας δεν αυξάνονται οι ασφαλισμένοι με αποτέλεσμα οι σχέση μεταξύ
συνταξιούχων και ασφαλισμένων να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο.
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Έ να τρίτο εμπόδιο στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών φορέων είναι και
η δέσμευση των αποθεματικών των ταμείων με χαμηλή απόδοση. Τα χρήματα όλων
των Ν.Π.Δ.Δ. διακινούνται στις ελληνικές τράπεζες χωρίς να καταβάλλονται τόκοι.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται ένα μέρος της αξίας των κεφαλαίων. Από την
αιτία αυτή ο Ο.Γ.Α. χάνει κάθε χρόνο 400-600 εκατ. δρχ ανάλογα με το χρόνο
παραμονής των χρημάτων του στην Α.Τ.Ε.

6.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας των ασφαλιστικών φορέων
μακροπρόθεσμα είναι δυνατόν να γίνει με συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των
δαπανών για παροχές και με αύξηση των πόρων που διατίθενται για την κοινωνική
ασφάλιση. Τόσο η αύξηση των εσόδων του συστήματος, όσο και η συγκράτηση του
ρυθμού αύξησης των δαπανών είναι δυνατή με διαφόρους εναλλακτικούς τρόπους.
Η αύξηση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης στην παρούσα φάση της
κρίσης του θεσμού κρίνεται ως κατεξοχήν μέτρο για την αποκατάσταση της
ισορροπίας των εσόδων και των δαπανών του συστήματος καθώς και για την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων στο σύστημα. Η μέχρι σήμερα
αντιμετώπιση της κρίσης του κοινωνικό ασφαλιστικού μας συστήματος, απλώς
μετάθεσε χρονικά τη λύση του προβλήματος που παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερη
οξύτητα. Για τη ριζική αντιμετώπιση απαιτείται αναδιάρθρωση του χρηματοδοτικού
συστήματος, των πηγών, δηλαδή, άντλησης πόρων για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Ως εναλλακτικές επιλογές αναφέρονται η αύξηση των εισφορών η θέσπιση
νέων πόρων για την κοινωνική Ασφάλιση με προσφυγή στην έμμεση ή άμεση
φορολογία, η αλλαγή της φάσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των
εισφορών, όπως λ.χ. η χρησιμοποίηση ως βάσης υπολογισμού των εισφορών της
προστιθέμενης αξίας, η κάλυψη από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού
τους και ορισμένα άλλα μέτρα περιορισμένης σχετικά απόδοσης, όπως η περιστολή
ελαστικών διατάξεων, καταστρατηγήσεων κ.λ.π. Οι επιλογές αυτές διάφορο-
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ποιούνται ως προς τις επιπτώσεις τους στις ομάδες του πληθυσμού, τους
ασφαλισμένους, το κοινωνικό σύνολο γενικότερα και τους συνταξιούχους.

6.2.1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων με αύξηση των εισφορών είναι ένας
παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων της κοινω
νικής Ασφάλισης. Η αύξηση των εισφορών που απαιτείται για την αντιμετώπιση
των ελλειμμάτων θα επιβαρύνει σημαντικά τους μισθούς για την κάλυψη δαπανών
κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής αλληλεγγύης κατά κύριο λόγο, που δεν
αφορούν την αναπλήρωση εισοδήματος από εργασία. Μια αύξηση των εισφορών
των μισθωτών και μάλιστα τις τάξης του 10% που απαιτείται λ.χ. για το Ι.Κ.Α.
(ΚΕΠΕ) θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, τις
τιμές, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των επιχειρήσεων, την απασχόληση
κ.τ.λ. Πιστεύεται πάντως πως σε ορισμένους φορείς αυτοτελώς απασχολούμενων η
συμμετοχή των οποίων στα βάρη της ασφάλισης είναι μικρότερη, επιβάλλεται η
αύξηση των εισφορών.

6.2.2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Το μέτρο αυτό στοχεύει στην υποκατάσταση των μισθών ως βάση
υπολογισμού των εισφορών από μια ευρύτερη βάση που καλύπτει τους μισθούς, τα
κέρδη. Η διεύρυνση αυτή της βάσης υπολογισμού των εισφορών έχει σαν
αποτέλεσμα την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων , έντασης εργασίας
και τη σχετικά βαρύτερη επιβάρυνση των επιχειρήσεων έντασης κεφαλαίου.
Οι επιπτώσεις της εισφοράς στην προστιθέμενη αξία είναι δύσκολο να
εκτιμηθούν. Μέρος της επιβάρυνσης φαίνεται ότι επιρρίπτεται στις τιμές και το
υπόλοιπο επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Με κριτήρια οικονομικά υποστηρίζεται πως
το μέτρο αυτό έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξή της οικονομίας, την
απασχόληση, τις επενδύσεις, τα κέρδη καθώς και ότι συμβάλλει στην επιβάρυνση
του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων. Η επίρριψη του βάρους, εξάλλου
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στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις για τους
χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και ακόμη περισσότερο για τις
οικογένειες των ομάδων αυτών. Η διεύρυνση της βάσης υπολογισμού των εισφορών
φαίνεται να αντιστρατεύεται σε τελική ανάλυση την ανακατανομή εισοδήματος
μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα. Για τους λόγους αυτούς το μέτρο αυτό δεν
γίνεται ευρύτερα αποδεκτό.

6.2.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η προσαύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την εξασφάλιση
πρόσθετων πόρων για κοινωνική ασφάλιση συνεπάγεται αύξηση της έμμεσης
φορολογίας των αγαθών και υπηρεσιών και δεν φαίνεται δυνατή επί του παρόντος.
Το μέτρο αυτό εφόσον υιοθετηθεί, θα έχει ευνοϊκή επίπτωση στην απασχόληση,
επειδή φορολογούνται οι εισαγωγές και εξαιρούνται οι εξαγωγές. Μέρος της
επιβάρυνσης της κοινωνικής ασφάλισης θα επιρριφθεί έτσι στα αγαθά που
παράγονται στο εξωτερικό. Ας σημειωθεί όμως η επιτάχυνση του πληθωρισμού και
η άσκηση πιέσεων για αύξηση των μισθών. Ακόμη η αύξηση των τιμών θα έχει σαν
αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ομάδων του πληθυσμού. Για να αποφευχθούν
δυσμενείς επιπτώσεις στις χαμηλές εισοδηματικές ομάδες πρέπει να εξαιρεθεί η
κατανάλωση τροφίμων, από τη σχετική επιβάρυνση.
Παραλλαγή του μέτρου αυτού αποτελεί η επιβολή πρόσθετης έμμεσης
φορολογίας

σε καταναλωτικά αγαθά,

υπηρεσίες και

συνεπάγονται αυξημένες δαπάνες ιατρικής περίθαλψης,

δραστηριότητες που
όπως κατανάλωση

οινοπνευματωδών ποτών, καπνού, η χρησιμοποίηση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών
κ.λ.π.
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6.2.4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η συμμετοχή του προϋπολογισμού στα βάρη της ασφάλισης με βάση τις
παραπάνω αρχές κρίνεται ως λύση προς τη σωστή κατεύθυνση για την
αντιμετώπιση της κρίσης, επειδή το πραγματικό πρόβλημα είναι κατά βάση το
χρηματοδοτικό σύστημα της κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο δεν εναρμονίζεται με
τις επιδιώξεις του θεσμού. Με το μέτρο αυτό είναι δυνατό να αποκατασταθεί
μόνιμη ισορροπία εσόδων και δαπανών, ώστε να μην κλονίζονται τα οικονομικά
των φορέων από παράγοντες ξένους προς τη λειτουργία και την αποστολή των
φορέων. Η παρέμβαση αυτή για λύση του οικονομικού προβλήματος της
Ασφάλισης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των εσόδων του Προϋπολογισμού και την
πολιτική που ακολουθείται για τον περιορισμό των ελλειμμάτων καθώς και τις
δυνατότητες περικοπής άλλων ελαστικών δαπανών του. Πάντως πρέπει να
σημειωθεί ότι για τους νέους ασφαλισμένους από 1-1-93 καθιερώθηκε η τριμερής
χρηματοδότηση, δηλαδή εισφορά ασφαλισμένου συν την εισφορά του εργοδότη συν
την κρατική εισφορά.

6.2.5. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Η προσφυγή σε δανεισμό για τη χρηματοδότηση των παροχών κρίνεται
θεμιτή εφόσον πρόκειται για πρόσκαιρη δυσχέρεια των φορέων και αναμένεται
σύντομα αποκατάσταση της ισορροπίας εσόδων και δαπανών. Ο δανεισμός
προσφέρεται για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων προβλημάτων στην εξέλιξη
των εσόδων και των δαπανών, που συνεπάγονται οι οικονομικές διακυμάνσεις
προσφυγή λ.χ. σε δανεισμό στη φάση ύφεσης της οικονομίας όταν παρατηρείται
απώλεια εσόδων λόγω ανεργίας και αποπληρωμή του δανείου στη φάση
υπερθέρμανσης της οικονομίας. Ο δανεισμός κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές
αποτελεί σταθεροποιητικό μέτρο.
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Όταν όμως παρατηρεΐται μόνιμη ανισοσκέλεια εσόδων και δαπανών από
διαρθρωτικούς παράγοντες η προσφυγή σε δανεισμό, αν δεν ληφθούν παράλληλα
μέτρα για αύξηση των εσόδων και συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των δαπανών
δημιουργεί προβλήματα γιατί οι φορείς δεν μπορούν αν ξεπληρώσουν τα δάνεια, ή
να τα εξυπηρετήσουν. Σχετική είναι η πρόσφατη εμπειρία του Ι.Κ.Α. το οποίο για
την κάλυψη των ελλειμμάτων του δανείζεται σταδιακά από το χρηματοδοτικό
σύστημα (Εθνική Τράπεζα).

6.2.6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το τραπεζικό σύστημα διακινεί σημαντικά ποσά των ασφαλιστικών φορέων
όπως λ.χ. είσπραξης εισφορών (ένσημα) προς απόδοση αλλά ενώ μεσολαβεί
αξιόλογο χρονικό διάστημα μεταξύ είσπραξης και απόδοσης δεν καταβάλλει στους
φορείς τους τόκους που αναλογούν. Στερούνται έτσι οι φορείς πόρους τους οποίους
ιδιοποιείται το τραπεζικό σύστημα. Η καταβολή τόκων από το τραπεζικό σύστημα
σε όλα τα ρευστά διαθέσιμα των ασφαλιστικών φορέων που παραμένουν έστω και
για ελάχιστες ημέρες στις τράπεζες θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων.

6.2.7. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η προσαύξηση των τιμών των φαρμάκων με ειδικούς φόρους και κοινωνικές
εισφορές επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους ασφαλιστικούς φορείς. Υπολογίζεται ότι η
κατάργηση των επιβαρύνσεων αυτών θα αποφέρει έσοδα της τάξης του 15% έως
20% της δαπάνης για φάρμακα των ασφαλιστικών φορέων.
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Κώδιξ Νόμων 1988____________________________185

Ν. 1759 τής 17/18-3-ββ (Α 50). Ασφαλιστική κάλυ
ψη άνασφόλιστων όμάδων, βελτίωση τής κοινωνικοασφσλιστικής προστασίας καί άλλες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 1.
1. Σ το τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Φ ΕΚ
179). όττως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προσ
τίθετα ι διά τα ξη ως εξής:
«Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση
του νόμου αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εν
τός των ορίω ν της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε ερ
γοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς
πρώτου κα ι δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ’ όσον για
τη ν εργασ ία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας α
σφ άλισ ης. Μ ε κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις γ ια την πραγματοποίηση της ασφάλισης
των παραπάνω προσώπων. Ο ι ασφαλιστικές εισφορές
δεν μπορεί να υπολογιστούν σε κατώτερη από την α
σ φ α λισ τική κλάση που α ν τισ το ιχεί στο ημερομίσθιο
του ανειδίκευ το υ εργάτη που ισχύει κάθε φορά».
2. Σ το τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/
1951 π ροσ τίθεται διάταξη ως εξής:
«Επίσης, υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος
νόμου κα ι μ έλη των αστικώ ν συνεταιρισμών που απα
σ χολο ύνται σε αυτούς και δεν ασφαλίζονται για άλλη ε
π αγγελματική τους δραστηριότητα σε άλλο φορέα κύ
ριας α σ φ ά λισ ης. Ο ι ασ φ αλισ τικές εισφορές βαρύνουν
τον α σ τικό συνεταιρισ μό κα ι τον ενδιαφερόμενο, κατά
την ανα λογία, που προβλέπουν οι διατάξεις της νομοθε
σίας του Ι.Κ .Α . Μ ε κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη ν πραγματοποίηση της ασφάλισης
των παραπάνω προσώπων».
3. Τ ο πρώτο εδάφ ιο τη ς παρ. 1 του άρθρου τέταρτου
του ν. 1305/1982 (Φ Ε Κ 146), που προστέθηκε στο τέλος
τη ς παρ. 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951, αντικαθίστα
τα ι ως εξή ς:
«Επίσης, υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος
νόμου κ α ι πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν ερ
γασ ία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα,
είτ ε στο Δ η μ ό σ ιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ι
διω τικού δικ α ίο υ με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφ’ όσον
για τη ν απ ασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυ
τή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλι
ση ά λλο υ τα μ είο υ κύριας ασφάλισης.
Από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου οι απα
σχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημό
σιο υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ .Α ., εφ’ όσον ερ
γάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις
εργασίας»
4. α. Ο ι έλλη νες υπάλληλοι του Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών που υπηρετούν στο Γραφείο του Οργανι
σμού σ τη ν Ελλάδα υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ .Α . ύστερα από α ίτη σ ή τους και για όσους κλάδους
επιθυμούν, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές ασφα
λισ μένου κα ι εργοδότη που υπολογίζονται στις τρέχου
σες αποδοχές τους.
β. Τ α παραπάνω πρόσωπα, εφ’ όσον ασφαλιστούν
στον Κ λά δ ο Σ ύνταξη ς, μπορούν ν’ αναγνωρίσουν με ε
ξαγορά ως σ υντάξιμ α στο Ι.Κ .Α . μέχρι και 5 χρόνια
προηγούμενης απασχόλησης στην υπηρεσία τους αυ
τήν.
γ. Τ ο ποσό της εξαγοράς, καθώς και ο τρόπος εξό
φ λη σ ής του ο ρ ίζετα ι με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ .Α .

δ. Τ η ν αναγνώριση αυτή μπορούν να πραγματο
ποιήσουν και οι υπάλληλοι που έχουν αποχωρήσει από
την υπηρεσία του Ο .Η .Ε ., χωρίς να έχουν συνταξιοδοτη θεί από το ειδικό Ταμείο του Οργανισμού και εφ’ ό
σον είχαν ασφαλιστεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφα
λίσεων για τον Κλάδο Συντάξεων πριν από την πρόσληψ ή τους στον Ο. Η . Ε.
Αρθρο 2.
1. Στο τέλος τη ς παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/
1951.όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προσ
τίθεται διάταξη ως εξής:
«Ο ι διατάξεις της περ. β' του δεύτερου εδαφ. της παρ.
2 του άρθρου 5 του ν.δ. 4104/1960 (Φ Ε Κ 147) έχουν ε
φαρμογή και για τις ανύπαντρες μητέρες, για τις δια
ζευγμένες, καθώς και για τις ασφαλισμένες με παιδιά ο
ποιοσδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοπο
ριστική εργασία.
Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και
στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμο
διότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω νι
κών Ασφαλίσεων, όπου από τις κείμενες διατάξεις της
νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταςιοδότηση γυναι
κών με ανήλικα παιδιά».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 1543/
¡985 (Φ Ε Κ 73) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης του
προηγούμενου εδαφίου συνυπολογίζονται οι ημέρες α
σφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε υπόγειες στοές
μεταλλείων-λιγνιτορυχείων».
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 825/1978
(Φ Ε Κ 189) προστίθέται εδάφιο, που έχει ως εξής:
« Ό σ ο ι από τους παραπάνω ασφαλισμένους απασχο
λήθηκαν, αμέσους, πριν από την εκτόπιση ή φυλάκισή
τους, σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες εντάχθηκαν
μεταγενέστερα στον Κανονισμό Βαρέων και Α νθυγιει
νών Επαγγελμάτων (Κ Β Α Ε ), αναγνωρίζουν το χρόνο
της εκτόπισης ή φυλάκισής τους ως χρόνο που διανύθηκε σε βαριά κα ι ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς να απαι
τείτα ι η πραγματοποίηση των 300 ημερών ασφάλισης
που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο.
Η πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά για την εξαγορά
του αναγνωριζόμενου σαν συντάξιμου χρόνου στον
Κ Β Α Ε , σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογί
ζεται στις αποδοχές του τελευταίου πριν από την υποβο
λή της αίτησης μήνα ενεργού απασχόλησης και ασφά
λισής τους και καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζον
ται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 38/1975 (Φ Ε Κ 83)».
4. Σκηνοθέτες θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεό
ρασης κλπ. ασφαλισμένοι στο Ι.Κ .Α . με την ειδικότητα
αυτή, μπορούν με αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσα
σ’ ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος να ανα
γνωρίσουν με εξαγορά στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ .Α .
τα μέχρι την 30.9.1981 πραγματοποιηθέντα έτη σπου
δών τους και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο.
5. Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 1210/1981 (Φ Ε Κ 278) προθεσμία, που παρατάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1296/1982 (Φ Ε Κ 128),
παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο από τη δημοσίευση
του παρόντος.
6. Το ποσό της εξαγοράς του χρόνου που αναγνωρί
ζεται με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου αυτού υπολογίζεται
με βάση το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη και το α
σφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλι-
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σμένου που ισ χύει κα τά τη ν ημερομηνία υποβολής της
α ίτη σ η ς και κα τα β ά λλετα ι είτε εφάπαξ μέσα σε 3 μήνες
από τ η ν κοινοπ οίηση τη ς απόφασης, οπότε παρέχεται
έκπτωση 10%-, είτε σε μ η ν ια ίες δόσεις που δεν μπορούν
να ε ίν α ι περισσότερες από τον αριθμό των μηνών που α
ναγνω ρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το
τέλ ο ς του επόμενου μήνα από τη ν κοινοποίηση της α
πόφασης. Εάν υπ άρξει καθυστέρηση καταβολής ο
ποιοσδήποτε δόσης περισσότερο από τρεις μήνες δεν υ
π ολο γίζετα ι σε κα μιά περίπτωση ο χρονος που αναγνωρ ίσ τη κ ε κα ι αναλογεί στη δόση αυτή.
Ο αναγνω ριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη
θεμ ελίω σ η δικαιώ ματος σύνταξης ή την προσαύξηση
του ποσού αυτής μόνο μετά την εξόφ λησ η του ποσού ε
ξαγοράς.
7. Ο ι ασ φ αλισ μένοι του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως
Προσω πικού της Ε τα ιρ εία ς Διαχειρίσεω ς Ειδών Μ ο νο 
πωλίου Ε λλη νικο ύ Δ η μ οσ ίο υ (Ε .Δ .Ε .Μ .Ε .Δ .), που συγ
χω νεύτηκε στο Ι.Κ .Α ., δ ικαιούνται σύνταξη από αυτό
εφ ' όσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
τους κ α ι 20ετή υπηρεσία στην ασφάλιση του παραπάνω
τα μ είο υ κατά τη δημοσίευση του παρόντος και υποβά
λουν α ίτη σ η σ υνταξιο δό τη σ η ς μέσα σε ένα χρόνο από
τη ν ένα ρ ξη ισχύος του νόμου αυτού.
8. Η α λ η θ ιν ή έννο ια του εδαφ. β ' της παρ. 3 του άρ
θρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με
τη ν παρ. I του άρθρου 6 του ν.δ. 4104/1960, είνα ι ό τι οι
προβλεπόμενες από αυτό προσαυξήσεις των συντάξεων
γ ια παιδιά χορηγούνται μ έχρ ι το χρόνο συμπλήρωσης
των ορίω ν η λ ικ ία ς που προβλέπονται από την παράγρα
φο 6 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει σήμερα.
9. Σ το τέλος τη ς παρ. 10 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/
1951 π ροσ τίθεται δ ιά τα ξη , που έχ ει ως εξής:
«Π ρ ο κ ειμ έν ο υ γ ια συνταξιούχους που παίρνουν δύο
σ υ ν τά ξεις από το Ι.Κ .Α . η προσαύξηση για απόλυτη α
ναπ ηρία χο ρ η γείτα ι μόνο στο βασικό ποσό της σύντα
ξη ς που είν α ι συμφερότερη για τους συνταξιούχους».
10. Η προβλεπόμενη από τη ν παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.δ. 172/1974 προθεσμία, που παρατάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 1276/1982, με την παρ. 1 του άρ
θρου 27 του ν. 1469/1984 κα ι με το άρθρο 27 του ν. 1654/
1986, π αρατείνεται γ ια δύο ακόμη χρόνια.
Ο ι δ ια τά ξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 172/1974 έχουν ε
φαρμογή και στους ασφαλισμένους των οργανισμών
κο ινω νική ς ασ φ ά λισ ης που απέκτησαν την ιδιότητα
του ασ φ αλισ μένου μετά τη ν 24.8.1982.
11. Σ το τέλος του εδαφ ίου β' της παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 1846/1951 π ροστίθεται περ. βα' ως εξής:
«βα. Π ρ οκειμ ένο υ γ ια οικοδόμους οι παραπάνω η
μέρες εργασίας μειώ νονται σε 80. Η μείωση αυτή ισχύει
ε φ ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον η
μέρες εργασίας σε ο ικο δ ο μ ικές εργασίες μέσα στα δύο
η μ ερ ο λο για κά έτη , τα αμέσως προηγούμενα της αναγ
γ ελ ία ς τη ς ασ θένειας ή μέσα στο προηγούμενο της α
να γγελία ς 30μηνο, μη συνυπολογιζόμενων όμως των η
μερών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο η
μ ερ ο λογια κό τρ ίμ η νο του 30μηνου».
12. Γ ια τους απασχολούμενους σε οικοδομικές και
τε χ ν ικ ές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτω
ση 2 του εδαφίου Α ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 104
του Κ ανονισ μού Α σ φ ά λ ισ η ς του Ι.Κ .Α . και έχουν
π ραγματοποιήσει στις εργασίες αυτές 4.050 ημέρες του
λ ά χ ισ το ν πραγματικής ασ φ άλισ ης, οι 1.000 ημέρες α
σ φ ά λισ η ς, που απ αιτούνται κατά την τελευταία ΙΟετια,
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πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλ ικία ς, σύμφωνα
με την περίπτωση γ ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της 101960/16.12,1963 απόφασης του Υπουργού Εργα
σίας «περί εγκρίσεως Κανονισμού περί Βαρέων και Αν
θυγιεινών Επαγγελμάτων» (Φ Ε Κ 567 τ. Β ), που κυρώ
θηκε με το ν. 4350/1964 (Φ Ε Κ 126). μειώνονται σε 500 η
μέρες.
Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης της πα
ραγράφου αυτής συνυπολογίζονται κα ι οι ημέρες εκτόπισης ή φυλάκισης που έχουν αναγνωριστεί στα βαριά
και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 825/1978 και της παρ. 3 του παρόν
τος άρθρου.
13. α) Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4321/1963 (Φ ΕΚ
139) αντικαθίσταται ως εξής;
«6. Το Ι.Κ .Α . υποχρεούται να χο ρ η γεί δωρόσημα και
αδειόσημα αξίας ίσης με τις καταβολές εισφορών ή με
τις εισφορές που έχουν βεβαιωθεί με πράξεις επιβολής
εισφορών, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές».
β) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4321/1963. όπως τρο
ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469 1965
(Φ Ε Κ 84), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ι παροχές που χορηγούνται από τον ειδικό λο
γαριασμό στα πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος για
απασχόληση από 1.5.1988 και εφ εξής είνα ι ίσες με την
αξία των μέχρι την ημέρα της καταβολής επικοληθέντων ενσήμων (δωροσήμων, αδειοσήμων) ή με την αξία
των εισφορών που προκύπτουν από τις ανακεφαλαιωτι
κές καταστάσεις και τις εντολές ασφάλισης που υπο
βάλλονται από τους εργοδότες ή με τη ν αξία των εισφο
ρών που έχουν βεβαιωθεί με πράξεις επιβολής εισφο
ρών και έχουν καταστεί ορισ τικές, μετά από αφαίρεση
των δαπανών του Ι.Κ .Α .. όπως έχουν καθοριστεί με το
άρθρο 7 του παρόντος νόμου και των κάθε είδους εισφο
ρών του ασφαλισμένου υπέρ ασφαλιστικώ ν και λοιπών
οργανισμών και λογαριασμών κοινω νικής πολιτικής».
14. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 1694/1987 (Φ ΕΚ 35)
αντικαθίσταται ως εξής:
« 3. Γ ια την κάλυψη της επιβάρυνσης του Ι.Κ .Α . από
την παραπάνω μείωση του ορίου η λ ικία ς, το ποσοστό
εισφοράς Κλάδου Συντάξεων του Ι.Κ .Α . αυξάνεται κα
τά 3,4% για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και τους απασχολούμενους σ’ αυτούς σε εργασίες και
ειδικότητες της παρ. 1 και βαρύνει τους Ο .Τ .Α . σε πο
σοστό 1,3% και τους ασφαλισμένους σε ποσοστό

Αρθρο 3.
1. Ο ι διατάξεις του β.δ. 7/1965 (Φ Ε Κ 2), όπως αυτές ι
σχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους
πτυχιούχους χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποι
ούνται από οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργα
σίες, ιδίως αεροψεκασμό, αερολίπανση, αεροπυρόσβε
ση, εκπαίδευση αέρος, εφ’ όσον αυτοί υπάγονται στην
ασφάλιση κλάδου σύνταξης του Ι.Κ .Α .
Ο ι ώρες πτήσης των παραπάνω προσώπων διαπιστώ
νονται από βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος της Υπη
ρεσίας Π ο λ ιτικ ή ς Αεροπορίας ( Υ .Π .Α .) του Υπουργεί
ου Συγκοινωνιών.
2. Γ ια την υπαγωγή του προσωπικού της προηγούμε
νης παραγράφου στις διατάξεις του β.δ. 7/1965 κατα
βάλλονται πρόσθετες ασ φαλισ τικές εισφορές κλάδου
σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη 10,85%, που βα-

άρον νόμος ψηφιστείς ύπό τής Βουλής καί παρ' Ημών
/ κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδας τής
,ησεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τού Κράτους.
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Άρθρον 1.
Η. τούτον καί δεύτερον έδάφιον τής ταρ. 2 τού άρθρου
• Α.Χ. 1846/1951 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων», ώς
πτο.-.οποιήθη καί συνεπληρώθη, αντικαθίστανται ώς
έκάστην ήμεραν εργασίας εισφορά: πρός το ΙΚΑ
έπί τού ημερησίου μισθού τού ήσφαλισμενου
< ι/.άστοτε ίσχυόντων ποσοστών εισφοράς.
-■ έκάστην ημέραν εργασίας καταβάλλονται διά
r ··. -r/j έκαστοτε ίσχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου
'■-· I τού άρθρου 37 τού παρόντος άνωτάτης άτοΛ//.ασεως άποδοχάς.
•'στην μυθολογικήν περίοδον καταβλητέα: είσςοσαί
αποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΙΚΑ
•.ποιούνται εις άκεραίας δεκάδας δραχμών. τών
μεν καί πέντε δραχμών παραλειπομένων, τών ?έ
•ων πέντε λογιζομένων ώς ακεραίων δεκάδων
3 τού άρθρου 25 τού Α.Ν. 1846/1951 άντικ.αθικολούθως:
ο τής προηγούμενης παραγράφου καύορι'όυ.ενον
'·' οια τον υπολογισμόν των ασφπ'.ιστ κων ε'σ-ουά τήν άσφάλισιν Κλάδου οίσΔενειας τών συν:: ών τό ά’ρθρον 2 τού Ν.Λ. 4104/1960 «πεσί
και συμπλνρώσ::·;; τής νομοθεσίας πε;ί -/ε·α/.ισεων καί άλλων τινών οργανωτικών καί διοι•τaf εων».
"•(υ“·/■../ ; ϊ
τή; 4 τοΰ ά:^ρ ου 25 τού
»1. ως άντ:κατεττά£η ■jT,rj TSV v:¿::v 4 τού N.
τ.ζζ\ τ::: τ6 έτεν ~y.z 2 Τίι> I Ι\Λ τ.ζζτ. ΟΟΤκή; ά■■ άλλων ::νών
-„., r (,j.ιτεών
-ορί ΙΚΑ
ράτ:ς
ε:ά
τήν
κατάτ a £tv το»ν ήτφαή ?!
V
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λισμένων εις άσφαλιστικάς κλάσεις» αντικαθίσταται διά τής
φράσεως «έφ’ ού υπολογίζονται αί είσφοραί».
Εις τό άρθρον 25 τού Α.Ν. 1840/1951. ους ισχύει σήμε
ρον. α: φράσεις «τεκμαρτού ημερομισθίου» καί «τεκμαρτού μι
σθού», αντικαθίστανται αντιστοίχους' διά τών φράσεων «πρα
γματικού μισθού» καί «πραγματικού ημερομισθίου».
4. Ή παράγραφος 5 τού άρθρου 25 τού Α.Ν. 1846/1951
άντιτκαθίστατα: ώς άκιολούθως:
«5. Κανονισμός θέλει ορίσει τά τού τρόπου έςευρέσεως τού
ημερησίου μισθού. Διά τού αυτού Κανονισμού
προβλεφθή ό υπολογισμός τών εισφορών επί τεκμαρτού ήμερομισθίου. τών έν παρ. I τού άρθρου 37 τού παρόντος άσφα/.ιστικών κλάσεων. δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου
ώς πρός τινας κατηγορίας ήσφαλισμένων γενικώς ή κατά
τοπικάς περιοχάς, βάσει τού μέσου ορού τών τεκμαιρομένων
αποδοχών ή τεκμαιρομένου εισοδήματος κατά κατηγορίας».
5. Ή παράγραφος 6 τού άρθρου 25 τού Α.Ν. 1846/1951
καταργεΐται.
6. Ή παράγραφος 7 τού άρθρου 25 τού Α.Ν. 1846/1951
αντικαθίσταται ώς άκολοΰθως, λαμβάνουσα αριθμόν 6.
«6. Έπί ήσφαλισμένων άπασχολουμένων διαδοχικώς εντός
τής αυτής ημέρας έργασίας εις πλείονας έργοδότας. μεθ'
έκαστου τών όποιων συνάπτεται ιδία σχέσις έργασίας. κατα
βάλλεται παρ’ έκαστου τούτων ή εισφορά μέχρι τού ανώτα
του ορίου άποδοχών περί ού ή παρ. 1 τού άρθρου 37 τού πα
ρόντος. Διά τού Κανονισμού ορίζονται τά τής έςευρέσεως τού
αριθμού τών έν άσφαλίσε: ημερών έργασίας κατά μήνα, τά τής
επιστροφής εις τόν ήσφαλισμένον τών. έπί πλέον τού κατά τό
αύτό άρθρον ανώτατου ορίου, «αποδοχών, καταβληθεισών ύπ’
αύτού εισφορών, δι’ άπάσας τάς απασχολήσεις του καί τά τού
υπολογισμού τών χορηγητέων χΰτώ παροχών».
7. Αί παράγραφοι 8. 9. 10 καί 11 τού άρθρου 25 τού Α.Ν.
1846/1951 λαμβάνουν τούς αριθμούς 7. 8. 9 καί 10 αντί
στοιχος.
8. Ή περίπτωσις στ’ τής πα;ρ. 5 τού άρθρου 8 τού Α.Ν.
1846/1951 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
«στ. Έπί έργου έκτελουμένου ύπό τού κυρίου αύτού διά
μετ&λαβούντων προσώι
μεθ’ ών ούτος συνεβλήθη καί άτινα
^αλαμβ·άν·ουν τήν εκτελεσιν
έκ
τμήματος ή τού συνόλου τού έργου, έφ’ δαον τά με: ολαβούντα πρόσωπα προσλαμβάνουν καί
αμείβουν τούς έκτελι στάς αυτών, έργοδόται είναι άλληλεγγύως καί ό κύριος τ:
του έργου καί πάντα τά μεσολαβούντα πρόσω-α».
9. Αί διατάσεις τής περιπτώσεως στ' τής παρ. 5 τού άρ
θρου 8 τού Α.Ν. 1846/1951. ώς τούτο αντικαθίσταται διά
τού παρόντος, έφαρμόζονται αναλόγιο ς καί έπί έφειλομένων
εισφορών πρός τό Ταμείον Επικουρικής Άσφαλίσεως ’Εργα
τοτεχν ιτών Δομικών καί Ξυλουργικών ’Εργασιών.
10. Ή άληθής έννοια τής παρ. 2 τού άρθρου 17 τού Ν.Δ.
2963/1954. είναι ότι ό Αυτόνομος "Οργανισμός "Κργατ κής
Κατοικίας δεν άπαλλάσσεται τών έργοδοτικών ύπεο τού ΙΚΑ
ε:τς::ών κα: των
αντου τυνε :: έ: αττεμενών τοιούτων. οΤα
τά ύ”’ αύτ:υ έκτελού;/.ενα ε:;γα.
11. Τό άσθρον 5 τ5*3 Λ.Ν. 8/7196/ «ττεC: τυγχ»JVÍ'JTEcor
εις τό ΙΚΑ τού Ταμείου ΛTC7/. ίτεωα Λετεογ ατών. Μυλ
•''ατών καί Μακασονοτεχνι-:ών. τού Ταμείου Ασ:-αλ:τ*,ως
Πρόσω
ΛΣΟ. τοj Γαν..ε oj —νντάϊεων ξ:
κ: "3 - :ονν;.'.:νν Λ. Κ. Γενικών Ά ποθηκών τή; Κλ/,άδο; κ α: τον
Ταμείο j Άσ:ραλίτεως Έργατών Κεραμοποιών. 11λ:·./θοπο :ών
•/.αί Λ·“**'ί ιττύκαττών». κατα:
Άρ θρον 2.
ι. ι·:ίς τήν- άτςάλ'.τ1:ν τού ΙΚΑ ντάγοντα: ο τάς ττρου"0εις τής παραγράφου 1 τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 1846/1951
τοιήθη:

1 / ου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

a) Οι απασχολούμενοι εις οο-υστασια. ιπποφοροεια,
ί 77ύ/ρ Τ.y¿ρi ί Γ προς αυτ*
τχλλεύτε'.ς, κεψ,ένας εί;
τά#η μετά τήν 1.7.1962
:ού παρόντος.
·:κάς έ^γααίας ό:ά λογ;>
? ‘z~/o·' τοϋ Δημοσίου ή Ν.Π.Α.Δ.
ς.

Τ) Οΐ αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητος.
2.
Χρόνος ά;
σώπων τής ποι

ιοιχεία r•i y.y.1', ν “CC”
εντός άτοαλιττ'./.ών
ιρόντος λογίζεται ώς
ιάξεων τοϋ ΙΚΑ. έφ’
αύτοϋ είτφορα·! έργοληθή αύτα·. Οτο τού
ισχύος του παρόντος.

3. Γο δεύτερον έδάφ'.ον
:χ. στ' περιπτώτεως
τής παραγρ. 1 τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 1846/1951. πρ-οστεθεισης διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 4504/1966. ώς
άντικατεσταθη ύπό τής πα,ραγρ. 14 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Α.
4577/1966 «περί τροποποιήσεως ·/.»'; συμπληρώσεως τής νο
μοθεσίας «περί κοινωνικής άσφαλίσεως και περί ετέρων τινών
διατάσεων», αντικαθίσταται 51 ά των ακολούθων εδαφίων:
«Ό αριθμός των ήμερων εργασίας έν ασφαλίσει τοϋ ρητινοσυλλεκτου εξευρίσκεται διά τής διαιρέσεως τοϋ εκ των
στοίχεlow των βιομηχάνων καί εμπόρων ρητίνης προκύπτοντος ετησίου εισοδήματος αΰτοϋ. έκ τής παραδόσεως τής συλλεγείσης ρητίνης, δια τοϋ δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού
Συμβουλίου τοϋ ΙΚΑ καθοριζόμενου τεκμαρτού ημερομισθίου
μιας των ασφαλιστικών κλάσεων τοϋ Α.Ν. 1846/1951, ώς
έτροποποιήθη, ουχι πάντως μικροτέρας τής τρίτης (III)
ασφαλιστικής κλάσεως.
Αί ήμέραι εργασίας ανάγονται εις τό ημερολογιακόν έτος
παραδόσεως τής ρητίνης. ’Επί παραδόσεως ρητίνης εντός
τοϋ πρώτου τριμήνου έκαστου ήμερολογ ακοϋ έτους, αί αναλο
γούσα!, κατά τά άνωτέρω, ήμέραι εργασίας θεωρούνται άναγόμεναι εις τό προηγούμενο“/ τής παραδόσεως τής ρητίνης
ημερολογιακόν έτος».
4. Μετά τό πρώτον έδάφιον τής παρ, 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ
Α.Ν. 1846/1951, ώς ή Β' περίοδος αύτοϋ ήρμηνεόθη ύπό
τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 33 τοϋ Ν.Α. 2698/1953 «περί Διοικήσεως τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων μεταρρυθμίσεως τής περί αΰτοϋ νομοθεσίας ώς καί άλλων τ’νών διατά
ξεων» προστίθεται έδάφιον έχον ουτω:
«’Εάν πρόσωπόν τι εκτός τής έργασίας ήν παρέχει καί δι’
ήν ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταμείον άσφαλίσεως, εξαιρούμε
νο'/, κατά τά ανωτέρω, τής παρά τφ ΙΚΑ άσφαλίσεως, παρέχη καί έτέραν εργασίαν παρ’ έτέρφ εργοδότη, πληρούσαν τάς
προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος νόμου, ώς έτροπο
ποιήθη. μή θεμελιοϋσαν ύποχρέωσιν άσφαλίσεως παρ’ έτέρω
Ταμείω κυρίας άσφαλίσεως, υπάγεται ώς προς ταύτην εις
την άσφάλισιν τοϋ ΙΚΑ».
5. Ό μετά την ίσχόν τοϋ Ν. 4476/1965 χρόνος άσφαλί
σεως. δι' ον κατεβλήθησαν είσφοραί εις τό ΤΕΒΕ παρά τών
μελών τών Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών τοϋ Ν. 602/1915
«πε: ' y υνεταιρίτμών» τών1 ά;:ατχολουοέ·
περί ών ή παρ. 4 τού αρ$ρου 24 τοϋ Ν.
ταί ως χρόνος άτφαλ'.τεως παρ:i >ώ ΤΕΒΕ, εσαισουυένων
έν λόγω προσωπων τ παρά τώ
τών
% άντ ίττο'χον χρόνον. ή?
τον
6. Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 41 τού Α.Ν.
σταται ώς άκολούθως:
«3. Προαιρετική συνέχισις τής άσφαλίσεως δέν χωρεί έάν
ό ήσφαλισμένος, κατά την υποβολήν τής περί συνεχίσεως τής

7. ΤΙσφαλισμένο: των συγχωνευθεντων εις
με;ων.
ήσφαλισμένοι εις Ειδικά \ αμοιατελέ
άτφαλ::
ειτρορά ουνανται ν' αναγνωρίσουν ως εν ασφα/.ιτ.
Κλάεω εντάξεων τον ΙΚΑ τον χρόνον άτ;,
παρά τώ Ταμείο) ο;’ ον άνέλαβον τάς ασφαλιστικ
ές’ όσον ό χρόνος ούτος δεν έλήφθη ύπ οψΐν cía
συντάξεως έξ έτέρας πηγής.

Ή άναγνώρισις χωρεί αιτήσει τού ήσφαλισμενο.
βολής ύπ’ αύτοϋ. τών κατά τον χρόνον υποβολής σή;
άναγνωρισεως ίσχυουσών εισφορών, ήσφαλισμενου μί
λαβεν τάς εισφοράς μόνον τοϋ ήσφαλισμ.ένου. έργο;:
ήσφαλισμενου I tj άνέλαβεν τάς εισφοράς ήσφα/. :
εργοδότου, ύπολογιζομένων κατ’ άμφοτέρας τα:
βάσει τών άποδοχών τοϋ χρόνου -υποβολής τής αιτή:.
κειμένου περί συνταξιούχων βάσει τών άποδοχώ
αντιστοιχούν εις τήν λαμβανομένην σύνταξιν.
Ό βάσει τής παρούσης παραγράφου αναγνωρ
νος δεν δύνατα: νά ληφθή ύπ’ όψει διά την θεμ;,.,,·
καιώματος συντάξεως ή τον καθορισμόν τοϋ ποσού
τής ολοσχερούς έξοφλήσεως τοϋ διά την έξαγορα. ,,.
σθέντος ποσού.
8. Εν τέλει τοϋ άρθρου 41 τοϋ Α.Ν. 1846/19.7!
θετά: διάταξις έχουσα οϋτω:
«Μετακλητοί υπάλληλοι τοϋ Δημοσίου δόναν:.- .
σει των, νά υπαχθούν προαιρετικώς εις την άσσά/.:- ·
ΙΚΑ. εφαρμοζόμενων κατά τά λοιπά τών διατάξει, :·. ·
ρόντος άρθρου».
9. Τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 2 τοϋ άρθρου I»· ·.
Ν.Δ. 2413/1953, καταργειται άπό τής ισχύος τού πι:ο.■
10. Τό προσωπικόν τών Κλωστοϋφαντουργειιι- Τ ν ■
«ΕΣΤΙΑ», τό όποιον άπό τοϋ έτους 1964 μέχρι το. Ο
1972 άπησχολήθη εις τον συσταθέντα Π αραγιογι/ 1
εταιρισμόν Περιωρισμένης Εύθύνης «Η ΕΔΕΣΣΑ ?.·)'■
νά ζητήση άπό τό ΙΚΑ την άναγνώρισιν τοϋ χρόνου τή; το >
της άπασχολήσεώς του, επί τή καταβολή τών εισφορ«..·
λισμένου καί έργοδότου, ύπολογιζομένων επί τοϋ ·/.):· >
ημερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου τοϋ ΐσχύοντο: ν>· >
χρόνον υποβολής τής σχετικής αιτήσεως.
Ή οφειλή δύναται νά καταβληθή, κατ’ επιλογή το. ·
λισμένου, είτε έφ’ άπαξ, είτε εις 36 ισοπόσους μη .»σ; 1
σεις.
Ό βάσει τής παρούσης παραγράφου άναγνω::ζο·ιι··ο:
νος δεν δύναται νά ληφθή ύπ’ οψει διά τήν θεμελ-.ι-:
ματος συντάξεως ή τον καθορισμόν τοϋ ποσού ταυτη; '
ολοσχερούς έξοφλήσεως τοϋ διά τήν έξαγορά, ·/_?ύ·-'
ποσού.
11. ΤΙ κατά τό άρθρον 8 τοϋ Ν. 710/1977
έξάμηνος προθεσμία υποβολής αιτήσεοις άναγν«: ■■■' ;
γενεστέρας άπασχολήσεώς ξεναγών παοατείν-τα: υι
31.12.1978.
12. Ήσφαλισμένοι ή συνταξιούχοι τοϋ IΚΛ 3'θέντες έν Δωδεκάνησο» καί άσφαλισθέντες άπο ο.
μέχρι τοϋ έτους 1947 εις τούς τότε λειτουργού·-:·'
κους ασφαλιστικούς φορείς, ώς καί ήσφαλισμενο τ ’ ■
χοι τοϋ ΪΚΑ άπασχοληθέντες έν Μακεδονία και Η: 71
το διάστημα τής Βουλγαρικής Κατοχής καί ά - 5' ’{ ,
εις Βουλγαρικούς ασφαλιστικούς φορείς, δόνα-:
γνωρίσουν τον χρόνον τής άσφαλίσεώς των ταυτηί /"
τάξιμον παρά τώ ΙΚΑ, έπί τή καταβολή τών ειτ-'-Τ .
λισμένου καί έργοδότου τοϋ χρόνου υποβολής τή»
γνωρίσεως αιτήσεως, ύπολογιζομένων βάσει του *

! .,;Γ>ος άσφαλίσεως εις τους ιταλικούς ή βουλγαρικούς
αζοδεικνύεται άζό στοιχεία των φορέων τούτων ή άζό
;τοιχεια τών Ελληνικών ’Αρχών.
,
τής ζαρούσης αναγνωριζόμενος χρόνος δεν δύνα; ληφθή ΰζ οθει διά την θεμελίωσιν τοϋ δικαιώματος
ή τον καθορισμόν τοϋ ζοσού αΰτής .ζρό τής όλο; ιξοφλήσεως τοϋ διά την εξαγοράν καθορισθέντος
Αρθρον 3.
I -χ:. 2 τού άρθρου 1 τής κυρωθείσης διά τοϋ Ν. 321/
κυρώσεως τής νομοθετικού ζεριεχομένου ζράξεως
■ /αϋορισμοϋ νέας βάσεως ύζολογισμοϋ και άναζροσαρμοσυντάξεων τοϋ Ι.Κ.Α., ώς καί αΰξήσεως τών ΰζό
ι Γ.Λ. τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. και τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Έμ, /.αταόαλλομένων συντάξεων» ζράξεως νομοθετικού ζε:ι-νου τής 4.2.1976, αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
^ χ τον ϋζολογισμόν τών συντάξεων λαμβάνεται ώς
• ;λ ζά:αν ζερίζτωσιν τό έκάστοτε ίσχϋον τεκμαρτόν
,:;ύ:ον τής ασφαλιστικής κλάσεως, εις ήν κατατάσσεται
··υ/.:συ.ένος, βάσει τοϋ ζηλίκου τοϋ ζροκΰζτοντος έκτήςδιτού συνόλου τών ζραγματικών του άζοδοχών, μετά
εορτών, τών ληιφθεισών κατά τά δύο ημερολογιακά
αμέσως ζροηγούμενα εκείνου καθ’ ό ύζεβλήθη ή αίτη-:;ί συνταξιοδοτήσεως, διά τοϋ αριθμού τών ημερών έρ;Γ άς ΰζήχθη εις την άσφάλισιν εντός τής διετίας
Λζοδοχαί ζέραν τοϋ τεκμαρτού ημερομισθίου τής
:χ: τ ; ασφαλιστικής κλάσεως τής ίσχυούσης κατά την
: ήν τών εισφορών, εντός τής άνωτέρω διετίας, δεν λαμ-τα·. ΰζ' οψει.
1"τ, ό ήσφαλισμένος δεν έζραγματοζοίησεν έντός τών
δύο ημερολογιακών ετών τετρακοσίας τουλάχιστον
ας εργασίας, διά την έξεύρεσιν τοϋ τεκμαρτού ήμερομιτής κλάσεως ΰζολογισμού. λαυ.βάνοντα: ΰζ1 οψει και αί
·.δοχα'ι ημερών εργασίας τής αμέσως ζρογενεστέρας χρόνι
ε-εριόδου μέχρι συμπληρώσεως συνολικώς τετρακοσίων ήμείιγασίας.
Χύξήσεις άζοδοχών τού ήσφαλισμένου κατά την άνωτέρω
■ !·. ή κατά την διάρκειαν τών ώς άνω 400 ημερομισθίων,
./ι.ουσαι το κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ζοσοστόν
ιητε(·>ς τού κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου,
τ.ίημένου κατά 6% δεν λαμδάνονται ΰζ’ οψει διά τόν,
-■ τά άνωτέρω, ϋζολογισμόν τών συντάξεων, εκτός
2ΐ άζοδοχαί αύται ζροδλέζονται ΰζό συλλογικών συμβάιργασίας. κανονισμών ή διαιτητικών άζοφάσεων ή κα·■''.οντα: ΰζό τοϋ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
·■·' έχωρησεν ανακαθορισμός τών συντάξεων κατ’ έφαρτί ς ζαρ. 9 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Α.Ν. 1846/! 951. άζοι.’τίζτουσαι εις τον ζρο τοϋ ανακαθορισμού χρόνον.
• τα: ΰζ’ οψει ηΰξημέναι κατά τό ζοσοστόν αΰξήσεως
" τών μισθών καί τεκμαρτών ημερομισθίων».
νΑρθρον 4.
Μζαράγρ. 4 τοϋ άρθρου 37 τοϋ Α.Ν. 1846/1954. ώς
''"• ήθη καί συνεζληρώθη ΰζό τοϋ άρθρου 13 τοϋ Ν.
1/65 καί άντικατεστάθη διά τής άζό 4.2.1976 ζρά: ·-.//.θετικού ζεριεχομένου κυρωθείσης διά τοϋ Ν.
’’'7<ι. αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
'•ζό ζρώτης τού μεθεζομένου μηνός άζό τής έκάστο:
τοϋ κατωτάτου ημερομισθίου άρρενος άνειδι:γάτου, αυξάνονται κατά τό αύτό ζοσοστόν τά όρια
α; τά τεκμαρτά ημερομίσθια τών εν ζαραγράφω I
ιτικών κλάσεων. Τό ζοσοστόν τής αΰξήσεως διαζιι τος διμήνου δι' άζοφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμ- ζοϋ ΙΚΑ. δημοσιευόμενης διά τής Εφημερίδες τής
:·ησεως. Διά τής αΰτής άζοφάσεως στρογγυλοζοιοϋνται
■ ιαιας μονάδας δραχμών, τών μεν ζοσών μέχρι 0.5 τής
*αραλειζομένων. τών δέ άνωτέρων λογιζομένων ώς
Ιυν-ΚΜν '*Ίτ*/Ί/Λ'ίη

2. Ή ζαράγρ. 9 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Α.Ν. 1846/1951.
ώς άντικατεστάθη ΰζό τής ζαραγρ. 1 τοϋ άρθρου 42 τοϋ Ν.
Δ. 2698/1953 καί τού άρθρου 4 τής διά τοϋ Ν. 321/1976
κυρωθείσης άζό 4.2.1976 ζράξεως νομοθετικού ζεριεχομέ
νου. αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
«9. Άζό τής κατά την ζαράγρ. 4 τοϋ άρθρου 37 τοϋ ζαρόντος αΰξήσεως τών ορίων μισθών καί τών τεκμαρτών ημε
ρομισθίων τών ασφαλιστικών κλάσεων, τό ζοσόν τών συντά
ξεων. τών ύζολογισθεισών βάσει τών ζρό τής αΰξήσεως
ισχυόντων τεκμαρτών ημερομισθίων, άνακαθορίζετα: βάσει
τοϋ διαμορφωθέντος νέου τεκμαρτού ημερομισθίου τής
ασφαλιστικής κλάσεως εις την όζοίαν ανήκει ό συνταξιού
χο?»· _
3. Κατά την ζρώτην εφαρμογήν τοϋ ζαρόντος ό κατά 22%
ανακαθορισμός τών συντάξεων, συνεζεία τών άζό 1.2.1978
κατά 15% καί άζό 1.7.1978 κατά 7% αυξήσεων τοϋ κατωτατου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου, ένεργειται άναδρομικώς άζό 1ης βίαιου καί 1ης Σεζτεμβρίου 1978 άντιστοί-

χως"Αρθρον 5.
1. Έν τέλει τής ζαρ. 15 τοϋ άρθρου 28 τοϋ Α.Ν. 1846/
1951 ζροστίθεται έδάφιον εχον οΰτω:
«Συνυζολογίζονται ώσαΰτως καί αί ήμέραι δι' άς ό ήσφαλισμενος έζεδοτήθη λόγω άσθενείας ή τακτικής ανεργίας εντός
τής τελευταίας δεκαετίας ζρό τής ΰζοίολής τής αίτήσεως
συνταξιοδοτήσεως. οΰχί ζάντως ζρό τής 1.1.1976. Αί συνυζολογιζόμενα: ήμέραι δεν δένονται νά ΰζερβοϋν τά διακόσια
4266) ημερομίσθια συνολικώς».
2. Ή ζαρ. 2 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Α.Ν. 1846/1951, ώς άντικατεστάθη ΰζό τής ζαρ. 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4104/
1960 καί τής ζαρ. 2 τοϋ άρθρου 2 τού Ν.Δ. 346/1974
«ζερί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως διατάξεών τινων
τής ζερί ΙΚΑ νομοθεσίας», αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
«2. ’Εζί άναζηρίας όφειλομένης εις εργατικό·/ ατύχημα
τό ζοσόν τής χαρηγητέας μετά τών οικογενειακών βαρών συν
τάξεως δεν δύναται νά είναι κατώτερον τοϋ 60% τοϋ 25ζλασίου τοϋ τεκμαρτού ημερομισθίου τής ασφαλιστικής κλάσεως
εις ήν κατατάσσεται ό ήσφαλισμένος. κατά τό αρθρον 37 τοϋ
ζαρόντος. τό όζοίον ζοσόν όμως δεν δύναται νά ΰζερβαίνη τό
25ζλάσιον τοϋ έκάστοτε ΐσχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου
τής όγδοης (VIII) ασφαλιστικής κλάσεως μέχρι τής 31.12.
1980. τής ένάτης (IX) διά τό άζό 1.1.1981 καί μέχρι 34.12.
1983 χρονικόν διάστημα καί τής δεκάτης (X) διά τον άζό
1.1.1984 καί εφεξής χρόνον».
3. Τό ζρώτον έδάφιον τής ζαρ. 3 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Α.
Ν. 1846/1951. ώς έτροζοζοιήθη ΰζό τής ζαραγρ. 1 τοϋ άρ
θρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4104/1960 καί τής ζαραγρ. I τοϋ άρ
θρου 3 τής άζό 4.2.ί 976 ζράξεως Νομοθετικού Περιεχο
μένου κυρωθείσης διά τοϋ Ν. 321/1976. αντικαθίσταται ώς
ακολούθως:
«Τό ζοσόν τής συντάξεως λόγω άναζηρίας ή γήρατος
ζροσαυξάνεται διά τήν σύζυγον κατά τό ζοσόν ενός καί ήμίσεος τοϋ έκάστοτε ΐσχύοντος ημερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου έφ’ ό'σον δεν άσκεϊ έζάγγελμά τι ή δεν είναι συνταξιού
χος άσφαλιττικοϋ οργανισμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τοϋ Δημοσίου.
Καθ’ έκάστην έφεξής αυξησιν τοϋ κατωτάτου ημερομι
σθίου άνειδικεύτου εργάτου ό άνακαθορισμός τής ώς άνω
ζροσαυξήσεως. χωρεί άζό τής ημέρας ανακαθορισμού τών
συντάξεων κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ ζαρόντος».
4.
Ιον τέλει τής ζαρ. 3 τοϋ άρθρου 29 τού Α.Ν.· 1846/
1951. ιός έτροζοζοιήθη ΰζό τής ζαρ. I τού άρθρου 6 τοϋ
Ν.Δ. 4164/1960. ζροστίθεται διάταξις έχουσα οϋτω:
«Α! διά τά τέκνα χορηγούμενα; ζροσαυξήσεις συντάξεων
δεν δύναται νά ΰζολογισθοϋν κατά ζάσαν ζερίζτωσιν έζί
τμήματος συντάξεως άνωτέρου τοϋ έκάστοτε 25ζλασίου τοϋ
τεκμαρτού ημερομισθίου τής δεκάτης (X) ασφαλιστικής

. n i ΝΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

Ί'υχον καταβαλλόμενα
καταβάλλωνται, συμψηφίζονται ομ«)ς εις -αίαν μελλοντικήν
αύξησιν τών συντάξεων».
5. Το τελευταίον έδάφιον τής παραγρ. 6 τού άρθρου 29
τού Α.Ν. 1846/1951. ώς συνεπληρώθη διά τής παρ. 3 τού
άρθρου 16 τού Ν. 4497/1966. «περί ρυθμίσεως θεμάτων
κοινωνικής άσφαλίσεως καί περί ετέρων τινών διατάξεων»,
αντικαθίσταται διά τών ακολούθων έδαφίων:
«Κατ’ έξαίρεσιν το δικαίωμα εις σύνταξιν τών τέκνων
έγγόνων καί προγονών παρατείνεται έφ’ όσον χρόνον, μετά
τήν συμπλήρωσιν τού ανωτέρω όρίου ήλ:κίας, συνεχίζουν
τάς σπουδάς των είς άνωτέρας ή άνωτάτας σχολάς
καί μέχρι συμπληρώσεως τού 24ου έτους τής ηλι
κίας των. εάν κατά το διάστημά τούτο δεν άσκοϋν έπάγγελμά τ: ή δεν λαμβάνουν συνταξ ιν έξ ίδιας έργασί-ας εκ τον
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οίουδήποτε φορεως κυρίας άσφα
λίσεως.
Τά ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειμένου περί
τέκνου, έγγονοϋ ή προγ-ονοΰ ανικάνου προς πάσαν βιοποριστικήν εργασίαν, έφ’ δσον ή άνικανότης έπήλθε προ τής συμ
πληρώσεως τών ορίων τούτων ηλικίας».
6. Έν τέλει τού άρθρου 29 τού Α.Ν. 1846/1951 προσ
τίθεται παράγραφος 14 εχουσα ουτω:
«14. α) Τδ κατώτατον δριον τών ύπό τού ΙΚΑ καταβαλ
λόμενων συντάξεων είναι ίσον, προκειμένου μέν περί συντά
ξεων λόγω γήρατος καί αναπηρίας, προς το έκάστοτε σύνολον 15 κατωτάτων ημερομισθίων ανειδικεύτου εργάτου, προ
κειμένου δε περί συντάξεων λόγω θανάτου, προς το έκάστοτε
σύνολον 13,5 κατωτάτων ημερομισθίων ανειδικεύτου εργά
του, μειούμενον εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις κατά το ποσο
στού καθ’ δ ό συνταξιούχος λαμβάνει μεκομένην σύνταξιν.
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/. 71 περίπτωσις β’ τής παραγρ. 1 τού
Α.Ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ώς κάτωθ
«β) Τά άγαμα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθ; σθέντα. υίοθετηθέντα. προγονοί) καί έπί ήσ:?· λεος συνταξιούχου λέγω αναπηρίας ή γήρατο: ,νου λόγω αναπροσαρμογής καί τά φυσικά τέκνα >·Ί ·
ρώσεως τού 18ου έτους τής ηλικίας των. ές '·,■■
συνεχίζουν τάς σπουδάς των μέχρι σ υ μ π / . η : έτους τής ηλικίας των».
8. Αί παράγραφοι 7 καί 8 τού άρθρου
\ Λ
1960 καταργούνται.
9. Αί διατάξεις τής παρ. 4 τού άρθρου I
\ ^
1966 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει·): - τ:
οίας περί κοινωνικής άσφαλίσεως καί περί έτεοι-ι, : ,, ·
τάξεων», δεν ισχύουν διά τό ΙΚΑ.
10. Ή περίπτωσις β' τής παραγράφου 7 τού ά:θ:·„
Α.Ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ώς ακολούθως :
«Δύναται δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Σ λ υ , , ι ·· . -,.
ΙΚΑ νά ορίζεται, άντί τής κατά τό προηγούυ.ινο,
.
μαιευτικής περιθάλψεως, έφ’ άπαξ βοήθημα :· : :·.:-. . προς τό τριακονταπλάσιον τού έκάστοτε ήμερον.::/·,, ί(
δ.κεύτου εργάτου.
Εις περίπτωσιν παθολογικής άνελίξεως τού τον.::·., ι> .
τού κατά τ’ άνωτέρω βοηθήματος, παρέχεται καί νο:ο>·,,, >
κή περίθαλψις».
'Υπό τάς προϋποθέσεις τής παραγοάφου I τού ύ:λ·
Προκειμένου περί τών δικαιούχων συντάξεως ή βοηθήμα 3211.
τού Α.Ν. 1846/1951', τό ΙΚΑ καταβάλλει ι: >.
τος τύπου συντάξεως βάσει τής παραγρ. 7 τού άρθρου 1 τού
βοήθημα δι’ έ'ξοδα κηδείας καί έπί θανάτου ν,έλο.; *,’»·.
Ν.Δ. 465/1970 «περί αΰξήσεως τών καταβαλλομένων ύπό
νείοις συνταξιοδοτουμένου λόγφ θανάτου ήσφαλισνένο·. ί :
φορέων Κοινωνικής Άσφαλίσεως συντάξεων καί τροποποιή- ταξιούχου.
σεως τών συναφών διατάξεων» τό ώς άνω κατώτατον όριο»
12. Έν τέλει τής παραγρ. 10 τού άρθρου 29 το. ΛΝ
είναι ίσον προς τό έκάστοτε σύνολον 12 ημερομισθίων ανειδι
1846/1951, προστίθεται διάταξις εχουσα οϋτω:
κεύτου εργάτου.
«Τό ύπό τών άνωτέρω διατάξεων προβλεπόμενον ¿? 6»
β) Ή κατά τά ανωτέρω μείωσις τού κατωτάτου ορίου δεν δεν δύναται νά ΰπολογισθή κατά πάσαν περίπτωσιν ίτ
ισχύει διά συνταξιούχους έξ οΐασδήποτε αιτίας ώς καί διά συντάξεως ανώτερου τού έκάστοτε 25πλασίου τέκνα::·.,
τυχόντας βοηθήματος τύπου συντάξεως, από τής 1ης ’Ιανουά ρομισθίου τής δεκάτης (X) άσφαλιστικής- κλάσεω;
ριου τού έτους, τού επομένου εκείνου εντός τού όποιου συνε- r 13. Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τού παρόντος ο : >·>
πλήρωσαν τό 68ον έτος τής ηλικίας των.
ξεις τών παο. 2 καί 6 τού παρόντος ào-Voo ΐσ·/.ο/<
γ) Προκειμένου πειρΐ συνταξιούχων λόγω γήρατος ή ανα Μαΐου 1978.
πηρίας ή τυχόντας βοηθήματος τύπου συντάξεως, τό κατά
’Άοθρον 6.
τήν παρούσαν παράγραφον κατώτατον δριον προσαυξάνεται
Ηλικία.
κατά τό έκάστοτε ποσόν τού ενός καί ήμίσεος ημερομισθίου
¡τι ήμεροΤό άρθρον 10
:ής παρα- τής παρ. 1 τού ι
)ς τροπο- ρώθη ύπό τής π ιαγράφου 6 τού άρθρου 29 τού λ .·
τοιηθιείσα ισχύει.
1965, άντικαθίσ :ται ώς άκολούθως.
’Επί καταστάσεως απολύτου αναπηρίας τό κατώτατον δριον
y j «'Αρθρον 10.
ιροσαυξάνεται κατά 15%.
1. Ή ηλικία τών ήσφαλισμένων καί τών μέλι- ττ; <
Αί διστάσει ς τής παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζον γενειας των ά.τοδε κν.εται αποκλειστικούς :ια · ' ::
ται επι συντσςιουχων η δοηθηματούχων τού ΙΚΑ οί όποιοι πράξεως γεννήσεώς, συνταχθείσης ή διορθωθειση; ι · ' . . · ·
τυγχάνουν καί συνταξιούχοι τού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή έτε- νήκοντα ημερών άπό τής γεννήσεώς των. Εν έλ/.ε
ρου οργανισμού κυρίας άσφαλίσεως ή λαμβάνουν καί έτεραν χικής πράξεως_ γεννήτεως ώς άνωτέρω. ή ήλικια απ:οσύνταξιν έκ τού ΙΚΑ. Έάν δμως τα άθροισμα τών τοιούτων
ται άποκλεισ.τικώς τών μέν άρ.ρένων διά τής svv/7-r■*‘ ’
συντάξεων είναι μικρότερου τού κατωτάτου ορίου συντάξεως
Μητρώα αρρενων και εν ελλείψει τοιαυτης οια .η» τού ΙΚΑ, καταβάλλεται υπό τού ΙΚΑ ή διαφορά μεταξύ τού
εις τά έν ισχύι Δημοτολόγια, τών δε θηλέων διά τη; »
αθροίσματος τούτου καί τού κατωτάτου ορίου συντάξεως.
φής είς τά έν ισχύι Δημοτολόγια.
2. Έπί δύο ή πλειόνων έγγραφων εις τά αυτά η
Προκειμένου περί συντάξεων, άπονεμομένων κατ’ έφαρμο
γήν διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων κοινωνικής Μητρώα Άρρένων ή εν Ισχύι -Δημοτολόγια και ΰπο ■ »rt
tT.r
άσφαλίσεως, τό ποσόν τό χορηγοθμενον ΰπό τού ΙΚΑ είναι έτος γεννήσεώς. λα,υ.βάνετ.·>> ϋ-' '■'>*· ·ίσον προς τό έκ τών σ υ ν Α ά - τ * .........

ΑΛ{ΑΟΰΡ^ν ι»Λ(

Ό<»

λ.ορβώσεως ή τής μεταβολής άναγραφόμε-

{νντ,τίω=
.¿,Λ-ςεως γεννήσεω:
. ί'” ’-υσχούσης ληξιαρχικής ποασ
\ί< Γ - ί Μητ,οώα άρφενων ή τά έ\ αχό: Δημοτολόγια
:::7!θντ*! λ άποφάσεως τής έν παραγράφω 6 ’Ε

σού αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ’ή,τοϋ ήσφα,σοφάσεως τής αυτής Επιτροπής βεβαιοϋται
Δ·'_ 7■Τ/.:α
·" έπί άμφισβητήσεως ύπό του ήσφαλισμ.ένου
γ- ν, λ
-;ής έγγραφής του έτους γεννήσεως εις τα
,ν ή Δημοτολόγια έρειδομένης άποκλειστι,ν
■■■■:■!■■ στοιχείων συντεταγμένων ττρό τής ύσταγω,-τ^ε ε

- ? 2/·,·ϊ!ν· .................................

' , . ζ α τών. κατα τον χρονον της αιτησεως των ασφα' '.';·ν/:έν. αλλοδαπών ή τών ά,καί'·οιρίστου ϋπηκοό, . : αένεον κζί μελών τής οικογένειας των, άποδειαφ:υ στοιχείου πιραβλεπομένοο ύπό τής Νο. Κ.'άτους. έν ώ έλαβε χώραν ή γέννησες, -3εω:ή; οικείας Ελληνική»; Προξενικής ’Αρχής.
.
προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν άνακαί έν προκειμένω.
. ; . ;;ο;.ηνία γεννήσεως τών ήσφαλισμένων λαμβά·;:αφο·μένη εις την ληξιαρχικήν ττσαξιν. Μή
: ■μς αρχικής πράξεως. ώς ημερομηνία γεννήσεως
ςςάσαν περίπτωσιν η~~Τη Ιουλίου τού έτους

.

ιοσάσεως τού Διοικητοϋ τού ΙΚ.Α συνιστάται εις
υποκαταστήματα τούτου ή προβλεπομένη υπό
··;. του παρόντος άρθρου Ειδική Επιτροπή άπο-

,,ί ;

11ρωτοδ.κου ή Άντ.εισαγγελέως Πρωτοδικών
λ.ργεία ή συντάξει, ώς Προέδρου υποδείκνυαιι, προϊσταμένου τού οικείου Δικαστηρίου ή Είσαγ:α τριών αναπληρωτών.
/ -λο υπαλλήλων του ΙΚΑ. επί βα-λμώ 6ω τούλάλιμένων ύπό τοϋ Διοικητοϋ αυτού, ώς μελών, μετά
ηιωτών των.
- 11ρόεδρον. τά μέλη καί τον γραμματέα τής Έπιζτζοάλλεται άποζημίωσις καθοριζόμενη διά κοινής
ιών Υπουργών Συντονισμού. Προεδρίας Ινυβερ1 ο ομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
νΑρΔρον 7.
:. ;:ζτος 0 τού άρόρου 40 τοϋ Α.Ν. 1846/1951
τ: Δη διά τής παραγράφου 2 τοϋ ά?·3ρου 15 τοϋ
’· ' ·11>·>. άντκαθίσταται ώς ακολούθως:
1'··: α! αξιώσεις έκ παροχών εις χρήμα τής άσφα- ■ί ίζς παραγράφονται μετά εξ μήνας άφ’ ής
' -τζιτηταί.
δόσεις συντάξεων μή είσπραχλεισαι δι’ οίονδή•ός έτους παραγράφονται. Ή έτησία παραγραφή
τοϋ τέλους τοϋ μηνός ον αφορά ή ύπό πληρωμήν
' μσεοος ή έξαφανίσεως έν όλω η εν μερει όριστι; δοτικής άποφάσεως τού ασφαλιστικού Αγόνου,
-τα:
οίονδήποτε λόγον ή άναγνώρισις άναδροΓ ά:ος τοϋ ΙΚΑ απαιτήσεων έκ συντάξεων ή διαI :·'·.ν πέραν τής πενταετίας από τής ημέρας καν’
Γ ή προς άνάκλησιν τής άποφάσεως αιτησις τοϋ
πετασεωφ όοιστικώς κσιβείστς περιπτώσεως
.:: 7ί;χων ::: αγ; 2 τ ' ζ τοϋ ένδιαφερ
>:εν έπιτρεπετα: σι οιονοηπ:οτε λόγον ή ά-2 βάρος τού ΙΚΑ απαιτήσεων1 έτ. 7·^;τά2εο)·> ό
ζπειον πσό σ'ϋ νσόνο,υ υποβολ ή; τής ·Γ7-:τ:ν.ή:
;:οκό"τθλν άν ι:ου ένοια^εροαενον.
ά-αίτν;::; - ; : 2 'ν.η οίαδήποτε κατά
::ζ πενταετίαν».

1. Προσδιορισμός τής βάσεως υπολογισμού τής συντάξεως,
γενόμενος κατ’ άρ-ϋρον 37 τοϋ Α.Ν. 1846/1951, ώς άντικασεστάβη ύπό τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 13 τοϋ Ν. 4476/
1965. βάσει πραγματικών και ούχί τεκμαρτών αποδοχών τών
ήσφαλισμένων, λογίζεται νόμιμος διά τού παρόντος, έφ’ όσον
πορήλ-όεν ό χρόνος άσκήσεως τών ενδίκων μέσων, έκτος έοπυ
έκκρεμοϋν σχετικά: αιτήσεις, ϋποβληνεϊσαι μέχρι τής 10ης
Οκτωβρίου· 1978, έφ’ ών δέν έλήφόησαν όριστικαί αποφά
σεις ή άπερρίφ-ύησαν ώς έκπρόόεσμοι.
2. Από τής ισχύος τοϋ παρόντος διακόπτεται ή εις τόν
κλάδον συντάξεων τοϋ ΙΚΑ άσφάλισις προσώπων κριόέντων
ότι κέικτηντα: την ιδιότητα τού τακτικού δημοσίου υπαλλή
λου. Κσ.ιταβλη-3είσαι εισφορά! διά την άσφάλισιν τών προσώ
πων τούτων δέν έπιστρέφονται.
Λπονεμηλεϊσαι υπό τοϋ ΙΚΑ συντάξεις εις πρόσωπα τής
κατηγορίας ταύτης συνεχίζουν καταβαλλόμενα: εις τους δι
καιούχους και τά κατά νόμον μέλη οικογένειας αυτών, έφ’
όσον δέν έΐτυχον συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου.
3. Ό κατά την παράγρ. 1 τοϋ άρύρου 1 τοϋ Ν.Δ. 172/
1974 «περί αναγνωρίσει»; ώς συνταξίμου τού χρόνου έκτοπίσεως καί φυλακίσεως ενίων ήσφαλισμένων και ρυόμίσεως
συναφών δεμάτων», αναγνωριστείς ώς συντάξιμος χρόνος
έκτοπίσεως ή φυλακίσεως τών ήσφαλισμένων, συνυπολογίζε
ται προς συμπλήρωσήν τών υπό τής παραγράφου 1 τοϋ άρόρου 2 τοϋ έγκρι-όέντος διά τής ύπ’ άρ·:·3. 101960/6.12.63
άποφάσεως Υπουργού Εργασίας Κανονισμού «περί βαρέων
και ανθυγιεινών επαγγελμάτων» άπαιτουμένων' χρονικών
προϋποθέσεων εις βαρείας και άν-3υγιε:νάς εργασίας, έφ’
όσον ό ήσφαλισμένος κατά την αμέσως προηγούμενη·» τής έκ
τοπίσεως ή φυλακίσεως πενταετίαν είχε πραγματοποιήσει εις
βαρείας ή ά -λυγιεινάς έργασίας τουλάχιστον 300 ημέρας
άσφαλίσεως.
Ή ύπό τής πραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρλοου προβλεπομένη
προίεσμία παρατε'νεται μέχρις τής 30ης Ιουνίου 197θ!
4. Αί μέχρι τής δημοσιεύσει»; τοϋ παρόντος εκδολείσαι
πράξεις τών οργάνων τοϋ ΙΚΑ. δ:' ών έχορηγήόη σύνταξις
ή άναπρ::ηρμό:·3η τό ποσόν ταύτης. λογίζονται νόμιμο: ώς
προς τόν έν αύτοίς χρόνον άσφαλίσεως καί τήν κλάσιν ύπολογισμοϋ τής συντάξεως. έφ: όσον παρήλίεν ό χρόνος άσκήσεως τών ένδικων μέσων, έκτος έάν έκκρεμοϋν σ·/ετικαι αλέ
σεις. ύποβλη&είσαι μέχρι τής 10ης Όκτωβϊόου 1978. έφ' ών
δέν έξεδόόησαν όριστικαί αποφάσεις ή άπερρίοόησαν ώς έκπρόόεσαοι.
5. Έπαγγελματια: δημοσιογράφοι, τακτικά μέλη τών 'Ενώ
σεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων τών έπαοχων.
ήσφαλισμένοι εις τό ΙΚΑ δύναντα: νά εξαγοράσουν τόν ά-ό
21.4.1967 μέχρις 24.7.1974 χσόνον. έφ' όσον λόγω συλλή'ύεως ή κσατήσεώς των διά πολισ κου: λόγου:, ύπενσνόλησαν ·,ά άπόσχουν τής άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος των. Τό γε
γονός τής συλλήΑεως ή κρατήσει,>; δέον νά άποδεικνύετα: εκ
Λ** αρμοσιας
* ' I - Λ1 ■
“ αρχής, η δε όνζγνώρι::; χώσει έπί
βεβ
εσαιω: ειο<* “της
τή καταβολή πασά τών ένδιαφερομένων τής εί'φοσά: έσγιδότου καί ήσφαλισμενου, βάσει τοϋ κατά τό> χρόνον υποβολής
τή; αιτή'εως ημερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου.
Ό βάσει τής παρούσης διατάσεως αναγνωριζόμενος χρό,οσ
τ’ όψει
= διά τήν ·3εμελ;ωσ:ν δικαιώματος
δέν δύναται να ληφόή ·!
ύπ'
ον ν .ζ ^ζ ζ ·.τχ ον
οσου ταύτης πιο τή: οϋ. οσχεροϋς έξοφλήσεως τού
0 0V εξαγοοάν καύοοισβ ένν·. ο
ποσού.
Αιτήσεις, περί συντζξιοδοτήρσεοφ με/.ων οΐκΟΓ'ενεόατ
λό·'<·> ίπισυ’Λοά·;:
ία: νανάτου ;·-·»λλ·:·
λου τοϋ Ι.Κ.Λ..
χοονικόν δ'άστη; αποεσισν ι : ζ : -/α τ ο - ι ν -νωματεύσοων τών
άον.οδίων Ι’γειο ομικών Έπ:τ;οπών άν-·.όότι· ν ■
ζ τής δ εξ α·,;! ιί-,-ς -.Ί-' ;-'τ ό :: 7 -; ύ \ 716 !1!Γ,.» ?νόεκου άνακρίσεως. έπονεξετάζοντα: ύσό τών διών Ύ'-,-ειονο
κών ‘Επιτροπών κατόπιν α τ··-σεωσ των ίνιιζφερου.ένων. β-οαλλομένης έντές εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσει·)ς τοϋ παρόντος.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

1<ί>'ι

νΑρ·ύρο·, 9.
1. ’Από πρώτης Μαίαυ 1978 ai υπό τού ΙΚΛ καταβαλ
λόμενα; συντάξεις άν·αν.ae-í*ο·ΐτ·3κ βάσε: άσφαλιστικής κλάσεως ζνωπεσας κατά τρεις ( Η) κλασε ις. ευ οι ον η εναρς.ς
τή; συνταξιοδοτήσεοος ¿;j.—
£—
τε: εις τι μέχ?: τής ο !.! 2.! 973
•/?'.'·»·.κον δ.άστημζ. ./.ata δύο (2) χλάηες. έφ «ον ή εναρσυοταξιοδοτήσεως £μ~: ,-ε: εις τό άπό 1.1.197 4 μέχρι
«.1.12.1974 χρονικόν διάστημα. κατά μίαν ¡I i •/λάσιν. εο
οσον ή έναρξις χυνταξιοδοτήσεως έμκίκτε: εις το άτο· 1.!.
1975 μέχρι τής 31.12.1975 χρονικόν διάστημα. τής νέας
κλάσεως άνακα-ύ'Ο.ρισμού μή δυναμένης νά ύκερβή εις άκάσα.ς
τάς πε; '.πτώσεις την δεκάτην Τετάρτην κλασιν.
2. Καταβαλλόμενα έξ οίασσήποτε αίτιας πρόσω: νά επι
δόματα ε·ς 'συνταξιούχους συμψηφίζονται προς τάς έκ τον
οινακα-ύορισμού δυνάμει των διατάξεων τον κατοντσς νόμον
κροκυκτούσας έκί πλέον διαφοράς ποσού τής συντάξεως. Ιόο
^
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τούτοι κοοστι-ύεμενον εις την έκ τον άνακα·5ορισμού κροκύκτουσαν σύνταξιν.
3. Κι^ ην κεοικτωσιν αι α.-οεοχαι αι />..μοζ <ομ&/ αi ν.. ου^.
δ'·:: τόν υπολογισμόν τής συντάξεως ανάγονται έξ όλοκλήρον
εις χρόνον —=ο τήρ 31.12.1975. ή παρεχόμενη σύνταξις άνακαΨορίζετα: κατά τρεις κλάσεις. έφ’ δτον ή λήξις τον χρόνον
άτφαλίτεως έμκίκτει εις τό με/?’, τής 31.12.1973 χρονικόν
διάστημα. κζτζ ovo κλάσεις. έφ’ όσον ή λήξις τής άσφαλίσεως
ένστικτε: εις τό μέχσι τής 3!.12.1974 χρονικόν διάστημα και
κζτζ μίαν -/.λάσιν. έφ’ όσον ή λήξις τής άσφαλίσεως εμπίπτει
εις τό μέχρι τής 31.12.1975 χρονικόν ϊιάστημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Είδι,κζ·· διατάξεις (35ετίζ).
Άρ-ίΐρον 10.
1. Ό ήσφαλσμένος καρά τφ ΙΚΑ δικαιούται'συντάξεως
εάν κζτζ την υποβολήν τής αιτήσεως έκραγματοκοιησε ίέκζ
χιλιάδας πεντακόσια ς (10.500) τουλάχιστον ήμέρζς έργασ!:.·ς εις την πραγματικήν άσφάλισιν τον ΙΚΑ καί έ:.t πλέον
συνεπλήρωσε τό 58ον έτος τής ηλικίας.
Ιμάν ό ήσφαλισμένος συνεπλήρωσε τόν ντο τον κροηγουμένον εδαφίου όριζόμενον άρι-άμόν ήμερων εργασίας, ώς καί τό
50ον έτος τής ηλικίας δυκαΐλύται, συντάξεως ήλαττωμένης
κατά 1/200 τής κλήρους συντάξεως δι’ έκαστον μή ■·% έλλεί κοντά έκ τού κζ·τά τό προηγούμενο··/ έδάφιον όρ!ου ηλι
κίας.
2. Διά τόν υπολογισμόν των ΰκό τής προηγούμενης παρα
γράφου, άκαιτουμένων 10.500 ήμερων εργασίας λαμβάνετα!
ύ~’ ό'όει κατά τάς διατάξεις τον Ν.Α. 4202/1961 «κερί
οι ατηρησεως των εκ τής ικοκνωνικής άσςαλίσεεος δικά ωμάτων είς κερ::πτώσεις μετζ<ίολής ασφαλιστικού φορέωςν καί
·ζσία·ς έναντι αμοιβής εις τήν άσφάό χρό·/ος έξηστημένης
Ορεως κνρίας άσφαλίσεως. Δεν λζμβάνετα:
λισιν ετέρου φορέως
νκ οψει ό χρόνος κροαιρετικής άσφαλίσεως. ό αναγνωρι
στείς ώσ συντάξιμος χτόνος δννάν.ει των διατάσεων των
Ν.Α. 4377/1964. 4378/1964. zp-Sp. 2 Ν Λ. 4577/1966
καί 4581/1966, ό χρόνος στρατενσεως. ό χρόνος άσφαλίσεως
κλέον των 300 ήμερων έργασίας έτησ ωσ. ώς καί οίοσδήκοτε έτερος χρόνος λογιζόμενος ώς σνντάσιμος (ανεργίας
ά'·άεν·ίζτ κ)κ.) δυνάνει ε’δικών διατάσεων. Έκίτης δεν λα'··
βάνετα: νκ’ οψει ό χρόνος άσφαλίσεως μέ τήν ιδιότητα τον αύτοτε/.ώς άκασχολονμένον.
3. Προκειμένον κερί ήσοαλ σμενον κληρονντος τάς κροϋκο·ί»εσεις τον κρώταν έδαφίου τής κρώτης καραγράφον τον κζ·
ρόντος áp'Spov. τά κοσοστά κροσαυξήσεως τής συντάξεως τον
κίνακος Β' τής σαραγ' άφον ί τού ά;-3ρον 29 τού Α.Ν. 1846/
1951 κροσανξάνονται κατά 50% διά τάς μετά τήν ίσχνν τού
παρόντος ήμέρας έργασίας έν άσφαλίσε: τάς κρζγματοκοιον• ^ r»
ü.svac z í s y n τ(Τν·> 1Π ?;ΠΠ

4. Προκειμένον κερί ήσφαλισμέ ον νκαγον.ε
•/ενισμόν κερί βαρέων καί άν&νγιε.νών ί-,....
ΙΚΛ καί σνμκληρούντος τάς νκό τής καιν-;·
ρόντ’,ς όριζομενας κρονκονεσεις, τά ποσοστά
τής συντάξεως τού κίνακος Β' τής καραγ;
29 τού Λ.Ν’. 1846 1951. προσαυξάνονται ·,
ήμερομίσ-νία άσφαλίσεως διά τά όποια κζτ;..
τους υπαγόμενους εις τόν K r/ονισμόν τον:·,
εισφορά!.
5. Ή καταβολή τής συντάξεως τώ>ν όζσ.
ζρ-άρον συντ αξ:οοοτονμένων ά'/αστέλλετα: ν ¡ ,
οίασδήσ.οτε έργζσ'ας ή τή άσκησε: οίονδήκοσ;
Ε:δ:κώς κροκέ μενού κερ: συνταξιούχων, ών σο σεως δεν υπερβαίνει τό έκάστοτε ίσχόον κατωτ:··.
τάξεο)ς. ισχνόν/ α! κερί αναστολής διατάξε·:
καρ. 7 στοιχείο·/ γ' τον Α.Ν. 1846 51. μ
λονν όρισόη α! λεπτομέρεια*, εφαρμογής τή;
γράφον.
6. Αί διατάσ: ς τού καοόντος ά··5:ον ::
Μαρτίου 1978.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΠΌΧ
Διαδοχική άσφάλισ::.
"Λούρον II.
1.
Αί διατάξεις τού αρύρον 5 τον Ν.Α. 'rJo-J μ.·
διστηιρήσεως τών έκ τής Κοινωνικής Άσφαλίσεω; >■
των ε’ς περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικό^
:
ύεντικώς ήρμηνεύ'ύησαν διά τών διατάξει.., , ,·
τού Ν. 4476/1965 «κερί κροσ-ύέτον καρά τω I Κ \
θετικής άσφαλίσεως καί άλλων τινών μετζ::Α)··
κερί Ι.Κ.Α. νομοθεσίας», δεν εφαρμόζονται:
α) Έπί ήσφαλισμένων ϋκαχύέντων ό:αόο/:/ι ,
άσφαλίσεως φο-ρέως άσφαλίσεως αύτοτελώ; άσζ:/.
εις τήν άσφάλισιν φορέως άσφαλίσεως μιούικ.
στρόφως καί
β) ’Βκί ήσφαλισμένων υπαγόμενων τό σι... «
ισχύος σού παρόντος καί έφεξής διαδοχικά,; .
λισιν οίονδήκοτε έτερον φορέως άσφαλίσεως.
κτώσεο)-/ έφαρμογής τών διατάξεων σου Ν. I',.; I1.1,
Εις τάς περιπτώσεις ταντας έφαρμόζοντα: τά />.·
α. Ή σν/ταξις τού δικαιούχον ει·.α·: τό αόροιτω 1
μάτων τού ποσού τής συντάξεως τών ίαρυνοντ:· ■
μοντα καί τους λοιπούς συμμετέχοντας Ίή:·/ "
τά κατωτέρω οριζόμενα.
Ό άκονέμων τήν σύνταξιν φορεύς κασα-κ/.’/.
καιούχο/ τό άίροισμα τών τμημάτων σα-τ;· ·
έκαστον τών συμμετεχόντων φορέων με το ;
σόν τού τμήματος τής συντάξεως.
β. "Εκαστος τών οργανισμών άσφαλίσε'··* J :J
ποιων καί ό άκονέμων. υπολογίζει, όιά τι> '·"-’
δίων οργάνων του. το κατά τήν διεκονσα, τ'.,:·
κοσόν συντάξεως βάσει τού συνόλου το. ε;ζ;'·
τοποιη-ύέντος χρόνου άσφαλίσεως καί κ:Γ
.σ:■·.: τούτον τμήμα κατά τήν άναλογίζν του εζ;
κοιη'ύέντος χρόνου άσφαλίσεως.
γ. Εις κιρίκτωσιν κα·ύ’ ήν τό εξάγομεσέρο), άύροισμα τών τμημάτων συντάςεω?·
τόν άκονέμοντα καί τους λο'κους συμμετεχο ·-', __ ,. ,μΤ'·
μικρότερων τού κατωτάτου ορίου συνταξεω? :
,
νου ύκο τού φορέως εις τήν άσφάλισιν του '- ··■· . ,2<
περισσότερος χρόνος, σύνταξις τού δικαιούχο/
τού έκάστοτε κατωτάτου ορίου συντάξεως : · .
εις τήν άσφάλισιν τού όποιου διηνύ-ύη ο σε;;--·
rt·'*
Ό άκονέμων τήν σύνταξιν
κζτζοζ'·Λ·
;tv φοοεύς
φορ
-τ·ι,
κληρον εις τόν δικαιούχον, τής σχετ κής :3
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Αναμόρφοχτη της Κοινών'ιχής Ασφάλισης χαι άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ .

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εχδίδομε τον ακόλουθο νόμο που φήφχσε π Βουλή:
Μ Η Ρ Ο Σ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγικές δια τά ξεις και εννοιολογιχοί προσδιορισμοί
Άρθρο 1
Χαρακτήρας Κοινωνικής Ασφάλισης
Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
και το Δημόσιο είναι υποχρεωτική και καταλαμβάνει τα
πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, επιφυ
λασσόμενων των διατάξεω ν περί προαιρετικής ασφάλισης.

Άρθρο 2
ΕννοιολογικοΙ προσδιορισμοί
Στον παρόντα νόμο οι παρακατω όροι σημαίνουν
αντίστοιχα:
1. Απασχόληση: Η προς βιοπορισμό παροχή εξαρτημένης
εργασίας ή ανεξαρτήτω ν υπηρεσιών.
2. Αυτοαπασχολούμενοι: Οι λοιποί, πλην μισθωτών,
ασφαλισμένοι.
3 Μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν
ι'Μ.Μ.Κ Κ. Α Ε.Π.) : Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε τρέχουσες
αγοραίες τιμές διαιρεμένο δια του !2, όπως προκύπτει από
τους Εθνικούς Λογαριασμούς της Ελλάδος.
4 Φορείς κοινωνικής ασφάλισης: Ολα τα ασφαλιστικά
Ταμεία και Οργανισμοί, που λειτουργούν με τη μορφή
ν.π δ.δ. και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης φορείς ασφάλισης νοού
νται τα Ταμείο ή Κλάδοι ή Λογαριασμοί, που λειτουργούν
με τη μορφή ν.π.ι.δ., οι υπηρεσίες και ^άθε άλλος φορέας
ανεξαρτήτω ς ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγούν
περιοδικές παροχές υπό τύπο συντάξεων (κύριες και
επικουρικές), βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές α σ θέυε.ας ή εφάπσξ βοηθήματα ¿φοσον καταβάλλεται εργοδοτικη εισφορά η κοινωνικός πόρος.
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Δεν θεωρούνται φορείς ασφάλισης κατά την έννοια του
παρόντος νόμου τα Κεφάλαια Αποκαταστάσεως Φορτοεκ
φορτωτών (Κ.Α.Φ.).
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων που διορίζονται μετά
την 1 -1 -1 9 9 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Πολιτικές Συντάξεις
. Άρθρο 3
Δικαίωμα σύντοξης - προϋποθέσεις
1.
Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος λαμβάνει
κάθε μήνα μισ$ό από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούται ισόβιας
σύνταξης από το Δημόσιο :
α) Αν απομακρυνθεί της υπηρεσίας και έχει δεκαπενταετή
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το εξηκοστό
πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του.
Προκειμένου για μητέρες υπαλλήλους, που έχουν
ανήλικα ή ενήλικα αλλά· ανίκανα για κάθε βιοποριστική
εργασία παιδιά, αρκεί η συμπλήρωση του πεντηκοστού
πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν
εικοσαετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Κατ' εξαίρεση για τις μητέρες υπαλλήλους που έχουν
τρία τουλάχιστον παιδιά και εικοσαετή πλήρη πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία, το κατά το ' πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης αυτής όριο ηλικίας μειώνεται χατά τρία (3) έτη
για κάθε παιδί χαι μέχρι του πεντηκοστού (50ού) έτους.
β) Αν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανό
τητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπλη
ρώσει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρε
σία, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ειδικά για όσους καθίστανται ανίκανοι λόγω ατυχήματος,
που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, η κατά το προηγούμενο
εδάφιο πενταετία μειούται στο ήμισυ.
γ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε της υπηρεσίας λογω
σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας συνεπεία τραύματος
ή νοσήματος, που προήλθε προδήλως και αναμφισβητήτως
εξαιτίας της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπη
ρεσίας και την ηλικία του.
Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν

βλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
ικαίωμα σ ύνταξης εφόσ ον εκδηλώθηκαν το αργότερο σε
2. Συντάξιμη λογίζεται και κάθε υπηρεσία, που έχει
να εξά μη νο από την ημέρα που απομακρύνθηκε ο
π άλληλος από την υπηρεσία μετά το πάθημα.
παρασχεθεί στο Δημόσιο, στους ο.τ α. και τα άλλα ν.αδ.δ.
με οππιαδήποτε σχέση, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Σ ε Kc.ua περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι
γενιχά, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι δύο έτη.
ιροήλθα» -ξ α ιτία ς τη ς υπηρεσίας χρόνια νοσήματα, τα
καθώς και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
ποία εχο.-,λώθηκαν μέσα σε τρία (3) χρόνια από το διορισμό
- με την προϋπόθεση καταβολής της προβλεπόμενης από το
ου υπαλλήλου στο Δημόσιο, ως τακτικού.
Αν απ οδειχθεί ό τι υπάρχει βαρύ πταίσμα του υπαλλήλου
άρθρο 17 εισφοράς.
3. : . a f εξαίρεση δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος :
>ς προς το πάθημα, δ εν γεννάται δικαίωμα σύνταξης, κατά
α) Της διαθεσιμότητας εφόσον αυτή οφείλεται σε
ις δ ια τά ξεις τη ς περίπτωσης αυτής.
2.
Ο ι δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιούντα σε κάθε περίπτωση αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε αμετέκλητη
χαταδίχη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε οριστική
ιε το υ ς τακτικούς ως προς το δικαίωμα για σύνταξη.
απόλυση.
3-, Οι μη μόνιμοι υπάλληλοι, οι νομάρχες, οι έπαρχοι και
β) Της αυθαίρετης αποχής από τα καθήκοντα
κ ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποκτούν δικαίωμα
γ) Της αργίας και της προσωρινής απόλυσης,
ιύνταξης μ ε το υ ς όρους και τις προϋποθέσεις που
δ) Της έχτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από
βρίζονται γι' α υτο ύς στο άρθρο 1 του Κώδικα Πολιτικών
οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός αν επακολούθησε απαλλα
αι Στρατιω τικώ ν Σ υντά ξεω ν {π.δ. 1041/1979 ΦΕΚ 292 Α'),
Γε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
γή·
ε) Της προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε
ιυτού ως προς τη ν ηλικία συνταξιοδάτησης, τη συνταξιοαπαλλαγή.
*
ότηση λόγω παθήματος, καθώς και τη εκΛταξιοδάτηση των
στ) Οποιοσδήποτε υπηρεσίας, που συμπίπτει με χρόνο
υναικών με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ή με τρία (3)
ασφάλισης σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, ελληνικό
ουλάχιστον παιδιά.
ή διεθνή και χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση δικαιώματος
4. Δικαίωμα σ ύ νταξης από το Δημόσιο έχουν επίσης και
σύνταξης από τον οργανισμό αυτόν, με επιφύλαξη των
ι κατηγορίες των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο άρθρο
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 του νόμου αυτού.
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων,
ζ) Της ειδικής άδειας, που προβλέπεται από τα άρθρο
φόσον σ υντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της
6 των ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 9 Α ) και 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α ).
ιαραγρ. 1, καθώς και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρισμένων
η) Μετά την κατάληψη από το όριο ηλιχίας.
χολείω ν τη ς αλλοδαπής και οι λοιπές χατηγορίες εχπαιΕισφορές, που έχουν καταβληθεί για το χρόνο των
ευτιχών λειτουργώ ν, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
προηγούμενων περιπτώσεων, δεν επιστρέφονται στον υ
αραπάνω Κώδικα, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι
πάλληλο, ο χρόνος πάντως αυτός αναγνωρίζεται ως
ρ ο υπ ο θέσ εις του ε ν λόγω άρθρου και συντρέχουν οι
συντάξιμος σε οποιανδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό
ρ ο ύπ ο θέσ εις τη ς περίπτ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου
κύριας ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής
υτού.
ασφάλισης.
5. Το προσωπικό των οργανισμών τοπιχής αυτοδιοίκησης,
4. Εάν κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου
ο οποίο έχ ει υπαχθεί στη συνταξιοδότηση,του Δημοσίου
προκύπτει διάστημα ίσο τουλάχιστον προς έξι (6) μήνες
ε τις δ ια τά ξεις το υ ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α ) και του
λογίζεται ως πλήρες έτος.
ρΟρου 48 του ν. 1?'Ι 3/138® (ΛΕΚ ?4.3 Α') εξακολουθεί να
υντα ξιοδο τείτα ι από το Δημόσιο με τους όρους χαι τις
Άρθρο 5
ρούπ οθέσ εις τη ς παραγρ. 1 του άρθρου αυτού.
Υπολογισμός
σύνταξης
πολιτικών υπαλλήλων
6. Ο διχαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του
ομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι πληρούν τους
1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των πολιτικών
ρους και τις π ροϋπ οθέσεις των διατάξεων του πρώτου
υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη ποοοστό του μηνιαίου
δαψίου τη ς περίπτ. ά και των περιπτ. β', δ' και ε' της
ασφαλιστέ ου μισθού και η συντάξιμη υπηρεσία τους.
αραγρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και
2. Η μηνιαία τκ/νταξη συνίσταται σε ποσοστό 1,714%
τρατιωτιχών Συντάξεω ν, καθώς και τις προϋποθέσεις των
του κατά την προηγούμενη παράγραφο μηνιαίου ασφαλι
ιατάξεω ν των περιπτ. β' χαι γ της παρ. 1 του άρθρου
στέ ου μισθού για κάθε έτος πραγματικής συντάξιμης
υτού. αποκτούν δικαίωμα σύνταξης χωρίς την προϋπόθεση
υπηρεσίας.
ΐς ηλικίας, που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου
3. Ο ς μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίχον
δαφίου τη ς περίπτ. α' τη ς παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
της
διαψέσεως του συνόλου των πόσης φύσεως μηνιαίων
Το όριο ηλικίας δ εν ισχύει για τις γυναίκες δικαστικούς
αποδοχών, που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε
ειτουργούς, καθώς και για τις .γυναίκες που ανήκουν στο
ημερολογιακά έτη, που προηγούνται του έτο υ ς εχείνου κατά
όριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των
φόσον οι ανω τέρω κατηγορίες γυναικών έχουν ανήλικα ή
οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολσγιεμδ των
νίκανα παιδιά ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, και συμπληδώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδό
ώνουν εικοσαετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
ματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των
Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. ά της παραγρ.
ετών αυτών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των
του άρθρου 1 το υ Κώδικα Πολιπκών και Στραπωτιχών
σαράντα (40). Αν υπολείπονται των σαράντα (40) Χαμβάυντάξεω ν δεν ισχύει για όσους διορίζονται μετά την 1η
νονται υπόψη και αποδοχές μηνών ασφάλισης της αμέσως
ινουαρίου 1993.
προηγούμενης περιόδου μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού
των μηνών αυτών.
’Αρθρο 4
Προκειμένου για εξερχομένους λόγω ανικανότητας, αν
Σ υντά ξιμ η υπηρεσία πολιπκών υπαλλήλων1
ο συντάξιμος χρόνος είναι μικρότερος τού προβλεπομενου
1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος, στο προηγούμενο εδάφιο ο υπολογισμός γίνεται με βάση
το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του χρόνου ασφάλι
ου διανύεται σπ ς θέσ εις του άρθρου 3 με υπαλληλική
σης, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έξοδά τους.
κότητα και λαμβάνεται υπόψη για τον (υπολογισμό της
Για τον προσδιορισμό των συνολικών αποδοχών της
ύνταξης, με την προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν οι προ-
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Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αποκτούν δικαίωμα
παραγράφου αυτής, ο* αποδοχές γνα κάθε έτος, πλην αυτών
σύνταξης χωρίς την προϋπόθεση της ηλιχίας, που προβλέτου τελευταίου πριν από την έξοδο έτους, λαμβάνονται
πεται από την περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
υπόψη α υξη μ ένες κατά το ποοοστό αύξησης των συντά
5.
Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της 'περίπτ. ά της
ξεων.
4.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης των παντελώςπαραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και
Στραπωτιχών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσο
τυφλών και παραπληγικών ή τετράπληγικών υπαλλήλων
νται μετά την 1η Ιανουάριου 1993.
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 3
του άρθρου 19 του ν. 1694/1967 (ΦΕΚ 35 Α ) .
---------------------—
Άρθρο 8
Συντάξιμη υπηρεσία στρατιωτικών
'Αρθρο 8

Συντάξεις ποθόντων
1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος,
1.
Σ ε περίπτωση απόλυσης του υπαλλήλου λόγωπου διανύεται με στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος
φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν
σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που δεν οφείλεται
οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
στην υπηρεσία, η σύνταξη κανονίζεται βάσει του κατά το
Η διάταξη της παρσγρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος
άρθρο 5 ασφαλίστε ου μισθού και των ετών πραγματικής
έχει εφαρμογή και για τους στρατιωτικούς.
συντάξιμης υπηρεσίας του.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας των στραπωτιχών, που τελούν
2. Προκειμένου για παθόντες από τραύμα ή νόσημα, το
σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, των εν ενεργεία αλεξιοποίο προήλθε προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της
πτωπστών, των υποβρυχίων καχαστροφέων του Πολεμικού
υπηρεσίας, η σύνταξη κανονίζεται βάσει του ποσοστού
Ναυτικού και των ανδρών υποβρυχίων αποστολών του
ανικανότητας και του ποσού της σύνταξης, που αναλογεί
Λιμενικού Σώματος, καθώς και ο χρόνος καταδυτιχων
σε τριακονταπ ενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται
Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 50% δεν παρέχει
διπλάσιος σε περίοδο ειρήνης και τριπλάσιος σε περίοδο
δικαίωμα σ ύνταξης ανικανότητας.
πολέμου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
3. Αν η σύνταξη, που προκύπτει βάσει των ετών
του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών χαι Στρατιωτικών
υπηρεσίας είναι μεγαλύτερη αυτής, που αναλογεί στο
Συγτάξεων και καταβληθούν διπλάσιες ή τριπλάσιες εισφο
ποσοστό ανιχανότητας, καταβάλλεται η μεγαλύτερη αυτή
σύνταξη.
ρές, αντίστοιχα.
3. Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρονος των στραπω4. Οι δ ια τά ξεις των ν. 1897/1990 {ΦΕΚ 120 Α ) και
πκών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκχαθαρί1977/1991 {ΦΕΚ 185 Α ) κατά το μέρος, που αφορούν τον
σεως ξηρός ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, ο χρόνος του
υπολογισμό τη ς σ ύνταξης των προσώπων, που υπάγονται
αστυνομικού προσωπικού της Ε Λ-Α Σ, που υπηρετεί σε
σε α υ τές, εξακολουθούν να ισχύουν.
υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
εξουόί.ιερωοη και κΰίυστροφή εκρηκτικά;» μι^ανισμων Και
Στρατιω τικές συντάξεις
αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και το προσωπικά των ειδικών
κατασταλτικών αντί τρομοκρατικών μονάδων, εφόσον πληΆ ρθρο 7
ρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 16
Δικαίω μα σύνταξης - προϋποθέσεις
του ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189 Α ) και 20 παρ. 3 του ν.
•
·
1813/1988 {ΦΕΚ 243 Α ) αντίστοιχα, χαι καταβληθούν
1. Ο στρατιω τικός δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το
διπλάσιες εισφορές.
Δημόσιο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμε
-4. Κατ' εξαίρεση δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος:
νων παραγράφων.
. α. της διαθεσιμότητας εφόσον οφείλεται σε αξιόποινη
2. Στρατιω τικός νοείται αυτός, που υπηρετεί σας
πράξη για την οποία επακολούθησε αμετάκλητη καταδίκη
Έ νο π λες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό
ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε έξοδος από την
και στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως αξιωματικός, ανθυπασττιυπηρεσία ή μετάθεση σε αργία με απόλυση,
στής ή οπλίτης ή αυτός, που κατά το νόμο αντιστοιχεί
β. της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον υπερβαίνει
στους βαθμούς αυτούς, ανεξάρτητα από το όπλο, σώμα,
τους έξι μήνες,
κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει.
γ. μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας,
3. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξης :
δ. της αδικαιολόγητης απουσίας και της λιποταξίας,
α) Αν απομακρυνθεί εκουσίως των τάξεων και έχει
ε. της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από
συμπληρώσει δεχαπ ενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη
οπαοδήποτε δικαστήριο, εκτός αν επακολούθησε απαλλα
υπηρεσία, και το εξηκοστό πέμπτο {65ο) έτος της ηλικίας
γή.
. ... . .
του.
στ. της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής
β) Αν απομακρυνθεί των τάξεων λόγω σωματικής ή
κράτησης, εκτός αν επακολούθησε απαλλαγή,
διανοητικής ανικανότητας, που δεν οφείλεται στην υπηρεσία
ζ. οποιοσδήποτε υπηρεσίας για την οποία ασφαλίστηκε
και έ χ ε ι συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πραγματική
σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, ελ
συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτω ς ηλικίας.
ληνικό ή διεθνή και χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση δικαιώ
Ειδιχά για όσους καθίστανται ανίκανοι, λόγω ατυχήματος,
ματος σύνταξης από τον οργανισμό αυτόν, με την επιφύ
που δ εν ο φ είλεται στην υπηρεσία, η κατά το προηγούμενο
λαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 του νόμου
εδάφιο π ενταετία μειούται στο ήμισυ.
αυτού,
Προκειμένου για γυναίκες στραπωπκούς. ποο έχουν
η. της ειδικής άδειας, που προβλέπεται από τα άρθρα
ανήλικα ή ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε βιοποριστική
6 των ν^1630/1387 (ΦΕΚ 9 Α ) και 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α).
εργασία παιδιά, ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, αρκεί
Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για το χρόνο των
εικοσ αετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανε
προηγούμενων περιπτώσεων δεν επιστρέφονται στο στρα
ξαρτήτω ς ηλικίας.
τιωτικό, ο χρόνος πάντως αυτός αναγνωρίζεται ως συντά
4. Οι μόνιμοι στραπωτικοί, οι οποίοι πληρούν τους
ξιμος σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας
λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του άρθοου 25 του Κώδικα
ασφάλισης, σύμφωνα με πς διατάξεις της διαδοχικής
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ασφάλισης.
του ν. 1694/1987.
5.
Αν κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου
‘Αρθρο 10
προκύπτει διάστημα ¡σο τουλάχιστον προς έξι (6) μήνες,
Συντάξεις παθόντων
λογίζεται ως πλήρες έτος.
‘Αρθρο 9
Υπολογισμός σύνταξης στρατιωτικών
1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των στρατιωτικών
λαμβάνεται υπόψη ποσοστό του μηνιαίου ασφαλιστέου
μισθού και η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τους.
2. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 1,714%
του κατά την προηγούμενη παράγραφο μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε έτος πρσγματιχής συντάξιμης
υπηρεσίας.
3. Ω ς μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίκον
της διαιρέσεως του συνόλου των πόσης φύσεως μηνιαίων
αποδοχών, που έλαβε ο στρατιωτικός κατά τα πέντε
ημερολογιακά έτη . που προηγούνται του έτους εκείνου κατά
το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των
οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των
δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδό
ματος αδείας. δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των
ετών αυτών, οι οποίοι δεν μποοει να είναι λιγότεροι των
σαράντα (40). Αν υπολείπονται των σαράντα (40) λαμβάνονται υπόψη και αποδοχές μηνών ασφάλισης της αμέσως
προηγούμενης περιόδου, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού
των μηνών αυτών.
Προκειμένου νια εξερχομένοος λόγω ανικανότητας, αν
ο συντάξιμος χρόνος, είναι μικρότερος του προβλεπομένου
στο προηγούμενο εδάφιο ο υπολογισμός γίνεται με βάση
το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του χρόνου ασφάλι
σης. που έχ ει πραγματοποιηθεί μέχρι την έξοδό τους.
Για τον προσδιορισμό των συνολικών αποδοχών της
παραγράφου αυτής, οι αποδοχές για κάθε έτος, πλην αυτών
του τελευταίου πριν από την έξοδά έτους, λαμβάνονται
υπόψη αυξημένες κατά το ποσοστό αυξήσεως των συντά
ξεων.
4. Ω ς ασφαλιστέος μισθός των μαθητών των παραγω
γικών σχολών, που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης λόγω
παθήματος γενικά, που οφείλεται στην υπηρεσία, λογίζεται
ο βασικός μισθός του βαθμού:
α) αρχιλοχία ή αντίστοιχου προκειμένου για μαθητές των
σχολών αξιωματικών πλην αυτών της τελευταίας τάξ^ς για
τους οποίους λαμβάνεται υπόψη ο μισθός του ανθυπασπιστή
ή του αντίστοιχου, εκτός αν λαμβάνουν μισθό ανώτερου
Βαθμού, οπότε λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος αυτός μισθός.
β) λοχία ή αντίστοιχου προκειμένου για μαθητές των
σχολών υπαξιωματικών και
γ) δεκανέα ή αντίστοιχου προκειμένου για μαθητές των
λοιπών κατώτερων σχολών.
5. Ω ς ασφαλιστέος^ μισθός για τους στρατευμένους
οπλίτες, κληρωτούς και εφέδρους, που αποκτούν δικαίωμα
σύνταξης με τις προϋποθέσεις της περίπτ. ε' της παρ. 1
και της πορ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών χαι
Στρατιωτικών Συντάξεων, λογίζεται ο βασικός μισθός του
μόνιμου στρατιώτη.
6. Προκειμένου για όσους διετέλεσαν ως στρατιωτικοί,
σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ή ενέργειας αλεξιπτω
τιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα του Πολεμικού Ναυτικού
ή σε υποβρύχια αποστολή του Λιμενικού Σώματος ή
υπηρέτησαν σε υποβρύχια, η μηνιαία σύνταξη προσαυξά
νεται, σύμφωνιΓμε δσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου
43 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
7. Γ ια τον υπολογισμό της σύνταξης των παντελώς
τυφλών και παραπληγικών ή τετραπληγικών εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19

1.
Σε περίπτωση απόλυσης του στρατιωτικού λόγι
σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που δεν οφείλετε
στην υπηρεσία η σύνταξη κανονίζεται βάσει του κατά τ<
άρθρο 9 ασφαλιστέου μισθού και των ετών πραγματική·
συντάξιμης υπηρεσίας του.
2. Προκειμένου για παθόντες από τραύμα ή νόσημα, τ·
οποίο προήλθε προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας τη<
υπηρεσίας, η σύνταξη χανονίζεται βάσει του ποσοατοι
ανικανότητας και του ποσού της σύνταξης, που αναλογε
σε τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 50% δεν παρέχε
δικαίωμα σύνταξης ανικανότητας.
3. Αν η σύνταξη, που προκύπτει βάσει των ετώι
υπηρεσίας, είναι ^μεγαλύτερη αυτής, που αναλογεί στι
ποσοστά ανικανότητας, καταβάλλεται η μεγαλύτερη αυττ
ούνταξη.
4. Όπου συντρέχει περίπτωση, η κατά το άοθρο αυτί
σύνταξη προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4δ
του Κώδικα Πολιτικών και Στραπωπχών Συντάξεων.
5. Η σύνταξη, που παρέχεται κατά τις διατάξεις τοι
άρθρου αυτού στους αξιωματικούς και οπλίτες οποιοσδή
ποτε βαθμού, μονίμους και εφέδρους, οι οποίοι εξέρχοντσ
της υπηρεσίας λόγω τραύματος ή νοσήματος, που προήλθε
προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της υπηρεσίας τους
σε ειρηνική περίοδο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το
85% της μηνιαίας σύνταξης, που ανήκει σε ομοιόβαθμο
τους στρατιωτικό, που έχει υποστεί την ίδια ανικανότητα
εξαιτίας της υπηρεσίας τους σε πόλεμο.
6. Οι διατάξεις των ν. 1897/1990 και 1977/1991 κατά
το μέρος, που αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης των
προσώπων, που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να
ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Κοινές διατάξεις
‘Αρθρο 11
Σύνταξη οικογενειών
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή υπαλλήλου
πολιτικού και στρατιωτικού, που έχει τις προϋποθέσεις των
άρθρων 3 και 7 του νόμου αυτού, δικαιούνται σύνταξη:
1. Ο επιζών σύζυγος εφόσον έχει μία από τις παραχάτω
προϋποθέσεις:
α) Είναι ανάπηρος και ανίκανος για <άθε βιοποριστική
εργασία σε ποσοστό 67% τουλάχιστον.
β) Δεν έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή
μεγαλύτερο του 40πλόσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου
εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για καθένα από τα κατά
την παρ. 2 του άρθρου αυτού προστατευόμενα και δικαιού
μενα σύνταξης παιδιά.
Εάν το μηνιαίο εισόδημα είναι ουσιωδώς μεγαλύτερο απο
το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται το
ήμισυ της δικαιούμενης σύνταξης.
Σ ε κάθε περίπτωση πάντως, που στο εισόδημα του
επιζώντος συζύγου συμπεριλαμβάνεται και σύνταξη από Ιδιο
διχαίωμα, δυνατοί ο επιζών να επιλέξει αντί αυτής τη
σύνταξη του θσνόντος εφόσον το μέσο μηνιαίο εισόδημά
του, όπως διαμορφώνεται με τη σύνταξη του θανόντος,
δεν υπερβαίνει το εισόδημα της κατά τα ανωτέρω περί
πτωσης β'.
2. Τα παιδιά εφόσον είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή
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αναγνω ρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή είναι φυσικά τέκνα
μ η τέρα ς εφόσον:
α) Είναι όγαμα και δεν υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο
(18ο ) έ τ ο ς τη ς ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε ανώτερες
ή ανώ τατες σ χ ο λές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέχρι τη
συμπλήρωση του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους της
ηλικίας τους.
β) Κατά το χρόνο του θανάτου του υπαλλήλου ή
συνταξιούχου είναι άνίχάνά“για κάθε εργασία η “δε 'ανικα
νό τη τα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους
τη ς ηλικίας το υ ς ή κατά τη διάρκεια της κατά την
προηγούμενη περίπτωση φοίτησης.
3.
Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη:
α) Αν ο θά ν α το ς του υπαλλήλου συζύγου επήλθε πριν
από την πάροδο ε ν ό ς έτο υς από την τέλεση του γάμου
εκτό ς αν:
αα) Απολύθηκε από την υπηρεσία λόγω κατάργησης
θέσ ης εφόσον ο γάμος τελέσθηκε πριν την απομάκρυνση.
ββ) Ο θά νατος επήλθε στην υπηρεσία ή απομακρύνθηκε
από αυτή λόγω ανικανότητας οφειλόυενης ή μη στην
υπηρεσία, εφ όσ ον ο γάμος τελέσθηκε πριν από το τραύμα
ή το ατύχημα ή την εκδήλωση της νόσου, εξαιτίας των
οποίων επήλθε ο θάνατος ή η ανικανότητά του.
γγ) Κατα τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο
νομιμοποιήθηκε τέκνο.
δδ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε
κατάσταση εγκυμοσύνης.
β) Αν ο θανών ελάμβανε κατά την τέλεση του γάμου
σύνταξη, ο δε θά να το ς επήλθε πριν από την πάροδο δύο
ετώ ν απο την τέλεσ η του γάμου, εκτός αν και στην
περίπτωση αυτή συντρέχουν οι λόγοι των υποπεριπτώσεων
γγ' και δδ' τη ς προηγούμενης περίπτωσης ή ο θάνατος
οφ είλεται σε ατύχημα.
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Άρθρο 13

Διαπίστωση ανκανότητος, προσαύξηση συντάξεως,
επιδόματα ανικανότητας και ενηλικίωση τέκνων

1. Όπου ανοφέρετα η ανικανότητα των υπαλλήλων του
άρθρου 3 ή μέλους της οικογένειάς τους, ως προϋπόθεση
απόκτησης δικαιώματος σύνταξης ή χορήγησης επιδομάτων,
αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού
Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).
Το Ιδιο ισχύει και για τα' μέλη της οικογένειας των
στρατιωτικών.
Για τους στρατιωτικούς η ανικανότητα βεβαιώνεται με
γνωμάτευση των οικείων ανωτάτων υγειονομικών επιτρο
πών.
2. Το ποσό της κατά τα άρθρα 5,6,9 και 10 υπολογιζό
μενης σύνταξης καλείται βασική σύνταξη και προσαυξάνεται
κατά 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί και
12% για το τρίτο κα άνω παιδιά εφόσον είναι άγαμα και
ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία και δέν λαμβάνουν σύνταξη απο
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
Αν και ο έτερος των γονέων είναι υπάλληλος ή
συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου φορέα κύριας ασφά
λισης η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω τέκνων
χορηγείται στον ένα των συζύγων κατ' επιλογή τους. Αν
δεν υποβληθεί δήλωσή επιλογής το επίδομα καταβάλλεται
*α ι στους δύο συζύγους κατά το ήμισυ. Οι για τα τέκνα
χορηγούμενες προσαυξήσεις συντάξεων υπολογίζονται επί
του μισού του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά
κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος αναπροσαρμοσμέ
νου με το εκάστοτε ποοοστό αυξήσεως των συντάξεων
του Δημοσίου.
3. Στους συνταξιοδοτοΟμενους λόγω ανικανότητας με
ιΐοουστό ιινυίτημώίς ου^ο Λνΐ
ύ.<* η α
: *:.
οφείλεται στην υπηρεσία είτε όχι. καθώς και στους
Ά ρ θρ ο 12
συνταξιοδοτοΟμενους βάσει ετών υπηρεσίας τυφλούς και
Υπολογισ μός της σύνταξης οικογενειών 1
από τους δύο οφθαλμούς, εφόσον οι κατηγορίες αυτές
τελούν διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επί
1.
Το ποσό τη ς σύνταξης των κατό το προηγούμενοβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου,
άρθρο μελών ο ικο γένεια ς υπολογίζεται επί του ποσού της
παρέχεται και μηνιαίο προσωπικά και αμεταβίβαστο επίδομα
σύνταξης, το οποίο ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος Ά όγα τ ανπΧάνότήτάς. Τσ επίδομα αυτό συνίσταται στο 1/4 του
ανικανότητας ή ετώ ν υπηρεσίας ή θα εδικαιούτο ο ^ ν ώ ν _ .μέαου.χατά-κεφαλήν μηνιαίου ,ακαθόριστου εθνικού προϊό
υπάλληλος κατά το χρόνο του θανάτου το υ ' καί ορίζεται
ντος, που ισχύει κατά το έτος 1991, αναπροσαρμοσμένου
ως ποσοστό αυτής, ως εξής:
κάθε φορά με το ποοοστό αύξησης των συντάξεων του
α) Γία τον επιζώ ντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξης,
Δημοσίου.
β) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης, εκτός
4. Η ενηλικίωση των τέκνων, που συνταξιοδοτούνται από
αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς,
το Δημόσιο, θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του
οπ ότε το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται. Αν το ορφανό
έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας
παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, το
τους, και σε περίπτωση που σπουδάζουν, το 24ο έτος.
ποσοστό τη ς δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
2. Οι σ υ ντά ξεις τω ν οικογενειών των παθόντων, υπό τις
προϋποθέσεις των ν. 1897/1990 και 1977/1991, εξακολου
θούν να διέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών.

Άρθρο 14
Κατώτστο και ανώτατο όριο σύνταξης

1 Το ποσό της, κατά πς διατάξεις του νόμου αυτού
χορηγούμενης σύνταξης στους από ίδιο δικαίωμα συντα
ξιούχους, δεν μπορεί να είναι κατώτερο της σύνταξης που
προκύπτει βάσει του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου
κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, νοουμένου
ως συντάξιμου μισθού, αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε
ποσοστό αύξησης των συντάξεων, και πραγματικής συντά
ξιμης υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών.
4.
Οι σ υ ντά ξεις των οιχσγενειών, σε κάθε περίπτωση,
Το όριο του προηγουμένου εδαφίου μειώνεται ανάλογα
δ εν μπορεί να υπερβαίνουν το ποοο της σύνταξης του
σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μειωμένη
θα νοντος
σύνταξη κατα πς διατάξεις του επόμενου άρθρου.
3. Οι σ υ ντάξεις των οικογενειών των στρατιωτικών, που
πεθαίνουν εξα ιτία ς νόσου ή τραύματος, που προήλθε
προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της στρατιωτικής
τους υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δεν μπορεί να είναι
κατώ τερες από το 8 5% της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει
σε οικογένεια ομοιόβαθμου στρατιωτικού, που φσνεύθηκε
σε πόλεμο ή π έθα νε μετά την ανικανότητά του.
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χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 ετών.
4. Για πς γυναίκες, που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωι
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέ
31.12.1982 και συμπληρώνουν από 1.1.1998 και μετά
προβλεπόμενο από πς καταστατικές διατάξεις των φορέ
συντάξιμο χρόνο, καθώς κ α το χρόνο της παρ. 1 όπ
έχει διαμορφωθεί την 31.12.1997 και της παρ. 2 του άρθρ
αυτού ο συντάξιμος χρόνος αυξάνεται από την παραπά
χρονολογία α ν ά 'έξΓ { 6) "μήνες κάθε έτος μέχρι" συμπληρ
σεως συντάξιμου χρόνου 25 ετών.
Ειδικά για τις μητέρες με ανήλικα ή σωματικώς
πνευματικώς ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνα
ανίκανο σύζυγο κοτά ποσοστό 67% και άνω, η ανωτέ)
αύξηση αρχίζει από 1 -1-2003.
5. Από πς ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 4 τ
άρθρου αυτού εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.,
ασφαλισμένοι των φορέων της παραγράφου 5α του άρθρ
48 του παρόντος και οι ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμεΐι
του άρθρου 9 του ν. 1976/1991 οι υπαγόμενοι στα βαρ
και ανθυγιεινά επαγγέλματδ, καθώς και οι απασχολούμεν
σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και υποθ<
λάσσιες εργασίες, καθώς και οι απασχολούμενα σε ορυχεί
σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ Ε Η..
6. Γ ια τους ασφαλισμένους, οι οποία συμπληρώνουν
65ο έτος της ηλικίας ο ελάχιστος χρόνος για τη θεμελίως
συνταξιοδοτικαύ δικαιώματος ορίζεται σε 15 έτη.
7. Οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές των Ειδικό
Ταμείων του άρθρου 9 του ν. 1976/1991 προύποθέσε
συνταξιοδοτήοεως κ α υπολογισμού σύνταξης κα εφάπς
βοηθήματος για διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντ
προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους, γενικούς διευθυντέ
και εν τετα λμ ένο υς συμβούλους, καταργουνται απ
24.8.1992.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν .6 1 2 /1 9 // και τη
ncip.8 του άρθρου 40 του ν. 1902/1990 εξακολουθούν ν
ισχύουν.
9. Το πρώτο εδάφ. της παρ. 2 του άρθρου 28 το
α ν. 1846/1951, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρο
27 του ν. 1902/1990. αντικαθίσταται από τότε που Ισχυε ω
εξής:
Ά ρθρο 47
' Αν” ο ' ασφαλισμένος λαμβόνει σύνταξη γήρατος
Συντάξιμος χρόνος 1
r αναπηρίος από άλλα ασφαλιστικό φορέα κόρας ασφάλιση
(πλην Ο.Γ.Α.) ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων κι
1.
Ο προβλεπόμενος από τις οικείες διατάξεις όλωνθυμάτων πολέμου και μητέρων, που ΛΛ/ταξιοδοτη9η*αν μ
των φορέω ν κύριας ασφάλισης συντάξιμος χρόνος δεκα
το άρθρο 63 παρ. 4 του ν. 1392/1990, δικαιούται από τι
π έντε (15) ετώ ν για τη θεμελίωση συνταξιοδοπχού δικαιώ
Ι.Κ.Α. πλήρη σύνταξη γήρατος εφόσον κατά το χρόνι
ματος των μητέρω ν με ανήλικα ή σωμαπχώς ή πνευματικώς
υποβολής της αίτησης έχει συμπληρώσει το όρο ηλικίας
ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδια κατά ποσοστό
που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία γι<
50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω
την απονομή πλήρους σύνταξης και πάντως όχι κάτω τοι
ή εγγάμων γυναικών, καθώς και των χηρών ή διαζευγμένων
60ου έτους για τους άνδρες και του 55ου για πς γτΛΌίκει
με άγαμα παιδιά που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην
και έχει πραγματοποιήσει πς οπαιτούμενες σε κάθε περί
υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφά
πτωση ελάχιστες ημέρες εργασίας: οι οποίες δεν μπορε
λισης μέχρι 3 1 -1 2 -1 9 8 2 εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί
να είναι λιγότερες από 5.100.
μέχρι 3 1 -1 2 - 1 9 9 2 , αυξόνετοι από 1 -1 -1 9 93 ανό έξι (6)
Για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31-12-91 έχουι
μήνες κάθε έ τ ο ς και μέχρι τη συμπλήρωσή πλήρους
συμπληρώσει το 63ο έτο ς της ηλικίας τους οι άνδρες κα
συντάξιμου χρόνου δεκαεπτά (17) ετών και έξι (6) μηνών.
το 58ο οι γυναίκες απαιτούνται, οι κατά περίπτωστ
2. Συ ντά ξιμ ο ς χρόνος μικρότερος των 15 ετών προβλε
αναφερόμενες στην παρ. 1 εδ. α' ημέρες εργασίας, ο
πόμενος από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων για
οποίες από 1-1-1994 ανέρχονται σε 5.100. Αν ο ασφαλι
τη συνταξιοδότηση με αυξημένο όριο ηλικίας ορίζεται από
σμένος εχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες εργασίας
1 -1 -1 9 9 3 η 15ετια.
τουλάχιστον και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
3. Για το υ ς άνδ ρ ες, που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική
του ο άνδρας και το 50ό έτο ς η γυναίκα δικαιούται σύνταξτ
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέσ κύριας ασφάλισης μέχρι
γήρατος μειωμένη κατά 50%. Οι διατάξεις της νομοθεσίας
3 1 -1 2 -1 9 8 2 χαι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις
που προβλέπουν την απονομή μειωμένης σύνταξης γήρατος
κατασ τατικές δ ια τά ξεις των φοοέων συντάξιμο χρόνο από
δεν εφαρμόζονται για την απονομή δεύτερης σύνταξης'.
1 -1 -1 9 9 8 και μετά, καθώς και για τους υπαγόμενους στην
10. Στο τέλος της παρ. 2 τς>υ άρθρςχι 28 του
υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φσρέα κυρίας ασφά
α.ν. 1846/1951, όπως ανπκαταστάθηκε από την παρ. 1 του
λισης απο 1 -1 -1 9 8 3 μέχρι 3 1 -1 2 -1 9 9 2 , ο συντάξιμος
άρθρου 27 του ν 1902/1990 και την πρςρηγούμενη παράαυξάνονται κατά ένα εξάμηνο ανά έτος από 1.1.1998 και
μετά, μέχρι του 55ου έτους της ηλικίας. Με τη συμπλήρωσή
του 50ού έτ ο υ ς χορηγείται σύνταξη μειωμένη κατά 1/200
Y«a κάβε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας που απαιτείται
για πλτρη συνταξιοδότηση. όπως αυτό διαμορφώνεται με
τις δια τά ξεις του παρόντος.
στ. Μ ε την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου
εδαφίου, τα όρια ηλικίας των υπαγομένων στα βαρέα και
ανΟυγτανά επ α γγέλμ ατα της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προ
σωπικού Δ .Ε .Η ., αυξάνονται κατά ένα εξάμηνο avd έτος
από 1.1.1998 και μετά, μέχρι του 50ού έτους της ηλικίας.
ζ. Ειδικότερα για τον κλάδο π ρόναος ορίζονται τα εξής:
Το ανώ τατο όριο του πέραν των δέκα εχατομ. δραχμών
(10.000.000 δρχ.) ποσού του εφάπαξ, το οποίο καταβάλ
λεται στους συνταξιοδοτουμένους θα περιορισθεί κατά το
1/6 ανά έ τ ο ς (επί μία 6ετία) από 1.1.1993, μέχρι του ορίου
των δέκα εκατομ. -δραχμών (10.000.000 δρχ.), αναπροσαρ
μοζόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του παρόντος
νόμου.
η. Οι δια τά ξεις του άρθρου 47 του ν. 1469/1984 (ΦΕΚ
111 Α ) καταργουνται από 1.1.1593.
3. Η εισφορά του εργοδότη των ειδικών ταμείων του
άρθρου 9 του ν. 1976/1991 για τον κλάδο ασθένειας δεν
μπορεί νο είναι μεγαλύτερη του 6,25%.
Μ εγ α λ ύ τερ ες εισφορές μειώνονται σταδιακά σε 3 χρόνια
κατά το 1 /3 ετή σ ιο ς της διάφορος από 1.1.1993.
4. Μ ε επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παρα-·
γράφου και της παρ. 2, από 1.1.1993 οι εργοδότες των
ασφαλισμένων των Ειδικών Ταμείων κύριας ασφάλισης το«
άρθρου 9 του ν. 1975/1991 9α καλύπτουν τα ετήσια οργανικά
ελλείμματα, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 11 του
ν. 1902/1990. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 1976/1991, που τυχόν θα πρσκύψουν και μέχρι ποσού,
που δεν θα υπερβαίνει σε καμίσ περίπτωση το ποου που
καταβλήθηκε για την κάλυψη των ελλειμμάτων του 1992.
5. Ε ιδικότερα από 1.1.1993 το οργανικό έλλειμμα του
Ταμείου Συντάξεω ν Προσωπικού Η.Σ.Α.Π., θα καλύπτεται
είτε από το ν Λ.Α.Φ .Κ.Α. (άρθρο 67) είτε με επιχορήγηση
από το ν Κρατικό Προϋπολογισμό.

γραφο προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής:
’ Οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο πέντε χιλιάδες
εχατό (5.100) και τέσ σ ερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500)
ημέρες εργασίας και από το δεύτερο εδάφιο τρεις χιλιάδες
(3 000) η μέρες εργασίας αυξάνονται προοδευτικά σε έξι
χιλιάδες (6.000), τέσ σ ερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) και
τρ εις χιλιάδες εξα κό σ ιες (3.600) ημέρες αντίστοιχα με την
προσθήκη στις 5.100, 4.500 και 3.000 ημέρες ανά εκατό
πενήντα (150) ημερών κατά μέσο όρο για κάθε επόμενο
ημερολογιακό έτο ς , αρχής γενομένης από 1ης Ιανουάριου
1998·.
Οι διατάξεις τη ς παραγράφου αυτής και της προηγού
μενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και στους λοιπούς
φορείς κύριας ασφάλισης, προκειμένου για τις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά για
τή συνταξιοδότηση λογω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωσή
του 65ου έτο υ ς τη ς ηλικίας.
11. Σ το τέ λ ο ς τη ς παρ. 2 του άρθρου 4 του
α .ν.1022/1946 (Φ Ε Κ -7 5 Α ) προστίθεται διάταξη, που έχει
ως εξής:
'Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον έχει συυπληρωθεί ο
απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοπκου δι
καιώματος χρόνος".
12. Οι δια τά ξεις του άρθρου ¿0 του παρόντος νόμου
εφαρμόζονται αναλογω ς και για τους μέχρι 31-12-1992
υπαγόμενους στην ασφάλιση οποιοσδήποτε φορέα κύριας
ασφάλισης.
Διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση άλλων χρόνων
πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 40 του παρόντος
νόμου ή προσμέτρπση άλλου πλασματικού χρόνου για τη
θεμελίωση συνταξιοόοτικοό δικαιώματος ή προσαυξηση του
ποσού τη ς σύνταξης καταργούνται από 1.1.1994, ·με
εξαίρεση τις διατάξεις, που προβλέπουν την αναγνώριση
από φορείς επικουρικής ασφάλισης, του χρόνου που
διανύθηκε στο φ ο ρ έα κύριας ασφάλισης και μέχρι τη
θεμελίωση του συντσξιοδοτκού δικαιώματος πς διατάξεις
που προβλέπουν αναγνώριση χρόνου εθνικής αντίστασης,
η ς διατάξεις των παρ. 4, 5 του άρθρου 5 και του άρθρου
7 του ν. 1759/1988 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του
ν. 1880/1990.
Χρόνοι, που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί μέχρι
31.12.1993 βάσει των καταργούμενων διατάξεων, θεωρού
νται έγκυροι.

•
Ά ρ θρ ο 48
Ό ρια ηλικίας για συνταξιοδότηση

*!»

1. Στο πρώτο εδάφ ιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν 8 25/1978 προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής:
’ Το παραπάνω προβλεπόμενο όριο ηλικίας αυξάνεται
προκειμένου περί ανδρών ανά έ ξι (6) μήνες κάδε έτος,
αρχής γενο μ ένης από 1 -1 -1 9 9 8 και μέχρι του 50ού έτους.*
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν
825/1978, καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 27 του
V.13C2/199C καταργούνται από 1.1.1994.
2. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως των απασχολού
μενων σε υπ όγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων
ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. ισχύουν και νια τους απασχολσυμένους σε υποθαλάσσιες εργασίες
3. Οι προϋποθέσεις .συνταξιοδοτήσεως του άρθρου 9
του.y . 197.6/1991, όπω ς τροποποιούνται και συμπληρώνονται
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται k u i για
τους ασφαλισμένοι*: του Ταμείου Συντάξεως και Επικου
ρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Περι
φερειακού Γενικού Νοσοκομείου ‘ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ* και

του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ασφαλιστικής Εται
ρείας *Η ΕΘΝΙΚΗ*.
Για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των φορέων
αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ.
5 του άρθρου 9 του ν.1976/1991, εφόσον από πς
καταστατικές διατάξεις των φορέων τους προβλέπονται
περισσότεροι του ενός χρόνοι ασφάλισης για την αυτήν
κατηγορία προσώπων, με αντίστοιχα όρια ηλικίας, τα 7
επιπλέον έτη, όπως αυτά αυξάνονται από 1 -1-1998 με πς
διατάξεις του εδαφ. γ* της επόμενης παραγράφου, προστί
θενται στο χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχει συμπλη
ρωθεί και το προβλεπόμενο από τα καταστατιχά αντίστοιχο
όριο ηλικίας.
4.α. To 6pto ηλικίας 42 ετών, που προβλέπεται από την
παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.1976/1991 για πς γυναίκες με
ανήλικα ή σωμαπκώς ή πνευματικώς ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή
ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, που έχουν
υπαχθεί για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση
οποιοσδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1982
και συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από πς καταστατικές
διατάξεις των φορέων συντάξιμο χρόνο μέχρι 31.12.1997
αυξάνεται ανά έξι (€) μήνες κάθε έτος από 1.1.1993 και
μέχρι της συμπληρώσεως της ηλικίας του τεσσαρακοστού
τέταρτου (44ου) έτους και έξι (6) μηνών, η δε ασφαλισμένη
θα ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο
που συμπληρώνει 15ετή ή 20ετη πλήρη συντάξιμη υπηρεσία,
σύμφωνα με πς καταστατικές διατάξεις κάθε Ταμείου.
Επίσης τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις
παραπάνω διατάξεις για όσους έχουν υπαχθεί για πρώτη
φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιοσδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1982 και συμπληρώνουν τον
προβλεπόμενο από πς καταστατικές διατάξεις των φορέων
συντάξιμο χρόνο από 1.1.1998 και μετά, καθώς και για
οσους υπάγονται στην υποχρεωπκή ασφάλιση οποιουδή■"x-vrr φορέα κϋριοο ασφάλισης από 1.1.1983 ίιέ γρι
31.12.1992. αυξάνονται ανά έξι (6) μήνες κάθε έτος, αρχής
γενομένης από 1.1.1998, μέχρι συμπληρώσεως του 65ου
έτους για τους άνδρες και του 60ού έτους για πς γυναίκες,
πλην των μητέρων με ανήλικα ή αωματικώς ή πνευματικώς
ανίκανα για κάθε βιοπορισπκή εργασία παιδιά κατά ποσοστό
50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω.
Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.1976/1991
εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Ειδικών
Ταμείων του άρθρου 9 του ν.1976/1991 πλην της Διεύ&ινσης Ασφαλίσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η., των σπαγομένων στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυξάνονται από 1.1.1998
ανά έξι (6) μήνες κάθε έτος μέχρι της συμπληρώσεως του
60ού έτους για τους άνδρες και του 55ου έτους για πς
γυναίκες.
Για τους απασχολούμενους σε υποθαλάσσιες εργασίες
και υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων τα όρια
ηλικίας αυξάνονται κατά τα ανωτέρω μέχρι συμπληρώσεως
των ορίων ηλικίας των οριζόμενων από πς ισχύουσες
διατάξεις για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές
μεταλλείων -λιγνιτωρυχείων ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α..
Για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω με πς διατάξεχ
για τα 3αρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ή πς διατάξεις
για τους απασχολουμένους σε υπόγειες στοές μεταλλείων
- λιγνιτωρυχείων, καθώς και υποθαλάσσιες εργασίες απαι
τείται η πραγματοποίηση σπς εργασίες. ή_ το επαγγέλματα
αυτά των 3/4 του αποιτούυενου εκάστοτε σι.νολικου
συντάξιμου χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοπκου
δικαιώματος.
γ. Για τη συνταξιοδάτηση των ανδρών ασφαλισμένων
των Ειδικών Ταμείων και των γυναικών για πς οποίες ο
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Νόμος 1902 της 12/17.1030. Ρύθμιση συνταξιοδοτιχών και άλλων συναφών θεμάτων.(A' 138).
ΚΕΦΑΛΑΟ A
Συνταξιοδοτικες διατάξεις δημοσίων υπάλληλων
Αρθοο 1
Δικαίωμα αυνταξη γυναικών υπαλήλων,
τέκνων και αδελφών
1. Γυναίκες υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτι
κοί. που υπηρετούν στο Δημόσιό και έχουν τρία,
τουλάχιστον, παιδια. θεμελιώνουν δικαίωμα και
δικαιούνται σύνταξης με τη συμπλήρωση 20ετους πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρε
σίας. ανεξάρτητα απο το χρονο πρόσληψης και
την ηλικία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου
ισχυουν και yta τις υπαλλήλους που υπηρετούν
κατα την έναρξη ισχύος αυτου του νόμου.
Οι δ«τάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν
και για ανδρες χήρους μέτρια τουλάχιστον παιδια
ή διαζευγμένους με τρ*α τουλάχιστον παιδο, που
έχουν με δικαστική απόφαση την επιμελεια των
παιδιών.
2. Στο τέλος του άρθοσυ 5 του Κώδικα Πολίτι
κων >βαι Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται πα
ράγραφος 4 με το ακολουθο περιεχόμενο:
*4. Τα θηλεα τέκνα και οι άπορες αγαμες αδελ
φές. που έλκουν το συνταξοδοτικό τους δικαί
ωμα από γονείς ή αδελςκα που προσλήφθηκαν
στο Δημόσιο από 1ης Ιανουάριου 1983 και μετά,
αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους ό
ρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαί
ωμα αυτό και τα αρρενα τέκνα».
3. Στο τέλος του άρθρου 31 του Κώδικα Πολίτι
κων και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παραγροφος 5 με το ακολουθο περιεχόμενο:
■5. Τα θηλεα τέκνα και οι άπορες αγαμες αδελ
φές, που έλκουν το συνταξιοδοπκό τους δικαί
ωμα από γονείς ή αδελφβ που καταταχθηκαν στο
Δημόσιό από 1ης Ιανουάριου 1983 και μετά, απο
κτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ιδους όρους
και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα
αυτό και τα άρρενα τεχνο»
4. Στο τέλος του άρθρου 6 του Κώδβτα Πολίτι
κων και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται πα
ράγραφος 6 με το ακολουθο περιεχόμενο:
<6 Οι άπορες άγαμες αδελφές, που έλκουν το
συνταξιοδοτικο τους δβκαίωμα από αδελφό που
προσλήφθηκαν στο Δημόσο από 1ης Ιανουάριου
1983 και μετά, παύουν να συνταξ©δοτούνται
μετά την ενηλικίωση τους, εκτός αν σπουδάζουν
ή είναι ανίκανες για εργασία, οπότε εφαρμόζον
ται όσα ισχυουν για τα θηλεα τέκνα του προηγού
μενου άρθρου».
5. Στο τέλος του αοθσου 32 του Κώδικα Πολίτι
κων και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται πα
ράγραφος 7 με το ακολουθο περιεχόμενο:

τόμος 3*

«7. Οι άπορες αγόμες αδελφές, noy έλκουν το.
συνταξιοδοτικο τούς δκαιωμα απο αδελφό που
κατατάχθηκαν στο Δημόσιό απο 1ης Ιανουάριου
1983 και μετά, παύουν να συνταξιοδοτουνται
μετά την ενηλικίωση τους, εκτός αν σπουδάζουν
ή είναι ανίκανες για εργασία, οποτε εφαρμόζον
ται οαα ισχύουν για τα θηλεα τέκνα του προηγου
μένου άρθρου».
6. Στο τέλος του άρθρου 35 του Κώδικα Πολε
μικών Συντάξεων (π.δ. 1285/1981 ΦΕΚ 314) προ
στίθεται παράγραφος 5 με το ακολουθο περιεχό
μενό:
«6. Ταθήλεατέκνακαιοιόγαμεςαδελφες,που
έλκουν το συταξιοδστχο τους δικαίωμα από γο
νείς ή αδέλφια που εααθαν απο πολεμικό ή άλλο
γεγονος εξομοιούμενο προς αυτό, το οποίο επηλθε μετά την 1η Ιανουάριου 1983 και θεμελειωνει δικαίωμα σύνταξης, αποκτούν το δικαίωμα
αυτό με τους ίδιους ορούς και προϋποθέσεις που
αποκτούν το ίδιο δικαίωμα και τα αρρενα τέκνα»
7. Στο τέλος της παρ. 1 και μετά το τέταρτο
εδοφβ της παρ. 2 ταυ άρθρου 18 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατηωτβτων Συντάξεων προστί
θενται εδάφιά ως έξης:
«Αν κάποιο από τα παιδο όσων προσλαμβάνον
ται στο Δημοοιο απο 1ης Ιανουάριου 1983 και
μετά συνάψει γάμο ή αεθόνει ή κηρυχθεί αφαντο
ή ενηλικιωθει. η σύνταξη των λοιπών δικαιούχων
περιορίζεται αναλογως. σύμφωνα με οσα ορίζον
ται στο πρώτο εδόφβ της παραγράφου αυτής»
8. Στο τέλος της παρ. 1 και μετά το τέταρτο
εδόφο της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστί
θενται εδάφια ως έξης:
«Αν κάποιο από τα παιδιά όσων κατατάσσονται
στο Δημόσιό από 1ης Ιανουάριου 1983 και μετά
συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί αφαντο ή
ενηλυαωθει, η σύνταξη των λοστών δικαιούχων
περιορίζεται αναλογως, σύμφωνα με όσα ορίζον
ται στο πρώτο εδο<ρκ> της παραγράφου αυτής»
9. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19
του Κωδικό Πολίτικων και Στρατιωτικών Συντά
ξεων αντικαθίστατο! ως έξης:
«Προκειμενου για αδελφές, που ελκουν το δι
καίωμα απο υπάλληλο ο οποίος διορίστηκε στο
Δημόσιό απο 1ης ¡cvouapiou 1983 και μετά, αν
αποκατασταθουν ή εχλειψουν ή ενηλικωθουν. η
μερίδα τους προσαυξάνει τη μερίδα της μητέρας
και των άλλων αδελφών».
10. Το τρίτο εδοφο της παρ. 2 του άρθρου 47
του Κώδικα Πολίτικων και Στρατιωτικών Συντά
ξεων αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμενου γκα αδελφες, που ελκουν το δι
καίωμα απο στρατιωτικό ο οποίος κατατάχθηκε
από 1ης Ιανουάριου 1983 και μετά και αποκατα
σταθούν ή εκλείψουν ή ενηλικιωθουν, η μερίδα
τους προσαυξάνει τη μερίδα της μητέρας και των
άλλων αδελφών»
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2.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. κάθε ασφαλιστικής κλάαις θα καθορκΛεί το πρώ
τον με απόφαση του δ·ο*ητικου συμβουλίου του
1469/1984 προστίθεται εδάφιο « ς εξής:'
Ιδρύματος Κοινωνκών Ασφαλίσεων, αναπροσαρ
«(δίως όταν ο εργοδότης παραλείπει να κατα
μοζόμενες εφεξής κατά τα οριζόμενα στην παχωρίζει σπς καταστάσεις προσωπικού, μέσα σπς
ραγροφο 4 του άρθρου 37 του α.ν. 1846/1951.
προθεσμίες του πρώτου εδαφίου, τους απασχο
Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της εκόστοτε ανώτα
λούμενους παρ' αυτού αλλοδαπούς, πλέον των
της XXVIII ασφαλιστικής κλοσης δεν δύναται να
κατά περίπτωση επιβαρύνσεων των προηγούμε
νων εδαφίων, επιβαρύνεται και με πρόσημο ίσο
είναι μεγαλύτερο του 4πλασιου του τεκμαρτού
ημερομισθίου της εκόστοτε VI ασφαλιστικής κλάμε τις υπέρ Ι.Κ.Α εισφορές, που αντιστοιχούν
σπς αποδοχές πέντε μηνών πλήρους απασχόλη
σης.
σης, αδιαφόρως της διάρκειας της εργασίας του
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του α.ν.
αλλοδαπού».
1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται
ως έξης:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
«4. Τα άρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομί
σθια των ασφαλιστικών κλάσεων της παραγράφου
Τροποποιήσεις νομοθεσίας Ι.Κ.Α.
1 αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουάριου κάθε
έτους κότα το μέσο ποσοστο μεταβολής του δεί
Αρθρο 25
κτη ημών καταναλωτή του προηγούμενου έτους
Αύξηση εισφορών.
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
Ι.Χ.Α. δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κύ
1. Η υπο του άρθρου 25 παράγραφος 1 του α.ν.
βε ρνηοεως.
1846/1951 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ
Τα ποσά των ορίων μισθών και των τεκμαρτών
179 A ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα,
ημερομισθίων
στρογγυλεύονται στην επόμενη α
προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη και ασφαλι
κέραια
δεκάδα
δραχμών.
σμένου υπέρ του κλάδου αναπηρίας, γήρατος,
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
θανάτου (συντάξεων) του Ιδρύματος Κοινωνικών
άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σή
Ασφαλίσεων αυξάνεται ως εξής:
μερα. αντικαθίσταται ως εξής:
α. Απο 1ης Οκτωβρίου 1990 αυξάνεται κατά 1,5
«Εισφορές για κάθε ήμερα εργασίας καταβάλ
μονάδά, ήτοι μία μονάδα σε βάρος των εργοδο
λονται γ η αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου
τών και μίση σε βάρος των ασφαλομένων, οριζό
του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστι
μενη σε 15.75%, εκ των οποίων 10.5 ποσοστιαίες
κής κλοσης της παραγράφου 1 του άρθρου 37
μονάδες βαρύνουν τους εργοδότες και 5,25
του παρόντος, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
τους ασφαλισμένους.
Οι καταβλητέες εισφορές γη κάθε μκσθολοβ. Από 1ης Ιουλίου 1991 αυξάνεται κατά 1.5
γική περοδο μπορεί, με απόφαση του δηκητκού
μονάδα ακόμη με την αυτήν ως το mo πάνω εδά
συμβουλίου του Ι.ΚΑ., να στρσγγυλοποούνται σε
φιο α αναλογία, οριζόμενη σε 17.25%, εκ των
εκατοντάδες δραχμών, των ποσών μεν μέχρι και
οποίων 11,5 ποσοστιαίες μονάδες βαρύνουν
πενήντα παραλειπόμενων, των δε πάνω από πε
τους εργοδότες και 5,75 τους ασφαλισμένους.
νήντα στρογγυλοπαουμε/ων στην επόμενη εκα
2. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των
τοντάδα δραχμών».
ν.π.δ.δ. ε ξ ιδίας υπηρεσίας και ο» συνταξιούχοι
λόγω γήρατος, αποχωρήσεως και αναπηρίας των
Αρθρο 27
φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι παρέχουν
οποίαδήποτε εργασία ασφαλιοτεα στο Ι.Κ.Α., υπόΣύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανατου.
κεινται, επιπλέον των νομίμων κρατήσεων για
1.
Οι παράγραφοι 1-5 και η παράγραφος 6,
την ασφάλισή τους, και σε κράτηση 3% επί των
πρώτο εδάφιο και στοιχ. α του άρθρου 28 του
αποδοχών τους, υπέρ του κλάδου ανεργίας του
α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν σήμερα, αντικαθί
Οργανισμού Απασχολησεως Εργατικού Δυναμι
στανται ως εξής:
κού, ως κοινωνικός πόρος αυτού.
«1 α) Ο ασφαλισμένος στο ίδρυμα δικαιούται
σύνταξη λόγω γήρατος, εάν «ατα την υποβολή
Αρθρο 26
της αιτήσεως εχει συμπληρώσει το 65ο έτος της
Ασφαλιστικές κλασεκ;.
ηλικίας του ή η ασφαλισμένη το 60ό και πραγμα
τοποίησε τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) του
1.
Στις είκοσι δύο (22) ασφαλιστικές κλάσεις
λάχιστον ήμερες εργασίας. Το ως ανω όρη ημε
της παρ. 1 του άρθρου 37 του α.ν. 1846/1951,
ρών εργασίας αυξάνεται προοδευτικά οε τέσσε
όπως τροποποιήθηκε, προστίθενται εξι νέες α
ρις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες εργα
σφαλιστικές όμοιες, αριθμούμενες ανπστοίχως
σίας, με την προσθήκη σπς τέσσερις χιλιάδες
ως XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII m i XXVIII.
πενήντα (4.050) ανά εκατόν πενήντα (150) ήμε
Οι τρεις πρώτες νέες ασφαλκτπκες κλάσεις
ρων κατα μέσο όρο γη καθένα επόμενό ημερολο
ισχύουν απο 1.1.1991 και οι υπόλοπες από
γιακό έτος, αρχής γενομενης απο της 1ης Ιανου
1.1.1992.
άριου 1992.
Τα όρια μισθών και το τεκμαρτό ημερομσθιο
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Γ« τους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι την
31/12/1991 συμπληρώνουν το 63ο έτος της ηλι
κίας οι άνδρες και το 58ο οι γυναίκες, εφαρμό
ζονται οι πριν απο την έναρξη ισχύος του παρόν
τος νόμου διατάξεις.
Μ ε εξαίρεση την παραγραφο 1 του άρθρου 1
του ν. 612/1977 (Φ£Χ 164 Α ) και τους απασχο
λούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτορυχεων (ν. 997/1979, άρθρο 20), κάθε άλλη
δοταξη, που προβλέπει απονομή συντάξεων γή
ρατος σε ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.. με λιγότερες ήμερες εργασίας από πς κατά περίπτωση
οριζόμενες ανωτέρω, δεν ισχύει, εφαρμοζόμε
νων αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων.
β. Ο ασφαλισμένος, που συμπλήρωσε το 62ο
έτος της ηλικίας του η η ασφαλισμένη το 57ο
έτος, δικαιούται σύνταξη λογω γήρατος, αν πρα
γματοποίησε δέκα χιλιάδες <10 000) ήμερες ερ
γασίας κατα την υποβολή της αίτησης.
2. Αν ο ασφαλισμένος .λαμβάνει σύνταξη γήρα
τος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης, (πλην Ο.Γ Α.) ή το Δημόσιό,
πλην των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και
μητέρων, που συνταξιοδοτουνται κατά το άρθρο
63 παρ. 4 του ν. 1892/1990, δικαιούται από το
Ι.Κ.Α. πλήρη σύνταξη γήρατος, εφ οσον κατά το
χρονο υποβολής της αίτησης εχει συμπληρώσει
το οριζόμενο απο το νομο κατα περίπτωση όριο
ηλικίας και έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον
πέντε χιλιάδες εκατό <5.100) ημέρες εργασίας.
Γα τους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι
31.12.1991 συμπληρώνουν το 63ο έτος της ηλι
κίας οι άνδρες και το 58ο οι γυναίκες, απαιτούνται
οι κατα περίπτωση ανοφερόμενες στην παρά
γραφο 1α ήμερες εργασίας. Αν ο ασφαλισμένος
έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τεσσεοκ; χιλι
άδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες εργασίας, δι
καιούται σύνταξη μειωμένη κατα 5 0 V Πάντως,
αν μετά τη μείωση αυτήν το συνολικό ποσό συντά
ξεως του Ι.Κ.Α. και των άλλων φορέων είναι κατώ
τερο απο το κατα τις διατάξεις των άρθρων 29 και
37 υπολογιζόμενο ποσό συντάξεως, καταβάλλε
ται απο το Ι.ΚΑ. η επιπλέον όιοφορα
Η κατά το προηγούμενο εδοφιο μείωση σύντα
ξης επερχεται και στην περίπτωση και γ « το ποσο
που απο το Ι.Κ.Α. απονέμεταισύνταξη ανοτηρίας,
σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5
(εδ α-γ), έκτος αν ο ασφαλισμένος εχει πραγμα
τοποιήσει στην ασφάλιση του Ι.ΚΑ. τρεις χιλοδες
(3 000) ημέρες εργασίας, εκ των οποίων εξακό
σιες (600) στην τελευταία πενταετία
3.
α) Αν ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε τον αρι
θμό ήμερων εργασίας της παρ. 1, απο τις οποίες
ανα εκατό τουλάχιστον σε καθένα από τα πεντε
ημερολογιακά έτη τα αμέσως προηγούμενα του
έτους, κατα το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, δικαι
ούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/200
της πλήρους μηνιαίος σύνταξης, για κάθε μήνα
που λείπει απο τα οοια ηλικίας, που ορίζονται στην
παραγραφο 1 ανπστοιχως. εφ οσον συμπλη-

τόμος 3»

ρωαε το 60ό έτος της ηλικίας προκεειένου για
ασφαλισμένο και το 55ο ομοίως προκενενου για
ασφαλισμένη.
β) Με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της
ηλικίας οι άνδρες ή του 55ου οι γυναίκες, δικαι
ούνται σύνταξη, εφ' όσον πάντως συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ραλίστα χω
ρίς τη μείωση του εδαφίου α της παρούσας πα
ραγράφου, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι απασχο
λούνται επί μακρό χρονο σε ειδιαζόντως βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα, που ορίζονται στον
οικείο Κανονισμό. Με τον Κανονισμό αυτόν καθο
ρίζεται. πλην του χρονου απασχολήσεως στα ε
παγγέλματα αυτα και κάθε σχετικό με τησυνταξιοδότηση αυτή ζήτημα. Τα μικρότερα όσια ηλικίας,
που ισχυουν για ειδικες κατηγορίες προσώπων,
τα οποία υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά ε
παγγέλματα. δεν θίγονται.
Για τους ασφαλισμένους, οι οποία μέχρι την
31.12.1991 συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλι
κίας α άνδρες και το 53ο α γυναίκες, εφαρμό
ζονται α πριν από την έναρξη ισχύος του παρόν
τος νόμου διατάξεις.
Ως χρόνος απασχόλησης στα πιο πάνω επαγ
γέλματα. τόσο για τον υπολογισμό των εισφορών,
όσο και για την εφαρμογή της δοταξης του προη
γούμενου εδάφιου β '. λαμβανεται υποψη και η
αποχή από την εργασία που οφείλεται σε κανο
νική άδεια ή ασθένεια, και μέχρι ένα μήνα για
κάθε περίπτωση (άδεια ή ασθένεο) κατά ανώτατο
όριο το χρόνο, των απασχολουμένφν στα επαγ
γέλματα αυτά και κατά την οποία συνεχίζεται η
εργασιακή σχέση και η υπαγωγή στην αοφάλιση
σύμφωνα με τις κείμενες διαταξεις.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 9 του ν.
1759/1988 περί συνυπολσγισμού των ημερών ερ
γασίας των αποσχολου μενών σε οκοδομκές και
τεχνικές εργασίες, που έχουν αναγνωροθει με
το ν. 629/1977 (ΦΕΚ Α 280), σχυουν γο τη
συμπλήρωση του οριζόμενου στην παραγραφο 1
του παρόντος άρθρου απαιτουμενου κατά περί
πτωση αριθμού ημερών.
δ) Ασφαλισμένη μητέρα με ανήλικα παιδιά κα
θώς και ασφαλισμένη μητέρα με παιδο οποιοσδή
ποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοπορι
στική εργασία, η οποία συμπληρώνει το 50ό έτος
της ηλικίας και 5.500 τουλάχιστον ήμερες εργα
σίας, δικαιούται σύνταξη γήρατος μεκ^μένη κατά
1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε
μήνα που λείπει από το 55ο έτος της ηλικίας της.
το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από το κάθε φορά κατώτατο όριο συντάξεων.
Το δικαίωμα θεμελιώνεται εφ' οσον η γυναίκα
δεν είναι συνταξιούχος του Ι.Κ Α του Δημοσίου,
ν.π.δ.δ. ή άλλου οργανισμού κύρος ασφάλισης.
Το παρόν εδάφιο δ' εφαρμόζεται και στους
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλοης αρμοδιό
τητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων, όπου από πς κείμενες διατά
ξεις της νομοθεσίας τους προβλεπεται η συντα-
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υπαγωγής του στην ασφάλιση, εξαμηνης το λιγό
τερο κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκειας, δεν μπο
ρεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρινεται
σπς δυνάμεις, τις δεξιότητες, τη μόρφωση και τη
συνηθισμένη επαγγελματική του απασχόληση,
περισσότερο από το μισό (1/2) του ποσού που
συνήθως κερδίζει στην ίδια περιφέρεια και επαγ
γελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υ
γιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.
δ) Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή με
ρικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγουμέ
νων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή
εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγε
νέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφ
οοον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης ανά
πηρό φθάνει τουλάχιστον το μισό της κατα περί
πτωση αναπηρίας.
ε) Μ ε κανονισμό, που εκδίδεται υστέρα από
γνώμη του Πανελλήνιου ιατρικού Συλλόγου, προ
καθορίζεται με εκατοστιαία αναλογία σύμφωνα
με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, το ποσο
στό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή
βλάβη ή σωματική ή πνευματική εξασθένηση ή η
συνδυασμένη εμφάνιση τετοων παθήσεων ή βλα
βών ή εξασθενήσεων. Μέχρι την έκδοση του κανονομού η αναπηρία προσδιορίζεται ιατρικως
σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα «χύουσες διατά
ξει
Ε δ β ό προκειμένου περί παθήσεων που οφεί
λεται κατά κύριο λόγο σε νευροψυχιατρικά αίτια
που αποδεικνύσνται κλινικά, η αναπηρία προσδορίζεται ιατρικώς σύμφωνα με πς μέχρι σήμερα
ισχυουσες διατάξεις.
Γ ο την αναπηρία του ασφαλισμένου απο άποψη
ιατρκή γνωμοδοτούν οι αρμόδιες κατά τον κανο
5.
α) Ό ασφαλισμένος θεωρείται βαριά ανάπη νισμό ασφαλιστικής αρμοδιότητας υγειονομικές
επιτροπές, οι οποίες, εκτός από τη διαπίστωση
ρος αν Λσγω παθήσεως ή βλάβης ή εξαεθενησης
της φϋσεως. των αιτιών, της εκτασεως και της
ο ο μ α τ*ή ς ή πνευματικής, μεταγενέστερης της
δορκεκσς της σωματικής ή της .πνευματικής παυπαγωγής του στην ασφάλιση, ετήσιος τουλάχι
θήαεως του ασφαλισμένου, ερευνούν και την επί
στο δ ό ίκ ε ο ς κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί
δραση αυτών στην καθολική κανάτητα του για
να κεοδίζει απο εργασία που ανταποκρινεται σπς
άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλ
δυνάμε*;. τις δεξιότητες και τη μόρφωση του
ματος του ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής.
περισσότερο από το ένα πέμπτο (1 /5) του ποσού
στ) Κατά τον προσδιορισμό της βαθμίδας της
που συνήθως κερδίζει σωμαηκα και πνευματικά
ανατόριος σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α . β
υγιής ανθοωπος της δίας μόρφωσης.
και γ , το ποσοστό αναπηρίας που δεν οφείλεται
β) Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος αν
σε οτρικα κριτήρια δεν μπορεί να υπερβαίνει το
λσγω παθήσεως ή βλάβης ή εξακθενησης σωμα
15-“ του ποσοστού που οφείλεται σε ιατρικά κριτικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπα
τήρα.
γωγής του στην ασφάλιση, διάρκειος ενός έτους
ζ) Εφ όσον ο ασφαλισμένος κρίνεται βαριά
το λιγστεοο κατά οτρκη πρόβλεψη, δεν μπορεί
ανάπηρος κατά την έννοια του ανωτέρω εδαφίου
να κερδίζει από εργασία που ανταποκρινεται στις
α δκαιουται σύνταξη ίση με την οριζόμενη κατά
δυναυε*;, τις δεξιότητες, τη μόρφωση και τη α ιτο άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος νομού. Εφ
νηθισμενη επαγγελματική του απασχόληση, πε
οοον ο ασφαλισμένος κρίνεται ανάπηρος κατά
ρισσότερό από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που
την έννοια του ανωτέρω εδάφιου β , δκακσύται
συνήθως κερδίζει στην δια επαγγελματική κατη
τα τρκι τέταρτα (3/4) της σύνταξης αυτής και.
γορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος
εφ οοον κρίνεται μερικά ανάπηρος κατα την εν
της δ ία ς μόρφωσης.
νο ο του ανωτέρω εδάφιου γ , δικαιούται το μισό
γ) Ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικά ανάπη
( 1 2 ) -ης σύνταξης αυτής
ρος αν λογω πάθησης η βλάβης η εξασθένησης
ry Ο ασφαλισμένος, που εχει συμπληρώσει εξι
σωματικής η πνευματικής, μεταγενέστερης της
ξιοδότηαη γυναικών με ανήλικα παιδό.
Αν από άλλες διατάξεις αυτού του νόμου ορί
ζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, η ασφαλι
σμένη έχ ει δικαίωμα επιλογής της δόταξης. βά
σει της οποίας θα συνταξιοδοτηθεί. Το δικαίωμα
αυτό ο α « ΐτ α ι άπαξ με την αίτηση γ»α συνταξιοδοτηση.
4.
α) Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα για σύν
ταξη λογυ αναπηρίας, αν έγινε ανάπηρος κατά
την ε ν ν α ο της παραγράφου 5 του παρόντος και
εχει πραγματοποιήσει τον αριθμό ήμερων εργα
σίας που ορίζεται από την παράγραφο 1 του πα
ρόντος άρθρου ή τριακόσιες (300) ημέρες εργα
σίας κα» δεν εχει συμπληρώσει το 21ο έτος ηλι
κίας. Ο ι .*so πάνω 300 ήμερες εργασίας αυξάνον
ται προοδευτικά σε 4.200 ημέρες εργασίας με
προσθήκη ανα 120 ήμερων εργασίας κατα μέσο
όρο για «αθε έτος ηλικίας πέραν του 21 ου.
Από πς mo πάνω κατά περίπτωση ημέρες εργα
σίας πρέπει οι τριακόσιες (300) να έχουν πραγματοποβτθει στα αμέσως προηγούμενα πέντε (5)
έτη από εχεινο, στο οποίο κατέστη ανάπηρος ο
αοφαλβμενος.
0) Εφ όσον ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώ
νει τις χρονικές προϋποθέσεις του προηγουμέ
νου εδαφκχι. δικαιούται σύνταξη, αν έχει πραγμα
τοποιηθεί στην ασφάλιση τουλάχιστο χίλιες πεντακόσβς (1.500) ήμερες εργασίας. <ηό τις ο
ποίες ττς εξακόσιες (600) μέσα στα πέντε (5) ετη
τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο που έγινε
ανάπηρος. Εάν κατά τη δόρκεβ των πεντε αυτών
ετών ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί για ασθέ
νεια ή ανεργία ή έχει συταξιοδοτηθεί. η περίοδος
των π έντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο
προς την επιδότηση ή αυνταξοδότηση χρόνο.
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χιλιάδες (6.000) ημέρες εργασίας και κρίνεται
ανάπηρος κατά την έννοια του ανωτέρω εδαφίου
β". δικαιούται την ακέραια κατά τα ανωτέρω σύν
ταξη.
Επίσης ο ασφαλισμένος, του οποίου η αναπηρία
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε νευροψυχιατρικές
παθήσεις και κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια
των ανωτέρω εδαφίων β ή γ ' , δικαιούται την ακε
ραία ή τα 3/4 της ακέραιος σύνταξης αντίστοιχα.
θ) Αν ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος από
πρόθεση ή από πλημελειμμα ή κακούργημα το
οποίο ο ίδιος διέπραξε, η δε ενοχή υποδεικνύεται
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται
σύνταξη αναπηρίας. Αν όμως υπάρχουν πρόσωπα
απο τα αναφερομενα στην παρογραφο 6 του πα
ρόντος άρθρου, αυτα δικαιούνται τη σύνταξη, την
■οποία θα εδικαιούντο σε περίπτωση θανάτου του
ασφαλισμένου.
6.
Σε περίπτωση θανατου συνταξιούχου λογω
γήρατος ή αναπηρίας οποιοσδήποτε βαθμίδας, ή
επιδοματούχου λόγω αναπροσαρμογής ή ασφαλι
σμένου που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον
χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες εργασίας,
από τις οποίες τριακόσιες (300) τουλάχιστον κατά
τα πέντε (5) έτη που προηγούνται άμεσα του
έτους που επηλθε ο θανατος. ή ασφαλισμένου
που έχει πραγμστοπο*ισει τον απαπούμενο κατα
περίπτωση από την παρογραφο 4 εδάφιο α αρι
θμό ήμερων εργασίας, έχουν δικαίωμα γη σύν
ταξη κατά τα επόμενα εδάφια:
α) Η χήρα ή ο χήρος, του οποίου η συντηρηση
εβάρυνε κυρίως τη θανούσα και εφ' όσον είναι
ανάπηρος κατά την έννοια της παραγράφου 5
εδάφιο β' του παρόντος.
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του α,ν.
1846/1951 αντικαθίσταται ως εξής:
*12. Ως σύνταξη του θανοντος (θανούσας) για
τον υπολογισμό των ποσοστών των συντάξεων
των μελών οικογένειας, περί των αποων το παρόν
άρθρο, λογίζεται το ποσο της βασικής σύνταξης
(άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφ. α και β ), που
ελάμβάνε ο θανων (θανουσα) συνταξιούχος ή θα
εδικαιούτο, αν είχε κριθει ανάπηρος κατά την
έννοια της παραγράφου 5 εδάφ. α του παρόν
τος. Τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών
βαρών ή απολύτου αναπηρίας δεν συνυπολογί
ζονται».
3. Μ ε εξαίρεση αυτούς που πραγματοποιούν
δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ημέρες ερ
γασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, το
υπό του άρθρου 10 του ν. 825/1978 προβλεπόμενο όριο ηλικίας για την απονομή σύνταξης λόγω
35εττας προκειμένου περί των ανδρών που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.83 και εφεξής
αυξάνεται στο 60ό έτος.
4. Τα όρια ηλικίας, 44ο για τους άνδρες και 42ο
για τις γυναίκες, που προβλεπονταιαπό τις διατά
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1759/1988
(ΦΕΚ 50 Α ), για θεμελίωση δικαιώματος σε cxiv-
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ταξη λόγω γήρατος από το Ι.Κ.Α.. των ιπτάμενων
φροντιστών και ιπτάμενων αινοδών της «ΟΛΥΜ
ΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και της «ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΣ» ορίζονται σε 47ο και 45ο
ανπστοίχως από 1ης Ιανουάριου 1992.
5.
Το όριο ηλικίας συντοξιοδοτησης λογω γήρα
τος του προσωπκού της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟ
ΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ’ΑΕΡΟ
Π Λ Ο ΙΑ !» , που προβλέπεται απο τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ
50) καθορίζεται το 58ο από 1η Ιανουάριου 1992.
δ. Οι 9.000 και 7.500 ήμερες ασφάλισης γη τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος του προσωπικού
της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και της
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΣ». που προβλεπονται απο την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
1759/1988, προσαυξάνονται κατα 300 και ορίζον
ται σε 9.300 και 7 300 αντιστοιχως.
7.
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των πα
ραγραφών 4 - 6 ισχύουν και γη τα επικουρικά
ταμεία του προσωπικού της Ολυμπηκής Αεροπο
ρίας και Αεροπλοής. _
Άρθρο 28
Συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης.
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 41 του α.ν.
1846/1951, όπως ισχύουν σήμερα, αντικαθίσταν
ται ως εξής:
«2. Οι ασφαλισμένοι, που συνεχίζουν προαιρε
τικά την ασφάλισή τους, υποχρεούνται να κατα
βάλλουν κατα μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών
εργοδότη και ασφαλισμένου της ασφαλιστικής
κλάσης στην οποία κατά τη χρονολογία υποβο
λής της αίτησης, κατατάσσονται με βάση τις απο
δοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας τους.
Οι εισφορές αυτές δεν μπορεί να είναι κατώτε
ρες από αυτές που αντιστοιχούν στην 6η ασφαλι
στική κλαση. Με βάση τις 3.000 ήμερες εργασίας,
■σι συνεχίζοντες προαιρετικά την ασφάλιση τους
δύνανται. με έγγραφη δήλωσή τους, να κατατάσ
σονται στην αμέσως ανώτερη ασφαλιστική κλάση.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται μετά τη συμπλήρωσή
τριετίας σε κάθε ασφαλιστική κλαση και πάντως
πριν από τη συμπλήρωσή του 55ου έτους της
ηλικίας τους.
Η νέα καταταξη ισχύει απο την 1η Ιανουάριου
του επομένου έτους από την υποβολή της σχετι
κής δήλωσης.
Ο αυνεχίζων προαιρετικά την ασφάλισή του
δεν υποχρεουται αε καταβολή εισφορών κατά το
χρόνο που λαμβάνει επίδομα ασθένειας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της
εισφοράς περισσότερο από τρεις (3) μήνες από
τότε που είναι απαιτητή, το ποσο της επιβαρύνε
ται με τα ίδη πρόσθετα τέλη που επιβαρύνονται οι
καθυστερουμενες εισφορές του Ι.Κ.Α. Καθυστέ
ρηση καταβολής της εισφοράς μεγαλύτερη απο
24 μήνες συνεπάγεται την απωλεη του δκαιωματος για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

'

'Αρθρο* 2 0 . Τό άρθρον 85 τού Ν. 4 4 4 2 /1 9 2 9 άντι καθίσταται ώς ακολούθως:
«1. Ή έπ ίτα ξις υλικών ττάσης φύσεως τών μνημο
νευόμενων εις τά έδάφια ε, στ καί ια τού άρθρου 2 εί
ναι όριστική έφ’ όσον ένεργείτσι κατά τάς διατάξεις
τού άρθρου 81 τού παρόντος κωδικός ή δε πληρωμή
αυτών συμφωνως προς τό άρθρον 75.
2. Έ ν άδυναμίφ κανονισμού τής καταβλητέας άποζημιώ σεως ή καταβολής ύπό τής ’Επιτροπής τής
καβσρισθείσης ά ξία ς τών έν λόγφ ειδών, δύναται ό
ένδιαφερόμενος μετά παρέλευσιν δύο μηνών άπό τής
έπιτάξεω ς τούτων νά προσφυγή εις τά κατά τόπους
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια».
Ά ρ θ ρ ο ν 21. Τό άρθρον 89 τού Ν. 4 4 4 2 /1 9 2 9 αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως:
«Αί τιμαΐ άποζημιώσεως τών έν τώ προηγούμενη
άρθρω διαλαμβανομένων ών έπιτάσσεται ή χρήσις
ώς καί αί τοιαύται διά τάς προκαλουμένας έπ ’ αυτών
ζημίας κανονίζονται τή προτάσει του Αρχηγείου
Στρατού δι’ άποφάσεως τού Υ πουργού Εθνικής Ά μύνης καί καταβάλλονται κατά διμηνίαν».
“Αρθρον 22. Τό άρθρον 1 10 τού Ν. 4 4 4 2 /1 9 2 9 αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως:
«Ή έπί μισθώσει έπίταξις υποζυγίων φορτηγών ή
ειδικών οχημάτων και αύτοκινήτων πάσης κατηγορί
ας, μετοττρέπεται εις οριστικήν έπίταξιν συμφώνως
πρ ός τ ά ς διατάξεις τού κεφαλαίου Θ' κοττά τάς κά
τωθι περιπτώ σεις:
α . 'Α ν ή μίσθωσις πρόκειται νά διαρκέση πλέον
τών δύο μηνών, έκτος άν ό ιδιοκτήτης δηλώση δτι δέ
χεται την συνέχειαν τής έπί μισθώσει έπιτάξεως.
6.
Ά ν δι’ άττοφάσεως τού Υ πουργού ’Εθνικής Ά μύνης π ρ ο παρελεύσεω ς τής δι μήνου προθεσμίας κριθή α να γκα ία ή οριστική έπίταξις.
γ . ‘Ως π ρ ό ς τά αύτοκίνητα, άν έπακολουθήση πό
λεμος».
Ά ρ θ ρ ο ν 2 3 . Ό τίτλος τού κεφαλαίου Θ' τού Ν.
4 4 4 2 /1 9 2 9 άντικαθίσταται ώς ακολούθως:
«ΥΠΟΖΥΓΙΑ — ΟΧΗΜΑΤΑ — ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ —
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ( ΠΑΗΝ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ)».
Ά ρ θ ρ ο ν 2 4 . Τό άρθρον 1 1 1 τού Ν. 4 4 4 2 /1 9 2 9 άντικαβίσταται ώς ακολούθως:
«1. Κατά τό άρθρον 1· τού Κωδικός ή άρμοδία Στρα
τιωτική ’Αρχή έχει τό δικαίωμα ν’ άποκτήση δι’ έπι
τάξεως τ ά ά να γχα ία εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις υ
π ο ζύ γ ια (ίπ π ο υ ς, ήμιόνους), φορτηγά ή ειδικά όχήματτα, αύτοκίνητα πάσης ρύσεως, μστοσυκλέττας καί
μηχανήματα.
2. Ή διαδικασία περί ής έν τφ κεφσλαίφ τούτφ
άφορρ όριστικήν έπίταξιν (κοττά κυριότητα).
3. ’Εν πσλέμ φ ή έπίταξις τών αυτοκινήτων είναι
πάντοτε οριστική.
’Α ναγκαστική μίσθωσις αυτοκινήτων γενομένη έν
καιρφ μερικής ή όλικής έπιστροττεύσεως μεταπίπτει
εις όριστικήν έπίταξιν κατόπιν άποφάσεως τού Υ 
πουργού ’Εθνικής Ά μύνης ώς έν άρβρφ 1 10 παράγρ.
α ' καί 6 ' διαλαμβάνεται».
Ά ρ θ ρ ο ν 2 5 . Ή παράγραφ ος 1 τού άρθρου 148
τού Ν. 4 4 4 2 /1 9 2 9 άντικαθίστατσι ώς άκολούθως:
«1. Ή επιτροπή, ένεργούσα έπιθεώρησιν τών προσαχθέντων, απορρίπτει όριστικώς τά εις τήν στρατιω
τικήν υπηρεσίαν άχρηστα οχήματα, αύτοκίνητα καί
υποζύγια. Ό ριστικώ ς άχρηστα υποζύγια είναι τά έχαντα κεκρυμμένα ελαττώματα ( χρονιά διαλείπουσα
χωλότης — χρόνιον πνευμονικόν εμφύσημα — περιο
δική οφθαλμία — χρόνιος λαρυγγοσυριγμός — χρο
νιά καταχρανία νόσος — ΙΙΟ ), τά τυφλά τά μειωμέ
νης σωματικής διαπλάσεως, τά ύπερβάντα τό 15ον
έτος τής ηλικίας, τά αναστήματος κάτω τού 1,30

δέ προσωρινώς τά παρουσιάζανε
ματικήν άχαταλληλότητσ, ταξί
καί τά πάσης φύσεως όχήματα κοξΐ
κατηγορίας καθοριζαμένας ύπό τ ο ύ ^
τού».
ΤΕΛΙΚΑΓ ΔΙΑΤΑΞΕ?
Ά ρθρον 26. Αιτήσεις περί ά π ο ζπ |
φορών μέχρι ποσού δραχμών 500.00£
μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντα«
τικόν Δικαστήριον Στρατιωτικών Έτή
ούσης τού Κράτους, παραπέμποντοπ ο(
Προέδρου αυτού εις τά άρμόδια
τικά Δικαστήρια Στρατιωτικών
κείνων δι’ άς πρό τής δημοσιεύσεως τού"'
χει όρισθή δικάσιμος κατά τό άρθρού.
4 4 4 2 /1 9 2 9 .
Μ ά

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ ^ , ^ .
Ά ρθρον 27. 'Ατό τής Ισχύος τού τΐ^
γουνται:
α. Τά άρθρα 1, 4 καί 5 τού Α.Ν.
6. Τό άρθρον 2 τού Α.Ν. 2 0 0 6 /1 93ξν.'
Άρθρον 28. Πάσα γενική ή είδι
κείμενη εις τον παρόντα Νόμον καπΌ^§:'·^:··^^:ι
Αρθρον 29. Ή ισχύς τού
ται άπό τής δημοσιεύσεως ει’ς
Κυβερνήσεως.

Ν. 612 τής 9 Ί 4-6-77 (Λ 164). Π ε ρ ί
λόγω γήρατος τών τυφλών τώ ν ήσφαζ>:. V
ασφαλιστικούς οργανισμούς ά ρ μ ο δ ι ό ^ * ^ ) ? ^
πουργείου Κοινω νικώ ν ’ Υπηρεσιών,α" *

Ά ο θοον 1.— 1. Τυφλοί έξ ά μ φ ο τ έ ρ α ^ ^
μών ήσφαλισμένοι εις άσφαλισηκούς
μοδιότητος τού Υπουργείου Κ οινω νικέ^Ά ^δικαιούνται συντάξεως λόγφ γήρατος ά λ ά ·.
ρίου ηλικίας, έφ’ όσον οΐΛΡτληρωσοη»:
σεως δεκαπέντε ( 15) ετών, ή προκενμ έ^ λ,ν.;! Ά ’\ ■
υπολογιζόμενης κατά τήν νομοθεσίαν άΥ-- Α '·
ρέως εις ημέρας, 4.050 ημέρας άσφα3$|
2. Έπιψυλασσομένων τών διοττάξεωΜ^
έκαστον όργανισμόν νομοθεσίας περί·
δανομένων ύπ’ όψιν διά τόν ύπολσγισ^^^^^
τάξεως άποόσχών, τό ποσόν τής
τά τήν προηγουμένην παράγραφον
ρίζεται Ισον προς τό αντιστοιχούν εις.* Μ Ι & ;
λισεως ή εις 10.500 ημέρας
3. Ή βάσει τών διατάξεων τής πραήζ: Λ;ν
ραγράφου παρεχομένη σύνταξις δέν τκξζ^η:
διά τού επιδόματος απολύτου αοαπηρισ? .<£·;
4.
Αί διατάξεις τών π α ρ α γ ρ ά φ « ^ ||||Β &
παρόντος άρθρου δέν έχουν έφαρμσγήν
καθ’ ην 6 ήσφαλισμένος ήθελεν έπιλέξέν " · Α 
γην τών διατάξεων τής διεττούσης τόν Φ>θά συνττχξιοδστηθή νομοθεσίας, τών '4 4 Ϊ Ι ρ
τόν τρόπον
υπολογισμού, τής συντά^ί·,^^.
προσαυξήσεις τούτης δι’ έπιδσμάτων ( ά "£&·:
ττηρίας <λπ.).
Ά ρθρον 2 .— 1. Τό εις τό τέλος τής|%3 ϊ | | || |
άρθρου 28 τού Α.Ν. 1846/51 «περί
λίσεων» έδάφιον, τό προστεθέν διά
άρθρου 25 τού νόμου 4 4 7 6 /6 5 «περί
οά τώ 1ΚΑ προαιρετικής άσφαλίσεως
μεταρρυθμίσεων τής «περί ΙΚΑ νομοθεσ; -νΑζ
γείται.
&&&&§
2. Συντάξεις χορηγηθεΐσαι κατ’ έφο^φ ίά|||||||
τ ά Ε εων τιϊ<- τηηηνηιιιιί----

ηγουμένου άρθρου, έφ’ οσον αίτηση
^μ ενο ς.

, ισχύς τού παρόντος άρχεται από τής
μενού τής δημοσιεύσεως αυτού διά τής
Κυβερνήσεως μηνάς.
• 9/14-0-77 (Α 165). Περί θέσεως έν ίσχύι
Ν.Δ. 190/1973.
ν. ‘Ορίζεται ημερομηνία ένάρξεως ίσχυτής περιπτώσεως 6 ' τής παραγρά2 τού Ν.Δ. 190/1973 «περί αύξήχ) τών οργανικών δέσεων τών Δικαστικαί δικαστικών υπαλλήλων ώς καί τού
πκοΰ τών ειδικών Εμμίσθων Ύποθηςή 1η Μαΐου 1977, διά ένδεκα ( 11) θέΓρσφέων τού Κλάδου τών υπαλλήλων
Διοικητικών Δικαστηρίων.
7/14-6-77 (Α 165). Περί τροποποιήσεως
¡693/1976 «περί τών προϋποθέσεων καταέγγ ραφής πτυχιούχων άνω τάκον έκπαιΙδρυμάτων εις τάς Σχολάς τού Εθνικού
>Πολυτεχνείου πρός άπόκτησιν καί ετέρου
Εις τό Π. Δ /γμ α 6 9 3 /1 9 7 6 «περί τών
κατατάξεως καί εγγραφής πτυχιούχων
χιδευτικών ΐδρυμοττων εις τάς Σχολάς
(Μετσοβίου Πολυτεχνείου προς άπόκτησιν
(ίου» (ΦΕΚ 253 Α' καί διόρθωσις ή262 Α ') , έπιφέρονται τροποποιήσεις ώς
άρθρα τού παρόντος όρίζεται.
ί*2.— 1. Τό πρώτον έδάφιον τής παραγρά£ άρθρου 2, αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
εις μετά πιστοποιητικού τής οικείας
ϊ ό αίτών τυγχάνει πτυχιούχος, εις τό όάναγράψεται και ό βαθμός τού πτυχίου,
είς τάς οικείας Σχολάς τού Εθνικού
'Πολυτεχνείου ύπό τών ένδιαφερσμένων μέΙης 'Ιουλίου έκαστου έτους. Έ άν όμως ούυς τυπικούς δέν έχει λάβει τό πιστσποιημέχρι τής ώς άνω ημερομηνίας δύνα
μη τούτο -μέχρι τής 31 ης Αύγούστου».
(ραφος 2 τού άρθρου 2-,- άνπκαθίσταται
τακτήριοι έξετάσεις διενεργούνται κατά
διάστημα, καθ’ δ διεξάγονται καί αί έχι έξετάσεις (περιόδου Σεπτεμβρίου) τών
τού Ιδρύματος».
την παράγραφον 3 τού άρθρου 2, προστί(ραφος 4 , έχουσα ώς ακολούθως:
τών εξε τα στέων μαθημάτων διά τήν καΓτών υποψηφίων εις τάς Σχολάς τού Ε.Μ. Ποεΐναι ή ύλη τών μαθημάτων τούτων τών
τάξεων».
τούδε παράγραφοι 4, 5 καί 6 άριθμούνί 5,6 καί 7 άντιστοίχως.
3. Τό άρθρον 3 άντικαθίσταται ώς άκο' ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
!*Μρον 3.— 1. Δ ιά την Β' τάξιν:
1, Πτυχιούχοι τού Μαθηματικού Τμήματος τών
ΐματικών Σχολών τών Πανεπιστημίων τής
είς τά μαθήματα: 1) Παραστατική καί
Γεωμετρία, 2 ) Σχέδιον, 3) Γενική Χημεία,
Πτυχιούχοι τού Φυσικού καί Χημικού Τμήματος
Ιί11Ι#1? Φυσικομαθηματικά»/ Σχολών τών Πανεπιστημίων
Ρ Ι Ι Ι Ι Ημεδαπής, είς τά μαθήματα: 1) Παραστατική
*®*®*νΑνωτερα Γεωμετρία, 2 ) Σχέδιον, 3) Μηχανική,
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γ ) Πτυχιούχοι τής ’Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών, Γεωπονικής καί Δασολογικής Σχολής τού Πα
νεπιστημίου Θεσ/νίκης, άπόφοιτοι τών Στρατιωτικών
Σχολών: α ) Εύελπίδων, 6) Ναυτικών Δοκίμων (Μαχί
μων καί Μηχανικών), γ ) Ικάρω ν (τμήμα Ιπταμένω ν),
είς τά μαθήματα: 1) ’Ανώτερα Μαθηματικά, 2) Παραστοπτκή καί ’Ανώτερα Γεωμετρία, 3) Φυσική, 4 )~
Γενική Χημεία, 5) Μηχανική, 6) Σχέδιον, 7) Ιστορία
τού Πολιτισμού ή Συστηματική Φιλοσοφία καί Λογι

κή-

δ) Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ,
Πολυτεχνικών Σχολών τών Πανεπιστημίων τής ημεδα
πής, είς τά μαθήματα: 1) ’Ανώτερα Μαθηματικά, 2)
Γενική Χημεία, 3) Μηχοενική, 4) Φυσική.
ε) Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί καί Μηχα
νικοί Μετοελλείων - Μεταλλουργοί ΕΜΠ, είς τά μαθή
ματα: 1) Παραστατική καί Άνωτέρα Γεωμετρία, 2)
Μηχανική, 3) Σχέδιον.
2. Διά τήν Γ' τάξιν:
α) Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι
ΕΜΠ καί τών Πολυτεχνικών Σχολών τών Πανεπιστη
μίων τής ημεδαπής, είς τά μαθήματα: 1 ) Τεχνικά Υ 
λικά, 2) ’Ορυκτολογία - Πετρογραφία - Γεωλογία,
3) Γεωδαισία.
6) Διπλωματούχοι ’Αγρονόμοι καί Τοπογράφοι Μη
χανικοί ΕΜΠ καί τών Πολυτεχνικών Σχολών τών Πα
νεπιστημίων τής ήμεδαπής, είς τά μαθήματα: 1 ) Μη
χανική, 2) Στατική καί ’Αριθμητική Άνάλυσις, 3)
Χρήσις ’Ηλεκτρονικού Ύπολσγιστού.
γ ) ’Απόφοιτοι Σχολής ’ Ικάρων (τμήμα Μηχανικών,
είδικότης Συντηρηταί ’Αεροπορικών ’Εγκαταστάσεων
(ΣΑΕ), είς τά μαθήματα: 1) ’Ανώτερα Μαθηματικά,
2) Παραστατική καί Άνωτέρα Γεωμετρία, 3) Μηχοτνική, 4) Φυσική, 5) Γεωδαισία, 6) Στατική καί ’Αρι
θμητική Άνάλυσις, 7 ) Χρήσις ’Ηλεκτρονικού Ύπολαγιστού.
3. Διά τήν Δ ' τάξιν:
Απόφοιτοι τής Σχολής Τεχνικής ’Εκπαιδεύσεως Α 
ξιωματικών Μηχανικού (Σ.Τ.Ε.Α.Μ .), είς τά μαθήμα
τα: 1) Στατική, 2 ) Μηχανική, 3) Θεωρητική καί
Έφηρμοσμένη Υδραυλική, 4) Έφηρμοσμένα Μαθη
ματικά, 5) Ανώτερα Μαθηματικά.
4. Πτυχιούχοι Σχολών Πανεπιστημιακής στάθμης
τής ήμεδαπής καί άλλοδαπής, πλήν τών είς τάς πα ραγρ. 1, 2 καί 3 περιλαμβανόμενων, είς τήν Β' τά
ξιν, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων είς άπαντα τά μα
θήματα τής Α' τάξεως».
Άρθρον 4. Τό άρθρον 4 (άντικαθίσταται ώς ακολού
θως :
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗ
ΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
«Άρθρον 4.— 1. Διά τήν Β' τάξιν:
α) Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ
καί τών Πολυτεχνικών Σχολών τών Πανεπιστημίων τής
ήμεδαπής, είς τά μαθήματα: 1) Μηχανική, 2) Μεταλλογνωσία,3) Γενική Πειραματική Χημεία, 4) ’Α
νώτερα Μαθηματικά.
6) Πτυχιούχοι τού Μαθηματικού Τμήματος τών
Φυσικομαθηματικών Σχολών τών Πανεπιστημίων τής
ήμεδαπής, είς τά μαθήματα: 1) Παραστατική Γεω
μετρία, 2) Μηχανολογικόν Σχέδιον καί ’Ασκήσεις Μη
χανουργείου, 3) Μηχανική, 4) Γενική Πειραματική
Χημεία, 5) Μεταλλογνωσία.
γ ) Πτυχιούχοι τού Φυσικού καί Χημικού Τμήματος
τών Φυσικομαθηματικών Σχολών τών Ποτνεπιστημίων τής ήμεδαπής, είς τά μαθήματα: 1) Παραστατι
κή Γεωμετρία, 2) Μηχανολογικόν Σχέδιον καί Ασκή
σεις Μηχανουργείου, 3) Μηχανική, 4) Ανώτερα Μα
θηματικά, 5) Μεταλλογνωσία.
δ)
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Κωδιξ Νύμων* 1960
«της άρχεται άπό 1 ’Ιουλίου I960.—5. AI άπό τής παρούσης προκαλούμενοπ δσπάναι θά καλύπτω νται έκ
τών έγγραφομένων έκάστοτε είς τόν προϋπολογισμόν
τού ΥΕΘΑ πιστώσεων.—6. Ή παρούσα καταργεί τήν
άπόφασιν έπί τού αυτού θέματος τ ο ν ΥΕΘΑ /ΓΕΕΘΑ
5606/02/10-1-60 καί τήν τοιαύτην ύπ* άριθ. 200107/
1-8-60 τού ‘Υπουργού των Οίκο νομικών.
Α .Υ . Ο ίχ .—Σ υ γ κ . κ αί Δ η μ . Έ ρ γ . ύ π ’ άριθ. 10512
τής 1 6 - 7 /1 6 -9 -6 0 (Β 4 0 8 ). Π ερί χρβποποιή σεω ς
’Ο ρ γα νισ μ ο ύ Σ Ε Κ κ αί διατηρήσεω ς προσω ρινώ ν
ό ρ γ α ν . θέσ εω ν έ ρ γ α τ ο τ ε χ ν ιτ ώ ν .

α) Έγκρίνομεν, όπως διατηρηθώσι μέχρι τέλους
τού τρέχοντος έτους αί συσταθείσαι 243 προσωρινοί
όργανικαί Θέσεις έργατοτεχνιτών ΣΕΚ. δυνάμει της
διατάξεως τού άρθρ. 4 τής ύ π ’ άριθ. 3068/17-6-57
Κοινής ήμών άποφάσεως «περί έγκρίσεως τού οργανι
σμού των ΣΕΚ». β) Κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα
δέν πληρούνται τετρακόσιαι τακτικαί όργανικαί θέσεις
των άντιστοίχων κατηγοριών Γίροσ/κοϋ, καί γ ) Ή
Ισχύς τής παρούσης, δημοσιευομένης είς τήν ’Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως, άρχεται άπό τής 1 ’Ιουλίου i960.
Ν ^ . 4 1 0 4 τής 1 4 /2 0 - 9 - 6 0 (Α 1 4 7 ). Π ερί τροπο' ίπ ο ιή σ ε ω ς χ α ί σ υ μ π λη ρ ώ σ εω ς τ ή ς νομοθεσίας
/ π ερ ί κ ο ιν ω ν ικ ώ ν α σ φ α λ ίσ εω ν κ α ί ά λ λ ω ν τινώ ν
ό ρ γ α ν ω χ ιχ ώ ν κ αί διοικ η τικ ώ ν δ ια τά ξεω ν.

"Αρθρ. 1. Είςτό τέλοςτού άρθρ.2τούάν.ν.Ί846/51(ι )
προστίθεται § 4, εχουσα οΰτω : «4. Ωσαύτως υπάγον
ται είς τήν υποχρεωτικήν άσφάλισιν τού παρόντος
οί οικιακοί έμμισθοι βοηθοί (οίκόσιτοι νττηρέται) καί
λοιπά κατ' οίκον τού εργοδότου άπασχολαυμενα πρό
σωπα. Ή άσφάλισις των έν λόγω προσώπων άρχεται
άφ’ ής τό Ι.Κ.Α. λαμβάνει έκάστοτε γνώ σιν περί τής
άπασχολήσεώς των, λήγει δέ άφ’ ής αναγγέλλεται
είς τό Ι.Κ.Α. ή λήξις τής άπασχολήσεώς. Κανονισμός
έκδοθησόμενος τό βρσδύτερον έντός έξανήνου άπό
τής Ισχύος τού παρόντος, θέλει όρίσει τήν διαδικασίαν
καί τόν τρόπον υπολογισμού καί καταβολής των
εισφορών τω ν άνωτέρω προσώπων, έπττρεπομένης
τής κατατάξεως αύτών είς κλάσεις τεκμαρτών ήμερομισθίων διά τόν υπολογισμόν τών είσφορών χαί
παροχών. Έ πί τής άσφαλίσεως τού οικιακού έμμι
σθου βοηθητικού προσωπικού καί λοιπώ ν κατ’ οίκον
του Ιργοδότου άπασχολουμένων προσώπων δύναται
νά έχη εφαρμογήν τό δεύτερον έδάφιον τήν 3 τού πα
ρόντος άρθρου καθ’ ά είδιχώτερον θέλει όρίσει 6 κατά
τά άνωτέρω Κανονισμός. ‘Η Διοίκησις τού LK.A. ύποχρεούται όπω ς έντός πέντε μηνών άπό τής Ισχύος τού
παρόντος ύποβάλη είς τό Υπουργείο» ’Εργασίας
τόν ώς άνω Κανονισμόν πρός έγκρισιν κατα τήν δια
δικασίαν τού'άρθρ. 16 τού .παρόντος».
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Ειδικών Ταμείων, μή καλνπτόντων τούς ήσφαλισμένου«
των διά τών έν λόγο) παροχών.—3. Πρός Ειδικά· Τα
μεία, διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος
άρθρου, έξομοιούνται καί οί Δήμοι, αί Κοινότητες
τά Δημοτικά ’Αγαθοεργά ‘Ιδρύματα καί τά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έν γένει, τά συγταξιοδοτούντα τό προσωπικόν αύτών. ΑΙ περί ών ή προηγουμένη παράγραφος πράξεις τού Υπουργού ‘Εργασίας
Ικδίδονται, έν τή περιτττώσει τούτη, μετά πρότασιν
τού ’Υπουργού ’Εσωτερικών προκειμένου περί Δήμων,
Κοινοτήτων καί Δημοτικών Ιδρυμάτων ή μετά πρότασιν τού έποτττεύοντος τό οίκεϊον Νομικόν Πρόσωπον
Δημοσίου Δικαίου Υπουργού.—4. Ή εισφορά τών
συνταξιούχων τού Ι.Κ.Α. καί τών συνταξιούχων έκ
τού προσωπικού αύτού διά τήν κατά τό παρόν άρθρο ν
άσφάλισιν των, όρίζεται είς 4ο/ο έπί τού συνολικού
ποσού τής συντάξεώς των, παρακρατουμένη κατά
μήνα έξ αύτής. ‘Η εισφορά τών συνταξιούχων τών
ΕΙδικών Ταμείων τών συνεχιζόντων τήν άσφάλισιν
τού Κλάδου Παροχών Άσθενείας χαί Μητρότητος
κατά τό έδ. γ' τής $ 1 τού παοόντος άρθρου ώς καί τών
κατά τάς §§ 2 καί 3 αύτού ύπαγομένων είς τήν άσφσλισιν συνταξιούχων τών Ειδικών Ταμείων, ορίζεται
είς 10ο Ιο έπί τού συνολικού ποσού τής συντάξεώς των,
έξ ής 6ο /ο είς βάρος τού Ειδικού Ταμείου, 4ο /ο ε(ς βάρος
τών Συνταξιούχων. Τό Ειδικόν Ταμεϊον ύποχρεούται
νά παρακρατή κατά μήνα τήν εισφοράν τού συντα
ξιούχου καί νό άποδίδη τούτην όμού μετά τής βαρυνούσης τούτο εισφοράς εις τό ΙΚΑ έντός τής ύπό τής
§ 3 τού άρθρ. 26 τού παρόντος όριζομένης προθεσμίας.
—5. Τά περί ών τό παρόν άρθρον πρόσωπα δικαιούν
ται τών αύτών παροχών καί ύπό τάς αύτάς προϋπο
θέσεις ώς καί οί συνταξιούχοι τής άντιστοίχου κατηγο
ρίας τού Ι.Κ.Α.

Άρθρ. 3 Είς τό τέλος τού άρθρ. 24 τού άν.ν. 1846/51
προστίθεται έδάφιον θ' έχον οΰτω : «θ. Εισφοράν έπαγγελματικού κινδύνου ίσην πρός Ιο/ο έπί τών άποδοχών τών μισθωτών τών «άπασχολουμένων είς βιομη
χανικά έργοστάσια, βιοτεχνικά έργαστήρια, έργστάξια τεχνικών έργων χαί οίκοδομών, φορτοεκφορτώσεις,
μεταφοράς, μεταλλεία καί λατομεία, υπονόμους, καί
έν γένει εις έργασίας διεξαγόμενος ύπό συνθήκας ώστε
νά τίθεται έν κίνδυνο) ή ζωή ή ή υγεία τών έργαζομένων. ‘Η εισφορά αύτη, βαρύνουσα άποκλεισπκώς
τόν έργοδότην, δύναται διά β.δ. έκδιδομένων κατά τήν
ύπό τού παρόντος άρθρου διαγραφομένην διαδικασίαν,
είτε νά μειούται είς τό ήμισυ, έφ’ όσον ούδέν έργατικόν
«άτύχημα λαβόν χώραν έν τή ένδιαφερομένη έπιχειρή<τει άνηγγέλθη έττί δύο συνεχή έτη, είτε νά αύξάνη
μέχρι τού διπλάσιου, έφ’ όσον ή έπιχείρησις δέν λαμ
βάνει τά άναγκαϊα μέτρα υγιεινής καί άσφαλείας πρός
πρόληψιν εργατικών άτυχημάτων καί επαγγελμα
Άσφάλισις συνταξιούχων κατά τής άσθενείας.
τικών άσθενειών. Διά τήν «ώς άνω μείωσιν τής είσφοράς
δέν λαμβάνονται ύ π ’ όψιν έργατπκά ατυχήματα προΆ ρθρ. 2 Τό άρθρ. 6 τού άν.ν. 1846/1951 άντικαθίκαλέσαντα σωματικήν βλάβην ή βλάβην τής υγείας
σταται ώς άκολούθως : «1. Είς τήν άσφάλισιν τού Κλά
τού ήσφαλισμένου συνεπείσ τής όποιας έπήλθεν άνικαδου παροχών άσθενείας καί μητρότητος 'υπάγονται : α)
νότης αύτού διάρκειας βραχύτερος τών έτπά ήμερων.
ΟΙ συνταξιούχοι τού Ι.Κ.Α. β) Τό δυνάμει ειδικής νο
Έπί έπιχειρήσεων, ών τό προσωπικόν υπάγεται είς
μοθεσίας συνταξιοδοτούμενον ύπό τού Ι.Κ.Α. προσω
τήν άσφάλισιν τού ένός μόνον Κλάδου Άσφαλίσεως τοΰ
πικόν αύτού. γ ) Οί πάσης φύσεως συνταξιούχοι Ει
Ι.Κ.Α. ή είσφορά έπ«χγγελματικού κινδύνου μειούται
δικών Ταμείων, έφ’ όσον ώς ήσφαλισμένοι τού Ειδικού
Ταμείου ύπ ή γοντο εις τήν άσφάλισιν τ ο ύ . Κλάδου είς τό ήμισυ. Διά β.δ. προκαλουμένων ύπό τού ‘Υπουρ
παροχώ ν άσθενείας καί μητρότητος τού Ι.Κ_Α. ή έδι- γού Έργασίας μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού ΙΚΑ καί τής κατωτέρω ’Επιτροπής Προλήκοηούντο τών παροχών τού Κλάδου τούτου ώς μέλη
ψεως 'Εργατικών Άτυχημάτων καί σύμφωνον γνώ
οικογένειας τού θανόντος ήσφαλισμένου ή συντα
μην τού παρά τω Ύπουργείω ’Εργασίας Συμβουλίου
ξιούχου.—2. Διά πράξεων τού ‘Υπουργού ’Εργασίας,
Κοινωνικής Άσφαλίσεως, θέλουν καθορισθή : α) Τσ
έκδιδομένων μετά γνώμην τών Διοικητικών Συμβου
λίω ν τού ΙΚΑ καί τού οικείου Ειδικού Ταμείου καί δημο- βασικά μέτρα, «άτινα ύποχρεούνται όπως λαμβάνουν
ο! έργοδόται διά τήν πρόληψιν έργατικών «άτυχημά
στευομένων εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως,
των καί έπαγγελμστικών ασθενειών, β) Ό τρόπος
δύνσνται ν’ άσφαλίζωνται ϋποχρεωτικώς είς τό Ι.Κ.Α.
άσκήσεως έλέγχου τών τόπων έργασίας ύπό τών κατά
διά τόν Κλάδον παροχών άσθενείας καί μητρότητος
νόμον άρμοδίων οργάνων, γ ) Ό τρόπος αναγγελίας
οί συνταξιούχοι τών λοιπών, πλήν τών έν τω έδα«ίω γ ' τής προηγούμενης παραγράφου άνσφερομένων1 είς τό Ύπουργεϊον Έργασίας καί τό Ι.Κ.Α. τών Ιργατικών «άτυχημάτων καί Επαγγελματικών ασθενειών
1. Κδ. Ν. 1951 σελ. 735, καί Δεύτ. Σικιπλ. Γεν.
καί ή ύποχρέωσις τηρήσεως βιβλίου άπσγραφής τών
Κ ω δ/σεω ς τόμ. 3 σελ. 5.
έργατικών «άτυχημάτων. δ) Αί κατηγορίαι τών Έπι-
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£ ’ χήβήσκον, αΤτινες ίπτοχρεσΟνται είς τήν καταβολή*
της" είσφορδς έπαγγελμαπκού κινδύνου. «) ΟΙ δροι
καί αΐ προϋποθέσεις διά τήν καταβολήν τής μειωμένης
ή ηύξημενης κατά τά άνωτέρω είσφοράς. στ) ΟΙ δροι
καί αί προϋποθέσεις, ϋφ’ &ς θά δύναται, προκειμένσυ
. περί μικτής έπιχειρήσεως, ικά περιορίζηται ή εισφορά
έπαγγελματικού κινδύνου έπΐ των άποδοχών ώρισμένου μόνον τμήματος τού προσωπικού τοισύτης
έτπχειρήσεως. ζ)_Ή έπέκτασις της έφαρμογης των άνω
τέρω διατάξεων καί είς Ιτέρας έτπχειρήσεις, τό προσωτπκόν τω ν όττοίων ύπάγεται είς τήν άσφάλιστν
Είδικών Ταμείων καί ό τρόττος έφαρμογης είς τάς περετττώσεις ταύτας των διατάξεων τού παρόντος, η)
Πάσα έτέρα λεπτομέρεια διά τήν Ιφαρμογήν τών ώς
άνω διατάξεων. ‘Η κατά τά άνωτέρω ’Επιτροπή
Προλήψεως ’Εργατικών ’Ατυχημάτων άπ.οτελείται:
α) Έξ ένός άνωτέρου υπαλλήλου τού Υπουργείου
’Εργασίας, ώς Προέδρου, β) έξ ένός Τεχνικού Έπιθεωρητού τού Υπουργείου Εργασίας, γ ) έξ ένός
ΈπιΘεωρητού Βιομηχανίας, όριζομένου, μετά τού άναπληρωτού του, ύπό τού Υ πουργού Βιομηχανί
ας, δ) έξ ένός ‘Υγειονομικού Έπιθεωρητού τού ‘Υ
πουργείου ’Εργασίας ή ένός Ιατρού ’Οργανισμού
Κοινωνικής Άσφαλίσεως, Ιχοντος πείραν καί είδίκευσιν είς τά Θέματα τών έργατίκών άτυχημόττων
καί έπαγγελματικών άσθενειών, ε) έξ ένός άνωτέρου
υπαλλήλου ’Οργανισμού Κοινωνικής Άσφαλίσεως
έκ τού Κλάδου ΈπιΘεωρήσεως, στ) έξ ένός τεχνικού,
υποδεικνυόμενου, μετά τού άναπληρωτού του, ύπό
τού Τεχνικού Επιμελητηρίου ‘Ελλάδος, ζ) έξ ένός
μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 'Οργανισμού
Προλήψεως ’Ατυχημάτων, η) άνά ένός εκπροσώπου
τών ήσφαλισμένων καί' έργοδοτών, προερχόμενων
έκ τών Κλάδων τής Βαρείας Βιομηχανίας ή Μεταλλευ
τικών 'Επιχειρήσεων. Ό εκπρόσωπος τών έργοδοτών
καί ό αναπληρωτής αυτού υποδεικνύονται ύπό τού
Συνδέσμου ‘Ελλήνων Βιομηχάνων ή τού Εμπορικού
καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου 'Αθηνών είς διπλάσιον άριθμόν, 6 δέ έκπρόσωπος τών ήσφαλισμένων
καί ό άναπληρωτής αύτού ύπό τών οίκείων ‘Ομοσπον
διών Μισθωτών Βαρείας Βιομηχανίας ή Μεταλλευτών,
είς διπλάσιου όμοίως άριθμόν. Ά π α ντ α τά μέλη, ό
είσηγητής καί ό Γραμματεύς τής ’Επιτροπής καί οί
άναπλη οωταί αΰτών, διορίζονται διά πράξεως τού
'Υπουργού ’Εργασίας. Χρέη είσηγητού έκτελεϊ είς
: τώντΤεχνικών ’Επιθεωρητών, όριζόμενος ύπό τού
. ‘Υπουργού ’Εργασίας, άναλόγως τού συζητουμένου
θέματος. ΔΓ άποφάσεως τού Υ πουργού Εργασίας,
Θέλουν καθορισθή 6 τρόπος λειτουργίας τής Επιτρο
πής, αί άρμοδιότητες καί ό τόπος συνεδριάσεων αύτής.
Διά τής αύτής άποφάσεως θέλουν καθορισθή καί αί
υποχρεώσεις τού ΙΚΑ πρός παροχήν τών άπαιτουμένων
οίκονομικών μέσων διά τήν άγοράν τών άναγκαίων
έπισιημονικών όργάνων διά τήν λειτουργίαν τής
’Επιτροπής.
ΆρΘρ. 4. Ή § 2 τού άρθρ. 25 τού άν.ν. 1846/51, ώς
αύτη έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, άντικαθίσταται
ώς άκολούθως : «2. Διά τόν υπολογισμόν τών κατά
τήν προηγούμενην παράγραφον εισφορών καί τών
κατά τόν παρόντα νόμον παροχών, τά υπαγόμενα
είς τήν άσφάλισιν τού παρόντος πρόσωπα κατατάσ
σονται είς μίαν τών ακολούθων δέκα τεσσάρων ασφα
λιστικών κλάσεων, δι ’ άς προσδιορίζονται τά έναντι
έχάστης τούτ,ων άυαφερόμενα τεκμαρτά ήμερομίσθια,
έφ’ ώυ καί υπολογίζονται αί είσφοραί καί αί είς χρήμα
π α ρ ο χ α ί:
Ημερήσιος μισθός
’Από
Μέχρι
0
22,55
27,55
32,55
37,55
45,05
55,05
-

—
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Άσφαλ. Κλάσις
22,50
27,50
32,50
37,50
45
55
65

1
II
III
IV
V
VI
VII

Τεκμαρτόν.
ημερομίσθιον
20
25
30
35
40
50
60

'Ημερήσιο* μισθός
--'Άπό
65.05
- .
-75,05
85.05
105.05
130.05
160.05
190.05 καί άνω

Άσφαλ.
Μέχρι
75
85
105
130
160
190

Κλάσις
V III

—

IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Δι’ αποφάσεων τού Δ.Σ. στρογγυλεύονται 8Íjj
ραίας δραχμάς τού κάτω τού ήμίσεος τής δραχμής πο
λειπομένου, άπό δέ τού ήμίσεος καί άνω λογιζομέ
ώς άκεραίας δραχμής, αί δι’ έκάστην ασφαλιστικέ?».^
κλάσιν μοτταβλητέαι είσφοραί καί παροχαί. ’ Κατ,),
έξαίρεσιν, προκειμέυου περί μαθητών τεχνιτών -άπάγ^
σχολουμένων συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άποΐ^
6-6-1952 β.δ., «περί έκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών?-;
ώς καί περί μαθητευομένων τροφίμων τών ’Εθνικών^
’Ορφανοτροφείων καί Οίκοτροφείων», ώς καί προκειμ^ί
νου περί μαθητών καί σπουδαστών τών ύπό τού ν.δ,\^
3971 /59(χ)προβλεπομένων τεχνικών καί Έπαγγελματι-ΐτ
κών Σχολών, τό ποσόν έφ’ ού ύπολογίζονται αί KCcrárSi
τήν προηγουμένην παράγραφον άσφαλιστικαί είσφ
ραί όρίζεται είς τό 1 12 τοΰ τεκμαρτού ήμερομισθίι
τής άσφαλιστικής κλάσεως είς ήν έκ τού μισθού το
ανήκει ό ήσφαλισμένος, τών εισφορών τούτων βαρνι
νουσών έξ όλοκλήρου τόν εργοδότην. Αί μειωμέν
αύται είσφοραί καταβάλλονται μόνον έφ’ όσον χρόνον
διαρκεϊ κατά τάς κειμένας διατάξεις ή μαθητεία, ή
κτική άσκησις ώς προΰπόθεσις διά τήν άπόκτησιν το
πτυχίου. Αί διατάξεις τής § 1 τού άρθρ. 30 τού ν.8
2698/53, τού άρθρ. 6 § 2 τού ν. 3665/57(*) καί
άρθρ. 22 § 3 τού ν.δ. 3971 /59 δέν έχουν έφαρμογτ?
διά τό ΙΚΑ καί λοιπούς ’Οργανισμούς Κοινωνική
Άσφαλίσεως, πλήν τού Ο.Α.Α.Α., δι’ ούς !σχύρύ£|
έφεξής αί άνωτέρω διατάξεις, περί μειωμένων είσφορ ’
μαθητευομένων».
Άρθρ. 5.—I. ‘Η § 1 τού άρθρ. 28 τού άν.ν. 1846/
άντικαθίσταται διά τών έπομένων §§ 1, Ια καί 1β
άκολούθως: «1. Ό ήσφαλισμένος παρά τώ Ίδ
δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος έάν κατά
υποβολήν τής αίτήσεως έχη συμπληρώσει τό
έτος τής ήλικίας του ή ή ήσφαλισμένη τό 60όν
έπραγματοποίησε δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2J
τούλάχιστον ήμέρας έργασίας. Τό ώς άνω κατώτό
δριον ήμερών έργασίας αύξάνεται προοδευηκώςήι
4.050 έν συνόλω προστιθεμένων είς τάς 2.500 ήρ
έργασίας άνά 175 τοιούτων κατά μέσον όρον
έκαστον έπόμενον ήμερολογιακόν έτος, αρχής γιν
νης άπό 1ης ’Ιανουάριου 1962.—Ια. Ό·συμπληρ "
τό 62ον έτος τής ήλικίας του ήσφαλισμένος ή τό 57οvlj
ή ήσφαλισμένη, δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατό|£ί
έάν έπραγματοποίησεν έξ χιλιάδας (6.000) τούλά^Π
χιστον ήμέρας έργασίας κατά τήν υποβολήν τής αίτή
σεως. Ό άνωτέρω άριθμός αύξάνεται προοδευτικοί
είς 10.000 έν συνόλω προστιθεμένων είς τάς 6.000 ήμί.
ρας άνά 225 τοιούτων κατά μέσον όρον καθ’ έκαστή*^
έπομενον ήμερολογιακόν έτος, άρχής γενομένης. άττόν
1ης Ίανουαρίου 1962.—1β. Ό ήσφαλισμένος δίκαιο *
συντάξεως λόγω άναπηρίας έάν κατέστη
κατά τήν έννοιαν τής έπομένης παραγράφου καί έπρ
γματοποίησε χιλίας πεντακοσίας τούλάχιστον·'. ή'
ρας έργασίας, έξ ών 300 τούλάχιστον έντός τ ώ ν
έτών τών άμέσως προηγουμένων έκείνου καθ’ δ.
στη άνάπηρος ή έπραγματοποίησε τόν ύπό τώό*ί§
καί Ια τού παρόντος άρθρου άπαιτούμενον άρίί
ήμερών έργασίας».—2. Ή § 5 τού άρθρ. 28 τού^
1846/51 άντικαθίσταται ώς άκολούθως: «5.·
ήσφαλισμένος συνεπλήρωσε τόν ύπό τής § 1 ή 1c
παρόντος άρθρου όριζόμενον άριθμόν ήμερών έργαά12
1. Κδ. Ν. 1959 σ. 920.
2. Κδ. Ν. 1953 σ. 1193 καί 1957 σ. 72.

Κώδιξ Νόμων , 1960 ;
έξ ών άνά έκατόν τούλάχιοπον καθ’ έκαστον τών πέντε
Ημερολογιακών έτών των άμέσως προηγουμένων του
έτους καθ’ δ υποβάλλεται ή αίτησις περί άπο νομής
τυντάξεως, δικαιούται συντάξεως γήρατος ήλαττωμένης κατά τό 1 /200 τής πλήρους μηνιαίος συντάξεως,
δι’ έκαστον μήνα έλλείποντα έκ των ύπό τής § 1 και
Ια άντιστοίχως τού παρόντος άρθρου όριζομένων
όρίων ήλικίας, έφ’ δσον συνεπλήρωσε τό 60όν έτος
τής ήλικίας του -προκειμένου περί ήσφαλισμένου καί
καί τό 55ον έτος τής ήλικίας ττροκειμένου ττερί ήσφαλισμένης. Άττό τής συμπληρώσεως των αυτών όρίων
ηλικίας, ήτοι, του 60ού προκειμένου ττερί άρρένων
καί του 55ου ττροκειμένου ττερί θηλέων, δικαιούνται
συντάξεως συντρεχουσών των ιτρούττοθέσεων των §§
! καί Ια καί δή άνευ των κατά τά άνωτέρω μειώσεων,
οί ήσφαλισμένοι οι έττί μακράν άττασχολούμενοι εις
ιδιαζόντως βαρέα καί ανθυγιεινά έτταγγέλματα καθο
ριζόμενα διά Κανονισμού, διά τού όποιου θέλουν καθορισθή πλήν τού χρόνου άπασχολήσεως εις τά έν λόγω
επαγγέλματα καί πάν σχετικόν μέ τήν συνταξιοδότησιν τούτων ζήτημα. Έ γγαμος ήσφαλισμένη μετ’ ανη
λίκων τέκνων ή έν χηρεία τελούσα μετ’ ανηλίκων τέ
κνων έχουσα συμπληρώσει τό 50όν έτος τής ηλικίας
της καί 5.500 τουλάχιστον ημέρας έργασίας, δικαιούται
συντάξεως λόγω γήρατος ήλαττωμένης κατά 1 /200
τής πλήρους μηνιαίας συντάξεως δΓ έκαστον μήνα
έλλείποντα έκ τού 55ου έτους τής ηλικίας της, τό ποσόν
τής όποίας δέν δύναται νά είναι μικρότερον τού προβλεπομένου κατωτάτου όρίου συντάξεως, έφ’ όσον δέν
τυγχάνει συνταξιούχος τού !ΚΑ, τού Δημοσίου, ΝΠΔΔ
ή έτέρου ’Οργανισμού κυρίας άσφαλίσεως».—3. Τό
πρώτον έδάφιον τής § 6 τού άρθρ. 28 τού άν.ν.
1846/51 τροποποιείται ώς ακολούθως : «6. Έν περιπτώσει θανάτου συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή
γήρατος ή έπιδοματούχου λόγω αναπροσαρμογής
ή ήσφαλισμένου Ιχοντος πραγματοποιήσει τουλά
χιστον 1500 ήμέρας έργασίας, έξ ών 300 τουλάχιστον
εντός των 5 έτών τών άμέσως προηγουμένων έκείνου
καθ’ δ έπήλθεν ό θάνατος ή ήσφαλισμένου εχοντος
πραγματοποιήσει τό ύττό τής § 1 τού παρόντος άρθρου
απαιτούμενον άριθμόν ήμερων έργασίας δικαιούνται
συντάξεως κατά τάς έπομένας παραγράφους».—4. Ή
§ 8 τού άρθρ. 28 άν:ν. 1846/51 τροποποειται ώς άκο
λούθως : «8. Τό ποσόν τής συντάξεως εις ήν δικαιούται
ή χήρα (χήρος). Ισούται πρό τά έβδομήκοντα (70)
έκατοστά τού ποσού τής συντάξεως τού θανόντος
(θανσύσης)».—5. Είς τό τέλος τού άρθρ. 28 προστίθε
ται § 14 Ιχουσα ούτω : «14. Έφ' όσον δέν έχει παρέλθει
πενταετία άπό τής έπεκτάατως τής άσφαλίσεως είς
τι να περιοχήν ή επαγγελματική ν κατηγορίαν, πρόσω
πα τό πρώτον ΰπαχθέντα εϊςτήν άσφάλισιν έν τή περιο
χή ή επαγγελματική ταύτη κατηγορία, δικαιούνται
συντάξεως άναπηρίας ή επιδόματος αναπροσαρμογής
ή συντάξεως γήρατος, μειωμένης κατά 20ο/ο έφ’ όσον
έχουν πραγματοποιήσει 1.000 τουλάχιστον ήμέρας
έργασίας έν τή αυτή περιοχή ή έπαγγελματική κατη
γορία καί έχουν καταστή άνάπηρα κατά τήν έννοιαν
τής § 2 ή έχουν συμπληρώσει τό κατά τήν § 1 τού πα
ρόντος άρθρου όριον ήλικίας. 'Υπό τάς αύτάς προϋ
ποθέσεις δικαιούνται συντάξεως έν περιπτώσει θανάτου
τών ώς άνω προσώπων, τά έν § 6 τού παρόντος άρθρου
όριζόμενα μέλη οικογένειας. Μετά τήν πάροδον τής
πενταετίας άπό τής έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως καί
δι’ έκαστον διανυόμενον έπί πλέον έτος προστίθενται
είς τάς ώς άνω χιλίας ήμέρας έργασίας άνά 175 κατά μέ
σον όρον μέχρι συμπληρώσεως τών ύπό τών § § 1,
Ια, 1β, 5 ή 6 τού παρόντος άρθρου όριζομένων χρονι
κών προϋποθέσεων διά τήν άπονομήν συντάξεως γήροττος, άναπηρίας ή θανάτου, όπότε τό ποσόν τής συν
τάξεως υπολογίζεται άνευ τής κατά τά άνωτέρω μειώσεως. Ή παρούσα παράγραφος έχει έφαρμογήν
έπί προσώπων άτι να έπραγμοποποίησαν τριακοσίας
τούλάχιστον ήμέρας έργασίας εντός τών πέντε έτών
τών αμέσως προηγουμένων τής έπεκτάσεως τής άσφα
λίσεως εις τήν περιοχήν των ή είς τήν έπαγγελματική ν
αυτών κατηγορίαν».
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Άρθρ., 6.—1. ΑΙ § § 1 , 2 καί 3 τού άρθρ. 29 τού άν.ν.
1846/51 άντικαθίστανται ώς άκολούθως : «1. Τό ποσόν
τής ύπό τού Ι.Κ.Α. χορηγουμένης μηνιαίος συντάξεως
λόγερ γήρατος καί άναπηρίας άπστελείτσι : α) έκ βα
σικού ποσού, όριζομένου εις ποσοστόν, κατά τόν κατω
τέρω πίνακα Α' τού τεκμαρτού ήμερομισθίου τής.μισθολογικής κλάσεως, εις ήν άνήκει ά ήσφσλισμένος κατά τό
άρθρ. 37 τού παρόντος, πολλαπλασιαζομένου έπί 25.
Π I Ν Α Ξ Α' (Βασικόν πασόν)
Ποσοστόν
ικαί Κλάσεις
98ο /ο
1
83ο ;0
II
73ο/ο
III
67ο /ο
IV
61ο/ο
V
56ο ¡ο
VI
51,5ο/ο
VII
49ο /ο
VIII
46,5ο/ο
IX
44ο / ο
X
43ο 'ο
XI
37ο/ο
XII
32ο /ο
XIII
XIV
28ο /ο
β) έκ προσαυξήσεων, υπολογιζόμενων άνά 300
ήμέρας έργασίας πέραν τών 3000 όριζομένων είς τα
έν τώ κατωτέρω πίνακι Β ποσοστά, έπί τού αυτού ώς
άνω τεκμαρτού ήμερομισθίου, πολλαπλασιαζομένου
έπί 25 :
Π I Ν Α Ξ 3' (Προσαυξήσεις)
Μισθολογικαί Κλάσεις
1, II, III, I V

V
V I, V II
V II, IX
X, XI
X II

ΧΙΗ
X IV

Ιο/ο δι’ ήμέρας έργ. άπό
1,5ο/ο
»
3
»
Ιο/ο
»
»
3
1,2ο/ο
»
»
»
»
Ιο/ο
3
3
Ιο/ο
»
>
3
3
»
Ιο/ο
»
»
3
»
1.20/0
Ιο/ο
3
»
*
3
3
*· 3
1.8ο/ο
3
3
3
Ιο/ο
*
2,1ο/ο
3
3
Ιο/ο
3
>
»
3
3
3
2,5ο/ο

Ποσοστόν
3300 καί άνω
3300 έως 6299
6300 καί άνω
3300 έως 6299
6300 καί άνω
3300 καί άνω
3300 έως 7799
7800 καί άνω
33C0 έως 7799
7800 καί άνω
33C0 έως 7799
7800 καί άνω
3300 έως 7799
7800 καί άνω

2. Έάν πρόκειται περί άναπηρίας όφειλομένης είς
έργατικόν ατύχημα, τό ποσόν τής άπονεμητέας,
κατά τάς άνωτέρω διατάξεις συντάξεως, δέν δύναται
νά είναι κατώτερον τού 60ο /ο τού γινομένου τού τεκ
μαρτού ήμερομισθίου τής άσφαλιστικής κλάσεως είς
ήν άνήκει ά ήσφσλισμένος κατά τό άρθρ. 37 τού παρόν
τος έπί 25, όπερ ποσόν όμως δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 25πλάσιον τού τεκμαρτού ημερομισθίου τής X
άσφαλιστικής κλάσεως.—3. Τό ποσόν τής συντάξεως
λόγω άναπηρίας ή γήρατος προσαυξάνεται κατά 50ο/ο
ύπολογιζόμενον έπί τού τμήματος συντάξεως μέχρι
δρχ. 574, έφ’ όσον ό συνταξιούχος είναι έγγαμος,
ή δέ σύζυγός του δέν άσκεί έπάγγελμά τι ή δέν είναι
συνταξιούχος άσφαλιστικού όργανισμού ή Ν.Π.Δ.Δ.
ή τού Δημοσίου. ΑΙ κατά τήν § 1 τού παρόντος άρθρου
συντάξεις προσαυξάνονται κατά 20ο /ο διά τό πρώτον
τέκνον, 15ο/ο διά τό δεύτερον τέκνον καί 10ο/ο διά τό
τρίτοντέκνον, έφ’ δσον είναι άγαμα καί δέν άσκούν έπάγ
γελμά τι ή δέν λαμβάνει δι’ αύτά προσαύξησιν ό έτε
ρος τών συζύγων, έάν είναι συνταξιούχος ή δέν λαμβά
νουν τά ίδια σύνταξιν έξ άσφαλιστικού ’Οργανισμού
ή τού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.».—2. Ή § 11 τού άρθρ. 29
τού άν. ν. 1846 /'51 τροποποιείται ώς άκολούθως: «11.
Τό συνολικόν ποσόν τής άπονεμητέας είς τόν δικαιού
χον συντάξεως μετά τών πάσης φύσεως προσαυξή
σεων, πλήν τής περί ής ή προηγουμένη παράγρα
φος πρσσαυξήσεως λόγω άπολύτου άναπηρίας, έν
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ούδεμιςί περιπτώσει δύναται νά είναι άνώτερον τού
25πλασίου τοΟ Ικάστοτε Ισχύοντος τεκμαρτού ήμερομισθίου τής άσφαλισπικής κλάσεως βάσει τής όποίας
ύπελογίσθη ή σύνταξις. Έπί συνταξιούχου δικαιούμε
νου συντάξεως καί Ικ του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. -ή
έτέρου ’Οργανισμού κυρίας άσφαλίσεως,τό άθροισμα
των λαμβανομένων συντάξεων δέν δύναται νά ύπερβή
τό ποσόν των 100ο/ο των Ικάστοτε άποδοχών ένεργείας έπί τη βάσει των όποιων ύπελογίσθη ή μεγαλύ
τερα σύνταξις. Έάν τό άθροισμα τούτο είναι άνώτερον
τού Ιν λόγω ποσού ή σύνταξις τού ί.Κ.Α. μειούται
άναλόγως». „
Άρθρ. 7.—1. Έφ’ δσον διά τόν ύπολογισμόν τής χορηγουμίνης βάσει τού άν.ν. 1846/51, ώς ούτος τροττοττοιείται διά τού -παρόντος Νομοθ. Διατάγματος, συντά
ξεως ή άλλης χρηματικής παροχής λαμβάνεται ύττ’
όνμιν χρονική περίοδος πρό τής ένάρξεως Ισχύος τοΰ
-παρόντος, ό ήσφαλισμένος κατατάσσεται είς μίαν τών
ύττό τού άρθρ. 25 τού άν.ν. 1846/51 ασφαλιστικών
κλάσεων βάσει τής ακολούθου άντιστοιχίας :
Παλαιό κλάσις

I, II, III
IV
V
VI

VII

VIII
IX

X

XI

XII

Νέα κλάσις

I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII
IX

X

XI
XIII
2. Μετά τήν $ 8 τού άρθρ. 26 τού άν.ν. 1846/51
-προστίθεται -παράγραφος 8α Ιχουσα ούτω : «8α.
Ήμέραι Ιργασίας -πραγματο-ποιηθεϊσατ -παρ' ήσφαλισμένου είς -περίοδον ττρογενεστέραν τής -πενταετίας
άττό τής π α ρ ’ αύτού υποβολής τής περί άναγνωρίσεως
τούτων σχετικής αίτήσεως, έν ούδεμιφ περιπτώσει
άνοτγνωρίζονται ϋπό τού Ι.Κ.Α. Διά τήν άναγνώρισιν
ύπά τού Ι.Κ.Α. ήμερων Ιργασίας πραγματοποιηθεισών μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος δέον όπως
ύποβληθή σχετική αίτησις παρά τού ένδιαφερομένου
Ιντός · άνατρεπτικής προσθεσμίας Ιξ μηνών άπό τής
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος. Ό καθ’ οΐονδήποτε τρό
πον άποχω ρώ ν ή άπολυόμενος άπό τής εργασίας του
ήσφαλισμένος ύποχρεοϋτοηόπως Ιντός Ιξαμή νου άπό τής
άποχωρήσεως ή άπολύσεως δηλώση είς τό Ι.Κ.Α. τάς
τυχόν π α ρ ’ αύτού πραγματοποιηθείσας ημέρας Ιργασίας παρά τώ τελευταία) Ιργοδότη διά τάς όποιας
δέν κατεβλήθησαν είς τό Ι.Κ.Α. άσφοίλιστικαί είσφοραί.
Άπολυθέντες ή άποχωρήσαντες πρό τής. δημοσιεύ
σεως τού παρόντος δέον όπως υποβάλουν τήν κατά
τά ανωτέρω δήλωσιν Ιντός Ιξ μηνών άπό τής δημο
σιεύσεως τού παρόντος. ’Επί παραλείψεως δηλώσεως
τών ώς άνω ήμερών Ιργασίας είς τό Ι.Κ.Α. Ιντός τής
ύπό τού προηγουμένου εδαφίου τασσόμενης προ
θεσμίας αύτοι δεν άναγνωρίζονται παρ’ αύτού. ’Επι
φυλασσόμενης τής εφαρμογής τών διατάξεων τού
άρθρ. 43 τού ν.δ. 2698/53,έπί παραλείφεως τού Ιργοδότου όπως άναγγείλη είς τό Ι.Κ.Α. τήν παρ’ αύτού
πρόσληψιν μισθωτού Ιντός έτους άπό τής προσλήψεως,
ούτος ανεξαρτήτως τών άλλων συνεπειών έκ τής μή
καταβολής Ιντός τών νομίμων προθεσμιών τών ασφα
λιστικών είσφορών έπιβαρύνεται καί δΓ Ιφ’ άπαξ ποσού
ίσου πρός τά 25ο/ο τών Ικτήςαίτίας τούτης όφειλομένων είσφορών.—3. Είς τό τέλος τής§9τοΰ άρθρ. 26 τού
άν.ν. 1846 /51 προστίθεται διάταξις, Ιχουσα ούτω : «Έν
περιπτώσει υποβολής είς τό Ι.Κ.Α. υπό τού Ιργοδότου
άμφισβητουμένων στοιχείων όσον άφορδ τό μέγεθος
τών καταβλητέων είσφορών, δύναται τό Ι.Κ.Α. νά
προβή είς Ιπαλήθευσιν τών καταβληθέντων μισθών
ή ήμερομισθίων Ικ τής παρά τή άρμοδία Οίκονομική
'Εφορία φορολογικής δηλώσεως τού Ιργοδότου, ήτις
άποτελ^εϊ τεχμήριον διά τόν ύπολογισμόν τών είσφο-

ρών. *0 Οίκονομικός Έφορος διά τόν καθορισμόν τδ
κερδών τού υποκειμένου ε!ς φόρον είσοδήματος φυσιχ
ή νομικού προσώπου δέν ύποχρεούται νά συνυποΓ
γίση, ώς πραγματοποιηθείσας δαπάνας Ικ μισθών
ήμερομισθίων ποσά, l<p¿ ών δέν κατεβλήθησαν αί ύι
τού Ι.Κ.Α. ή έτέρου άσφαλιστικού όργανισμού άσφ
λιστικαί είσφοραί, έκτός Ιάν ύπό τής κειμένης νομοθεσία^
προβλέπεται μερική ή όλική άπαλλαγή άπό τής ύπο.~ί
χρεώσεως καταβολής είσφορών».—4. Διά τήν είσπρα^?
ξιν ύπό τού Ι.Κ.Α. τών πόρων Ιτέρων Νομικών Προ~/
σώπων Δημοσίου Δικαίου ή οίουδήποτε ’Οργανισμούς
Κοινωνικής Πολιτικής ή τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον/
χρησιμοποίησιν τών ύπηρεσιών αύτού πρός Ιξυττη-/
ρέτησιν Ν.Π.Δ.Δ. ή ’Οργανισμών Κοινωνικής Πολι-τικής, κοτταβάλλεται ϋ π ’ αύτών είς τό Ι.Κ.Α. άποζημίωσις καθοριζομένη δι’ άποφάσεως τού Υπουργού ’Ερ
γασίας, μετά γνώμην τών Διοικ. Συμβουλίων τών Ινδιαφερομένων Όργανισμών,δισφυλασσομένης τής ισχύος εΐ-ό
δικών διοπάξεων.—5. Α1 περί ών αί διατάξεις τών άρθρων. .·
2, 3, 4 καί 9 τού παρόντος είδικοί πόροι καί είσφοραί
αποτελούν έσοδα άποκλειστικώς τού Ι.Κ.Α. μή έφαρ-:
μοζομένης έπ’ αύτών τής § 2 τού άρθρ. 33 τού ν.δ.’:
2961 /54 ώς αΰτη Ιτροποποιήθη μεταγενεστέρως. Ά μ-ς
φισβητήσεις περί τού τρόπου έφαρμογής τής § 2 τοΰ :
άρθρ. 33 τού ν.δ. 2961 /54 ώς αύτη Ιτροποποιήθη/;
μεταγενεστέρως έπιλύονται δι' άποφάσεως τού Ύ-.:
πουργού ’Εργασίας μετά γνώμην τού Δ.Σ. τού Ι.Κ.Αίς
καί Ο.Α.Α.Α. καί σύμφωνον γνώμην τού παρά τφ -‘Υ?2
πουργείω ’Εργασίας Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως.—6. Ήμέραι Ιργασίας πραγματοποιηθεϊσαι I»;
τή άσφαλίσει κατά τής άσθενείας τού Ε.Α.Κ.Α.Δ. παρ
ήσφαλισμένων τού Ι.Κ.Α. λογίζονται ώς ήμέραι έργο
σίας πραγματοποιηθείσαι καί είς τόν κλάδον άνσπηρίαςί/
—γήρατος —Θανάτου τού Ι.Κ.Α. Τό ποσόν τού ά σφ α -■
λίστρου καί αί λεπτομέρειαι έφαρμογής τής παρούσηςΤ
διατάξκος όρισθήσονται δΓ άποφάσεως τού Δ2Ε. Toütíjj
Ι.Κ.Α. έγκρινομένης ύπό τού Υπουργού Εργασίας.-^
7. Προκειμένου περί ήσφαλισμένων ή συνταξιούχωώ^
τού τέως Ταμείου Μεταλλευτών συγχωνευθέντος τήν,/,:
1.6.1956 είς τό Ι.Κ.Α. παρέχεται ή δυνατότης ίνα γίνη
άναγνώρισις πραγματοποιηθέντων κατά τό παρελθόν
άνευ χρονικού περιορισμού ήμερομισθίων των είς μ
φόρους μεταλλευτικός Ιπιχειρήσεις είτε διοικητικά
διά τού Ι.Κ.Α. βάσει προσκομιζομένων παρά τού«Ι
διαφερομένου στοιχείων καί Ιμμαρτύρων άποδείξεω
είτε δικαστικώς κατ’ Ιλευθέραν έπιλογήν τού Ιδίο
διά τής προσφυγής είς τόν άρμόδιον έργατοδ1κτ||2
κατά τήν έργστικήν διαδικασίαν μετά προσεπίκλησή®
τού Ι.Κ.Α. πρός παρέμβασιν καί έχδόσεως άμετακλήτοΐΛ^
άποφάσεως έππ-ρεπομένων όλων τών άποδεικτικόδ^ν
πρός τούτο μέσων.
’γ*.
Άρθρ. 8. Τό δεύτερον έδάφιον τής § 2 τού άρΘρ^Τ
38 του άν.ν. 1846/51 τροποποιείται ώς άχολσύθως/5®
«Έν ούδεμιά όμως περιπτώσει τό ποσόν τού ήμερησίο^ρ
έπιδόματος, μετά τών προσαυξήσεων λόγω οίκογιΐλτ
νεισκών βαρών, δύναται νά είναι άνώτερον τού τεχμαρ^
τού ήμερομισθίου τής VII μισθολογικής κλάσεως, ούδΙΐ'"
τού 70ο /ο τού ήμερομισθίου τής άσφαλιστικής κλά&γ
σεως βάσει τής όποίας ύπολογίζεται τό έπίδομα». S
Άρθρ. 9.—1. Ή ύπό τού άρθρ. 7 τού ν. 2348/
«περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί καταρ>
ως διατάξεων άφορωσών τήν έπεξεργασίαν φύλλ<^
καπνού καί συγχωνεύσεως τού Ταμείου Άσφαλίσ
Καπνεργατών μετά τού Ι.Κ.Α.»,ώς τούτο άντικατεα
6η ύπό τού άρθρ. 2 τού ν.δ. 2519/1953 όριζομένη||
δική είσφορά έπί τής άξίας τών Ιξσγομένων έκτός τώ
όρίων τής χώρας καπνών τών Ισοδειών 1952,.
καί 1954 Ιπεκτείνεται καί έπί τής τιμής τών κα
1954 Ισοδειών, μειουμένη είς 1 1 /2ο/ο προκειμένου_τΒ
καπνών Ισοδειών 1955, 1956 είς Ιο/ο τών Ισο- “
1957 καί 1958 καί είς 0,5ο/ο ποοκειμένου περί
Ισοδειών 1959 καί Ιφεξής.—2. Εντός τού πρ
εξαμήνου Ικάστου έτους καί έπί μίαν πενταετίαν,
γινόμενης άπό τού έτους 1960, μεταοέρεται είς τόν I
δον συντάξεων τού Ι.Κ.Α. ποσόν δραχμών είκοσι
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Κώδιξ Νόμων 1960
τομμυρίων (20.000.000) έκτων άποθεματικώντοΰπαρά
τώ Ό ργανισμω ’Απασχολήσεων καί ’Ασφαλίσεων
’Ανεργίαν ΕίδικοΟ Λογαριασμού Στοατευομένων Μισ
θωτών πρόν κάλυψιν έλλείμματον τοΟ κατά τήν § 4
του άρβρ. 11 τοΟ παρόντον καταργουμένου ΕίδικοΟ
Λογαριασμού έξυπηρετήσεων ουνταξιούχων καπνερ
γατώ ν.—3. ‘Η τιμή τού διατιθεμένου διά τάν άνάγκαν
τοΟ έσωτερικού άλατον αυξάνεται άπό την δημοσιεύ
σεων τοΟ παρόντον κατά είκοσι πέντε (25) λεπτά κατά
χιλιόγραμμον, τήν έκ την αυξήσεων τούτην προσόδου
αποδίδομενην είν τό Ι.Κ.Α. κατά τά δι’ άποφάσεων των
"Υπουργών Οίκοναμικών καί Εργασίαν όρισθησόμενσ.
Είν τήν ών άνω αύξησιν συμψηφίζεται ή δυνάμει τοΟ ν.
διατάγματον τήν 28.6.1935 «περί αύξήσεων τήν τιμήν
του άλατον καί ένισχύσεων του Ταμείου ’Ασφαλίσεων
τών είν τά μτταλλίία έργαζομένων, έπιβληθείσα αύξησιν τήν τιμήν τοϋ άλατον--4. ’Από τήν Ιην ’Οκτω
βρίου 1960 αί διατόξειν τών άρθρων 5 καί 7 τού ν.
2861/1954 «περί μέτρων ενισχύσεων τήν έξανωγήν
βιομηχανικών καί άλλων έγχωρίων προϊόντων»(1) καί
τού άρθρ. 1 τού ν.δ. 3403 Ί955,(12) δι’ ών μειούνται αί
υπέρ τού Ι.Κ.Α. καί λοιπών ’Οργανισμών Κοινωνικήν
’Ασφαλίσεων καί Πο’.π χή ν καταβαλλόμενοι έργοδοτικσί εί τφορσί επί μισθών καί ήμερομισθίων άναλογούντων είν τήν κοττασκευήν εξαγομένων βιομηχανικών
καί μεταλλευτικών προϊόντων είν τήν άλλοδαπήν
ή έξαγομένων έφοδίων ύπερποντίων παραγγελιών
τού Κοινού ’Αμυντικού Πρσγριάμματον, δεν έχουν έφαρμογήν διά τό Ι.Κ.Α. καί λοιπούν ’Οργανισμούν Κοι
νωνικήν ’Ασφαλίσεων καί Πολιτικήν. Βασ. διατάγματα
καί ‘Υπουργικοί άποφάσειν έκδοθείσαι κατ’ έφαρμογήν
τών περί ών, τό προηγούμενον έδάφιον, διατάξεων
δέν έχουν εφαρμογήν διά τό Ι.Κ.Α. καί τούν ών άνω
Όργανισμούν, έφ’ όσον αφορούν έξαγωγάν πραγματοποιουμέναν άπό τήν ίσχύον τού παρόντον νόμου.—
5. ’Από Ιην ’Οκτωβρίου 1960 δέν έχουν έφαρμογήν
διά τό Ι.Κ.Α. καί λοιπούν Όργανισμούν Κοινωνικήν
Ασφαλίσεων καί Πολιτικήν σ! διοττάξειν τού άρθρ.
6 τού ν. 3213/55 «περί τροποποιήσεων καί συμπληρώ
σεων τών διατάξεων περί μέτρων προστασίαν τήν έπαρχιακήν βιομηχανίαν(3)», έφ’ όσον πρόκειται περί
μεταλλευτικών έπιχειρήσεων καί ετυχον έπί τούτων
εφαρμογήν.—6. ‘Η βαρύνουσα τόν ήσφαλισμένον είσφορά ύπέρτού Ι.Κ.Α. διάτήνάσφάλισιναύτούείντόν Κλάδον αναπηρίαν, γήρατον καί θανάτου αυξάνεται άπό
Ιην τού έπομένου τήν δημοσιεύσεων τού παρόντον μη
νάν κατά 0,5 όριζομένη είν 2,25ο/ο.
ΥΧρθρ. 10 1. Αί υπέρ τού Ι.Κ.Α. ή οίουδήποτε
’Οργανισμού Κοινωνικήν ’Ασφαλίσεων ή Πολιτικήν
είσφοραί ήσφαλισμένου καί έργοδότου ύπολογίζονται είν τό διπλάσιον προκειμένου περί ασφαλίσεων
άπασχολουμένσυ συνταξιούχου τού Δημοσίου ή Ν.Π.
Δ.Δ. ή ’Ασφαλιστικού 'Οργανισμού.—2. Αί διατόξειν
τού παρόντον άρθρου δέν έχουν έφαρμογήν προκειμένου
περί συνταξιούχων ών τό έκ τήν συντάξεων ή τό έκ
τών συντάξεων καί βοηθημάτων ή μερισμάτων τύπου
συντάξεων συνολικόν μηνιαϊον είσόδημα είναι μ,ικρότερον τού έκάστατε ίσχύοντον κατωτάτου όρίου άμοιβήν ιδιωτικού υπαλλήλου γραφείων ηύξημένου κατά
50ο/ο. Ώ σαύτων δέν Ιχουσιν έφαρμογήν προκειμένου
περί συνταξιούχων λόγω θανάτου.—3. Ή κατά τήν § 1
τοΰ παρόντον άρθρου έπιβαλλομένη πρόσθετον εισφο
ρά κατανέμεται έξ ίσου μεταξύ Ι.Κ.Α. καί ’Οργανισμού
’Απασχολήσεων καί ’Ασφαλίσεων ’Ανεργίαν, τών άντιστοίχων ποσών αύτήν μεταφερομένων είν τούν Ό ργανισμούν τούτουν παρά τών είσπραττόντων τούτην
’Οργανισμών, είν τό τέλον έκάστου οίκονομικού έτουν.—
4.Δ ι’άποφάσεων τού Υ πουργού’Εργασίαν λαμβανομένων μετά γνώμην τού Δ.Σ.τού ’Οργανισμού ’Απασχο
λήσεων καί ’Ασφαλίσεων ’Ανεργίαν καί σύμφωνον
γνώμην τού παρά τώ Ύπουργείω ’Εργασίαν, Συμ1. Κδ. Ν. 1954 σ. 502.
£. Κδ. Ν. 1955 σ. 1080.
3. Κδ. Ν. 1955 σ. 371.
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βουλίου Κοινωνικήν ’Ασφαλίσεων δύναται είν όλων
έξαιρετικάν περιπτώσειν νά έξαιρούνται τήν εφαρμογήν
τών διατάξεων τού παρόντον άρθρου κατηγορίαι προ
σώπων ών ή άπασχόλησιν κρίνεται άναγκάία διό τήν
έξυπηρέτησιν γενικωτέρων έθνικών ή κοινωνικών σκο
πών.—5. Έπιφυλασσομένην τήν έφαρμογήν τών δια
τάξεων τών άρθρων 34 § 2 καί 60 § 3 τού άν.ν. 1846 /
51, ό υπαίτιον τού θανάτου ή βλάβην τήν ύγείαν ή
τήν σωματικήν άκεραιότητον ήσφαλισμένου ή συντα
ξιούχου ύποχρεεύται νά καταβάλη είν τό Ι.Κ.Α. πάν
ό,τι τούτο κατέβαλεν ή μέλλει νά καταβάλη διά πσροχόιν άσθενείαν είν είδον καί είν χρήμα είν τόν παθόντα
ή τούν δικαιοδόχουν αύτού, τού Ι.Κ.Α. Ιχοντον εύθεϊαν
αγωγήν κατά τού υπαιτίου καθ’ δ μέρον έπιβαρύνεται
τούτο. Κατά τό ποσόν τούτο μειούτοι ή ένδεχομένη
άξίωσιν τού παθόντον ή τών δικαιοδόχων αύτού έναν
τι τού ύπαιτίου τού θανάττου ή τήν βλάβην- Διά κα
νονισμού όρισθήσοντσι αί λεπτομέρειαι τήν εφαρμογήν
τήν παρούσην παραγράφου καί ό τρόπον υπολογισμού
τού καταβλητέου κατά τά ανωτέρω ποσού.
Άρθρ. 11.—1. Αί διατόξειν τήν § 4 τού άρθρ. 56 τού
άν.ν. 1846/51 εφαρμόζονται άπό τήν δημοσιεύσεων
τού παρόντον ν. δ /τον καί έπί τών συντάξεων τών κατά
τήν νομοθεσίαν τού τέων Ταμείου ’Ασφαλίσεων Καπνερ
γατών καί τού ν. 2348/1953 συνταξιοδοτηθέντων
προσώπων, έφ’ όσον τούτα έπλήρουν κατά τήν ήμερομηνίαν τήν συγχωνεύσεων τού ΤΑΚ είν τό Ι.Κ.Α. τάν
ύπό τών ών είρηται διατάξεων όριζομέυαν προϋπο
θέσειν. Οί έκ τών άνωτέρω μή πληρούντεν τάν έν λόγω
προύποΕέσειν δικαιούνται τών διά τούν λοιπούν συντα
ξιούχουν τού Ι.Κ.Α. ίσχυόντων κατωτατων όρίων
συντάξεων.—2. Ήσφαλισμένοι τού Ι.Κ.Α., τυχόντεν έφ’
άπταξ αποζημιώσεων κατά τήν § 4 τού άρθρ. 4 τού ν.
2348/53 ή κατά τό άρθρ. 1 τού ν.δ. 2519/53, δικαι
ούνται, μετά τήν συμπλήρωσιν τού 65ου έτουν τήν
ηλικίαν των προκειμένου περί άρρένων ή τού 60ου
προκειμένου περί θηλέων νά συνυπολογίζεσαι τάν τυ
χόν έπί πλέον τών 2699 πραγμοττοποιηθείσας παρ’ αύτών, πρό τήν συγχωνεύσεων τού ΤΑΚ είν τό Ι.Κ.Α.
ή μέραν έργασίσν ών καπνεργάτου καί διά τήνθεμελίωσιν
δικαιώματον συντάξεων γήρατον έκ τού Ι.ΚΆ., έφ’
όσον διό τού συνυπολογισμού τών ημερών τούτων
συμπληρούν τάν ύπό τήν § 1 τού άρθρ. 28 τού άν.ν.
1846/51, ών τροποποιείται διά τού παρόντον ν. δ/τον,
όριζομέναν ήμέραν έργασίαν, έξ ών 400 τουλάχιστον
άπό τήν συγχωνεύσεων μέχρι τήν υποβολήν τήν περί
άπονομήν συντάξεων αίτήσεών των. Τήν § 6 τού άρθρ.
5 τού ν.δ. 2519 /53(1), δύναται νά έπικαλεσθή ό ήσφαλισμένον τήν κατηγορίαν τήν παρούσην παραγράφου,
έφ’ όσον θεμέλιοί αντοτελέν δικαίωμα συντάξεων βάσει
τήν §1 τού άρθρ. 28 τού άν. ν. 1846/51.—3.Παρέχεται
προθεσμία έξ μηνών άπό τήν ένάρξεων τήν ίσχύον
τού παρόντον πρόν υποβολήν αίτήσεών δι’ έφ’ ά
παξ άποζημίωσιν είν τούν δικαούχουν τούν καθόρι
ζα μένουν ύπό τήν § 4 τού άρθρου 4 τού ν. 2348/53
ών αύτη έτροποποιήθη ύπό τού άρθρ. 1 τού ν.δ.
2519/53 τούν ένεκα νόσου έκ στοιχείων τού ΤΑΚ βεβαισυμένην ή στρατεύσεων μή δυνηθένταν έμπροθέσμων
νά ύποβάλωσι τήν περί άποζημιώσεων αίτησιν αυ
τών.—4. Ό δυνάμει τού άρθρ. 6 τού ν. 2348/53 συσταθεΐν «Είδικόν Λογαριασμόν Καπνεργατών» καταργεϊται άπό τήν δημοσιεύσεων τού παρόντον, τών ύποχρεώσεων καί δικαιωμάτων αύτού άναλαμβανομένων
έφεξήν ύπό τού Κλάδου Συντάξεων τού Ι.Κ.Α., νομιμοποιουμένων τών πράξεων τήν Διοικήσεων αύτού έπί
τή βάσει τών όποίων κατεβλήθησαν υπό τού Ι.Κ.Α.
συντάξειν καί έφ’ άπαξ άποζημιώσειν είν ήσφαλισμένουν
καί συνταξιούχουν τού συγχωνευθέντον είν τούτο Τα
μείου ’Ασφαλίσεων Καπνεργατών.— 5. Τά υπόλοιπον
τού Λογ/σμού Άλληλοβοηθείαν υπαλλήλων ΤΑΚ μεταφέρεταιείντόν Λογ /σμόν Προνοίαν υπαλλήλων ΤΑΚ,
πρόν ένίσχυσιν καί κάλυψιν τών υποχρεώσεων αύτού.
Μετά τήν έξ όλοκλήρου διάθεσιν τών κεφαλαίων τού
1. Κδ. Ν. 1953 σ. 805.
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Λ ογ/σμσϋ Προνο(αςύπαλλήλωνΤΑΚ.διάτήν άποπληΙσχύος τοϋ παρόντος καταβαλλόμενα! ύπό τούΙ.Ι"
ρωμήν κατά σειράν προτεραιάτητοςτών όφειλομένων συντάξεις είς. τούς συνταξιούχους αύτοϋ αύξάνον
βοηθημάτων Προνοίας είς τούς ήδη έξελθόντας ύπαλλήκατά 4ο/ο.—6. ·*Ησφαλισμένοι ήδη παρά τώ Ι.Κ.Α/'
λους τοϋ τέως ΤΑΚ 6 άνωτέρω Λογ/σμόφ καταργεϊ- συμπλήρωσαντες κατάτήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος.'/,
,ται. ΟΙ είς τόν άνωτέρω κοααργούμενον Λογαριασμόν τό 48ον έτος τής ήλικίας των καί πραγματοποιούν-^ 3
Προνοίας ήσφαλισμένοι καί ήδη είς τό Ι:Κ.Α. έντεταγτες πεντακοσίας (500) τούλάχιστονήμέρας έργασίας/
μένοι ύπάλληλοι τού ΤΑΚ ύπάγονται έφεξής ε!ς τήν
έξ ών άνά έκατόν τούλάχιστον καθ’ έκαστον τών πέν
άσφάλισιν τοϋ «ΕΙδικοΰ Λογαριασμού Προνοίαζ προτε ήμερολογιακών έτών τών άμέσως προηγουμένων,'!
σωτπκοΟ τοΟ Ι.Κ.Α.». Διά β. διατάγματος προκαλουμέ- τοϋ Ιτους καθ’ δ θέλουσι συμπληρώσει τό 65ον έτος ψ-,
νου Οπτά τοϋ ‘Υπουργού Έργασίας θέλουν ,όρισθή τά
τής ήλικίας προκειμένου περί άρρένων ή τό 60όν προ- ;,
της άναγνωρίσεως καί έξαγοράς τής προϋπηρεσίας
κειμένου περί Θηλέων ή ύποβάλει τήν περί άπονομής των άνωτέρω Υπαλλήλων καί πάσα σχετική λεπτομέσυντάξεως λόγοι γήρατος αιτησίν των μετά τήν συμ
ρεια διά τήν έφαρμογήν των διατάξεων της τταρούσης πλήρωση«· τών άνωτέρω όρίων ήλικίας ή καταστούν .
παραγράφου.
άνάπηροι, κατά τήν έννοιαν τής § 2 τοϋ άρθρ. 28 τοϋ
άν.ν. 1846/51, δικαιούνται συντάξεως, έφ’ όσον δέν
Ά ρθρ. 1 2 .-1 . Α1 διά τοϋ τταρόντος Νομ. Διατάγμα
τυγχάνουν κατά τόν χρόνον τής άπονομής τής συντά
τος τροποποιούμενα! διατάξεις τοϋ άρθρ. 28 τοϋ άν.ν.
ξεως συνταξιούχοι τοϋ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή έτέρου
1846/51 έξακολουθοϋσιν Ισχύουσαι παραλλήλως πρός
’Οργανισμού κυρίας άσφαλίσεως. ΑΙ ώς άνω 5C0 του
τάς διατάξεις τοϋ άρθρ. 5 τοϋ παρόντος μέχρι 31.12.
λάχιστον ήμέραι έργασίας αύξάνονται, άνά 175 τοιαύ1961. ΕΙδικώς προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως
τας κοττά μέσον όρον δΓ έκαστον τών ημερολογιακών
λόγω γήρατος βάσει των προϋποθέσεων τής περιπτ.
έτών τών άμέσως επομένων έκείνου τής δημοσιεύσεως
β' τής § 1 τού άρθρ. 28 τοϋ άν.ν. 1846 /51, καί των προϋ
τού παρόντος. Μέλη οίκογενείας ήσφαλισμένου έκ τών
ποθέσεων συνταξιοδοτήσεως ήσφαλισμένων τοϋ Ι.Κ.Α.
ύπό τής § 6 τοϋ άρθρ. 28 τοϋ άν.ν. 1846/51 όριζομένων
έχόντων τήν Ιδιότητα τοϋ συνταξιούχου, αύται εξα
τοιούτων, δικαιούνται συντάξεως λόγω θανάτου, έφ’
κολουθούν νά Ισχύουν παραλλήλως μέχρι 31 Δεκεμ
όσον ό Θανών ήσφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει
βρίου 1960. Τά ποσόν τής συντάξεως, έν περιπτώκατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου του τάς ώς άνω ήμέρας
σει άπονομής κατά τά άνωτέρω συντάξεως βάσει τοϋ
έργασίας.—7. Ούδεμία σύνταξις μετά τών πόσης φύτροποποιούμενου άρθρ. 28 τοϋ άν.ν. 1846/51, Υπολο
σεως προσαυξήσεων, χορηγουμένη έφεξής είς ήσφσγίζεται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρ. 29
λισμένον τοϋ Ι.Κ.Α. βάσει τών διατάξεων τού παρόντος Ά
τοϋ αυτού νόμου, ώς αυται ίσχυον πρό τής Ισχύος
τοϋ παρόντος νομθ. διατάγματος. ΜέΤατήν πάροδον νομοθετικού διατάγματος, δύναται νά. είναι μικροτέρά
τώ ν ώς άνω χρονολογιών, πάσα αϊτησις ύποβαλλο- τής ής θά κατεβάλλετο είς αύτόν, Ιάν τό ποσόν τούτης
μένη είς τό Ι.Κ.Α. κατ’ έφαρμογήν τής παρούσης παρα ύπελογίζετο κατά τάς Ισχυούσας πρό τής δημοσιεύ
σεως τοϋ παρόντος διατάξεις. Δι’ άποφάσεως τού Ύ- ·>_·
γράφου, κρίνεται έπίτή βάσει των διατάξεων τοϋ άρθρ.
πουργοϋ Έργασίας έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ..
28 τοϋ άν.ν. 1846/51, ώς τούτο τροποποιείται διά τοϋ
παρόντος νομοθ. διατάγματος.—2. Πρόσωπα λαμβά- τού Ι.Κ.Α. δύναται είς έκάστην αύξησιν ή άναπρορ- 1
μογήν τών συντάξεων νά μεταβάλλωνται οΐ πίνακες 5
νοντα σύνταξιν κατά τήν εναρξιν τής Ισχύος τοϋ παρόν
Α καί Β τοϋ άρθρ. 29 τοϋ άν.ν. 1846/51 κατά τρόπον ,0
τος, έξακολσυθοϋν δικαιούμενα τούτης μέχρι λήξεως
ώστε τό προκϋπτον ποσόν συντάξεως νά μή είναι κα- 'j&
τοϋ δικαιώματος αυτών είς σύνταξιν. Διά τήν συνέχισιν της συνταξιοδοτήσεως τών λόγω άναπηρίας τώτερον τών μέχρι τής αύξήσεως ή τής άναπροσαρμο- ^
συνταξιούχων καί έπιδοματούχων λόγω άναπροσσρ- γής καταβαλλόμενων συντάξεων.—8. Μετά παρέλεύ-^^
μογής, ώ ν ή συνταξιοδότησες ή έπιδότησις λήγει μετά σιν έξαμήνσυ άπό πάσης έφεξής χορηγούμενης γενικής ;
αύξήσεως τοϋ έκάστοτε ίσχύοντος κατωτάτου ήμερο-γ
τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος, λαμβάνονται ύ π ’ όψιν
μισθίου άνειδικεύτου έργάτου, ό Υπουργός Έ ργασίας| ’
αΐ χρονικά! προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως έπί τή
δύναται νά προβσίνη δι’ άποφάοεώς του δημοσιευομέ-*
βάσει τώ ν άποίων τό πρώτον άπενεμήθη ή σύνταξις
λ ό γ ω άναπηρίας ή τό έπίδομα άναπροσαρμογής.— νης είςτήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ νήσεως, είς αύξησιντων'
3/ ΤΤρόσωπα λαμβάυοντα κατά τήν έναρξιντής Ισχύος ύπό τοϋ Ι.Κ.Α. χορηγήθεισών βάσει πλειόνων τών ΙΓ~~
ήμερων έργασίας συντάξεων ή άνεξαρτήτως άβιθμρι
τοϋ παρόντος έπίδομα άναπροσαρμογής εξακολουθούν
ήμερών έργασίας έπί συντάξεων λόγω άτυχήμοττό
δικαιούμενα τούτου μέχρι λήξεως τοϋ δικαιώματός των
έφ’ όσον κατά τήν ήτιολογημένην γνώμην τοϋ Διότ- συμφώνως προς τήν άνωτέρω διάταξιν. ΕΙδικώς προκητικού Συμβουλίου τοϋ Ι.Κ.Α. δισπιστοΰται οίκονο/^γί.
κειμενου περί προσώπων έπιδοτουμένων λόγω άνα
μική. Ιπάρκεΐα αύτε ϋ.
; ■
προσαρμογής κατ' έφαρμογήν τής ύπ’ άριθ. 73033/
Άρθρ. 13. Διά πράξεως τοϋ Υπουργού Έργασίας-^ή,
27.12.1956 άποφόσεως τοϋ ‘Υπουργού ’Εργασίας,
έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ Δ. Σ. τοϋ Ι.Κ.Α. καί σύμ-Σ2&
ταϋτα συνεχίζουσι τήν έπιδότησίν των μέχρι τής τροφωνον γνώμην τοϋ Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφα-γίΐπ
ποποιήσεως ή καταργήσεως τής άποφάσεως τούτης
λίσεως, δύναται νά άυαγνωρίζεται είς έργατοτεχνίτ
κατόπιν προτάσεως τοϋ Δ.Σ. τού Ι.Κ.Α. έγκρινομένης
^
έν άλω ή έν μέρει ύπά τοϋ Υπουργού ’Εργασίας.— άπασχοληθέντας είς πάσης φύσεως οικοδομικός >
4.
Κυροϋνται αΙ ύ π ’ άριθ. 82195/1.11.59/10.12.1959 συναφείς έργασίας, έγγραφέντας δέ ύπά τήν ¡διάτητά^-Έ’·
των τούτην είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ι.Κ.Α. μέχρι τής 1.Π , ^
καί 26783 /Υ.271 /22.4.960 άποφάσεις τοϋ ‘Υπουργού
1954 άριθμός ήμερών έργασίας δι’ έκαστον τών Ιπτά^
'Εργασίας περί συνεχίσεως κατοίβολής τού ύ π ’ αύτών
ήμερολογιακών έτών τών άμέσως προηγσυμένων-τ ”
προβλεπομένου έπιδόματος άντιτίμου τροφής φυματικών καί τοϋ είδικοϋ έπιδόματος έκ δραχμών 300 είς Ισχύος τοϋ είς έκτέλεσίν τοϋ άρθρ. 40 τοϋ ν.δ. 269
1953 έκδοθέντος Κανονισμού καί πάντως διά χρό^
φυματικούς ήσφαλισμένους. ’Από τής λήξεως τής ύπά
ούχί προγενέστερον τής υπαγωγής των είς τήν. άό^
της § 1 τοϋ άρθρ. 7 τοϋ ν. δ. 3762 /57(*) προβλεπομένης
λισιν. Διά τής αύτής πράξεως θέλουν όρισθή 5 άρι*“
διετίας καί τώ ν ύπά τών ώς άνω άποφάσεων προθεσμιών
τών δυναμένων νά άναγνωρισθοϋ.ν κατά τά
δύναται νά παρατείνεται ή συνέχισις καταβολής τοϋ
ήμερών έργασίας, οΐ όροι καί αΙ προϋποθέσεις <
έπιδόματος άντιτίμου τροφής, διά τούς μέχρι τής δηρίσεως αύτών, ό τρόπος άποδείξεως τής ίδι<
μοστεάσεως τοϋ παρόντος έξελθόντας κα! πληροϋντας
τάς προϋποθέσεις τών διατάξεων τοϋ προειρημένου άρ- τοϋ έργατοτεχνίτου οίκοδόμου, ώς καί παπα
διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου λεπτό
Θρονδε*-άποφάσεων τοϋ Δ: Σ. τοϋ Ι.Κ.Α. έγκρινομένων
Άρθρ. 14.—1. ΑΙ άποδοχαί τοϋ διά τοϋ
• Υπό τοϋ Υ π ου ρ γού ’Εργασίας έφ’ όσον ή οίκονομική
τοϋ ύ π ’άριθ.2698/1953 ν. δ /τος «περί Διοικήο
κατάστασις τοϋ Ι.Κ.Α. έπιτρέπει τήν έκ τής καταβολής
Ι.Κ.Α. κλπ.» προστεθέντος είς τό Νομικόν Συμβούλ
τοϋ έν λόγω έπιδόματος πρόσθετον έπιβάρυνσιν τοϋ
προϋπολογισμού αύτοϋ.—5. ΑΙ κατά τήν Ιναρξιν τής1 τοϋ Κράτους κυρίου προσωπικού καταβιάλλοντσ
ύπό τοϋ Δημοσίου έπί άπολήψει παρά τοϋ ‘Γδρύμάπ*
Κοινωνικών Άσφαλίσειων έφ’ όσον καί δι’ όσον )φόν
1. Κδ. Ν. 1957 σ. 567.

