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Άρθρο 1 
 

1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 
αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν ασθενείας, µητρότητος, αναπηρίας, ατυχήµατος, 
γήρατος και ανεργίας, ως και των µελών της οικογενείας αυτών, εν περιπτώσει ασθενείας 
τούτων ή θανάτου του προστάτου αυτών, ησφαλισµένου. 
2. Η δια του παρόντος θεσπιζοµένη ασφάλισις περιλαµβάνει ειδικώτερον τους ακολούθους 
κλάδους: 
α') Τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα. 
β') Τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος. 
γ') Τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανάτου. 
δ') Τον κλάδον ανεργίας. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
Πρόσωπα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν 

 
 

Άρθρο 2 
 

1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόµου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό 
τους εν άρθρω 7 οριζόµενους όρους και προϋποθέσεις: 
α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελµα 
εξηρτηµένην εργασίαν έναντι αµοιβής, ως τοιαύτης νοουµένης και της παρεχοµένης δια 
λογαριασµόν Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αδιαφόρως νοµικής φύσεως της 
σχέσεως (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Η έννοια του κυρίου επαγγέλµατος δεν αποκλείει την 
ασφάλισιν προσώπων µε µειωµένην απασχόλησιν εφ'όσον δεν έχουν άλλη κυρίαν πηγήν 
βιοπορισµού. Επί δυσχερούς διακρίσεως εξηρτηµένης ή µη εργασίας ή του κυρίου ή µη 
επαγγέλµατος προσώπου τινός, τούτο θεωρείται ως υπαγόµενον είς την ασφάλισιν. Κατ' 
εξαίρεσιν πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν εκτός των ορίων της χώρας κατά κύριον επάγγελµα 
έναντι αµοιβής προς εργοδότην εδρεύοντα εντός των ορίων της χώρας, δύναται κατά τας 
διατάξεις Κανονισµού να υπάγωνται είς την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. δι' άπαντας τους Κλάδους 
αυτής ή δια τινας η δια τινα µόνον εξ αυτών εφ' όσον υπήρξαν ήδη ησφαλισµένα παρά τω 
Ι.Κ.Α. ανεξαρτήτως δε τούτου εφ'όσον κέκτηνται την Ελληνικήν υπηκόοτητα. Η κατά τα 
ανωτέρω ασφάλισις δεν χωρεί εάν δια τα πρόσωπα ταύτα έχουν εφαρµογήν αι διατάξεις 
∆ιεθνούς Συµβάσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και ετέρας 
χώρας ή ετέρων χωρών. 
∆ια Κανονισµού θέλουν καθορισθή οι όροι και αι προυποθέσεις, εφ'ας πρόσωπα παρέχοντα 
εργασίαν δια λογαριασµόν πλειόνων της µίας επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων υπάγονται είς 
την ασφάλισιν του παρόντος Νόµου. 
[Η περίπτωση α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του αρθ. 2 του Ν. 4476/1965 
(ΦΕΚ Α΄ 103)] 
β) Οι µετέχοντες εις την διοίκησιν επαγγελµατικών σωµατείων των περί ων το εδάφ. α' 
προσώπων ή ενώσεων τοιούτων σωµατείων, εφ' όσον λαµβάνουν αποζηµίωσιν εκ των 
σωµατείων ή των ενώσεων αυτών.  
γ) Οι µαθητευόµενοι.  
δ) Οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισµών Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, οι παρέχοντες εργασίαν υπαγοµένην εις τας διατάξεις του εδαφίου α' ως και το 
πάσης φύσεως έκτακτον, ηµεροµίσθιον και επί συµβάσει προσωπικόν του δηµοσίου, εφ' 
όσον ο χρόνος υπηρεσίας τούτου δεν υπολογίζεται δια την απονοµήν συντάξεως παρά του 
∆ηµοσίου.  
ε) Οι εµπειρογνώµονες καπνού εφ' όσον δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν ετέρου φορέως 
κυρίας ασφαλίσεως. Εργοδόται τούτων θεωρούνται αι πάσης φύσεως καπνεµπορικαί 
επιχειρήσεις των υπέρ του Ιδρύµατος εισφορών υπολογιζοµένων βάσει των καταβαλλοµένων 
εις τους εµπειρογνώµονας καπνού, αµοιβών. Επί πολλαπλής απασχολήσεως 
εµπειρογνώµονος το σύνολον της εργοδοτικής εισφοράς δεν δύναται να υπερβή το 



αντίστοιχον ποσόν εισφοράς της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. Αύτη βαρύνει τους 
εργοδότας κατ' αναλογίαν της υφ' εκάστου καταβληθείσης αµοιβής εις τον καπνοµεσίτην. Αι 
εκ της αµοιβής των εµπειρογνωµόνων εκπιπτόµεναι δαπάναι δια τον υπολογισµόν των υπέρ 
του Ι.Κ.Α. εισφορών, ο χρόνος καταβολής αυτών αι κατ' έτος ηµέραι απασχολήσεως τούτων 
αίτινες δεν δύνανται να υπολογισθούν εις πλείονας των 270 και πάσα σχετική µε την 
ασφάλισίν των λεπτοµέρεια θέλει καθορισθή δια κανονισµού».  
[Η περίπτωση ε τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 1, παρ. 11 του Ν.∆. 4577/1966 
(ΦΕΚ Α΄ 230)] 
στ) Οι απασχολούµενοι κατά κύριον επάγγελµα εις την συλλογήν ρητίνης εντός ή εκτός 
κέντρων ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. εφ' όσον:  
1) Εργάζονται δια λογαριασµόν των βιοµηχάνων ρητίνης.  
2) Είναι:  
α) µέλη συνεταιρισµών σκοπούντων την συλλογήν και διαθεσιν της ρητίνης,  
β) µικροϊδιοκτήται πευκώνων, 
γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκται. 
Ο αριθµός των ηµερών εργασίας του ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ' έτος στην 
ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ηµέρες ανά χίλια κιλά παραδιδόµενης σε εµπόρους, ιδιωτικές ή 
συνεταιριστικές βιοµηχανίες ρητίνης. Ο υπολογισµός των χορηγητέων στα πρόσωπα αυτά 
παροχών θα γίνεται µε βάση το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του Α.Ν. 
1846/1951, στην οποία θα αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισµού το πηλίκο της 
διαιρέσεως του ετήσιου εισοδήµατος αυτών από την πώληση της ρητίνης, όπως τούτο θα 
προκύπτει από τα στοιχεία των εµπόρων και βιοµηχανιών ρητίνης, δια του κατά τα 
παραπάνω αναγνωριζόµενου αριθµού ηµερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή. 
[Το παραπάνω εδάφιον τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 1 παρ. 14 του Ν.∆. 
4577/1966 (ΦΕΚ Α΄ 230)] 
Εργοδόται των ανωτέρω ησφαλισµένων θεωρούνται οι βιοµήχανοι και έµποροι εις τους 
οποίους παραδίδουν την ρητίνην. ∆ια Κανονισµού θέλει καθορισθή η έννοια του κυρίου 
επαγγέλµατος του ρητινοσυλλέκτου ως και πάσα ετέρα λεπροµέρεια δια την εφαρµογήν του 
παρόντος. 
[Η δεύτερη περίοδος του δευτέρου εδαφίου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 15 παρ. 
3 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α΄ 111)] 
ζ) Οι απασχολούµενοι κατά κύριον επάγγελµα εις τας πάσης φύσεως εργασίας εντός ή εκτός 
κέντρου ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. εφ' όσον είναι µέλη δασικών Συνεταιρισµών ή ελεύθεροι 
δασεργάται του ∆ηµοσίου. ∆ια κανονισµού καθορισθήσεται η διαδικασία ασφαλίσεως των ως 
άνω προσώπων οι υπόχρεοι δια την καταβολήν των εισφορών ως και πάσα σχετική 
λεπτοµέρεια. ∆ια κανονισµού ωσαύτως δύναται να διευρύνεται ο κύκλος των ασφαλιζοµένων 
κατηγοριών δασεργατών. 
[Το εδάφιο ζ προστέθηκε µε το άρθ. 1,παρ. 12 του Ν.∆. 4577/1966 (ΦΕΚ Α΄ 230)] 
η. Αι καθαρίστριαι του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. αι αµειβόµεναι εκ παγίας επιχορηγήσεως. 
Η υποχρέωσις καταβολής των υπέρ του Ι.Κ.Α. εισφορών εργοδότου βαρύνει το ∆ηµόσιον ή το 
Ν.Π.∆.∆. µεθ' ου συνδέονται αύται. 
[Η διάταξη η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν∆ 78/1973 
(ΦΕΚ Α΄ 156)] 
2. Τα περί ων αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου πρόσωπα συνεχίζουν την 
υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν του παρόντος και διαρκούντος του χρόνου, καθ' ον 
δικαιωµατικώς ή εκ λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεως των, δεν προσφέρουν εξηρτηµένην 
εργασίαν πλην όµως τυγχάνουν εν όλω ή εν µέρει των αποδοχών των παρά του εργοδότου 
(άδειαι, στράτευσις). 
Προκειµένου περί µητέρων ασφαλισµένων του Ιδρύµατος, η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση 
συνεχίζεται και κατά το χρόνο επιδότησης τους από τον ΟΑΕ∆ λόγω κυοφορίας και λοχείας. 
Οι εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη για την ασφάλιση των προσώπων αυτών 
υπολογίζονται επί του καταβαλλόµενου επιδόµατος και παρακρατούνται απ' αυτό. 
[Το δεύτερο εδάφιο προσετέθη εις την παρ. 2 δια του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1469/1984 
(ΦΕΚ Α΄ 111)] 
3. ∆ι' αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένων παρά του Υπουργού 
Εργασίας και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύνανται να υπάγωνται 
εις την ασφάλισιν του παρόντος είτε δι' άπαντας τους κλάδους είτε δι' ωρισµένους µόνον εξ 
αυτών, οικονοµικών ασθενείς κατηγορίαι αυτοτελώς εργαζοµένων προσώπων, στερουµένων 
επαγγελµατικής στέγης. 



Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.∆., του Ο.Ε.Κ. και της Εργατικής Εστίας υπάγονται κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 35 έως και 51 του Κανονισµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. οι εργολάβοι 
και υπεργολάβοι οικοδοµικών και τεχνικών εργασιών που απασχολούνται αυτοπροσώπως σε 
εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κανονισµού αυτού, ανεξάρτητα αν 
προσφέρουν ή όχι εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής, εφ' όσον δεν υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.). Ο τρόπος αµοιβής των παραπάνω (όπως ηµεροµίσθιο, κατ' αποκοπή, κατά 
µονάδα έργου), η τυχόν έκδοση τιµολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος 
φορολόγησης της αµοιβής τους, η χρησιµοποίηση δικών τους µηχανηµάτων και εργαλείων 
και τέλος η µεσολάβησή τους στην πρόσληψη και αµοιβή προσώπων απασχολουµένων υπό 
την επίβλεψη και τις εντολές τους δεν επηρεάζει την κατά τα ανωτέρω ασφάλισή τους στο 
Ι.Κ.Α. Οι παραπάνω για την ιδιότητά τους αυτήν εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. 
Επίσης στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ., του Ο.Α.Ε.∆. (ανεργία, λογαριασµός 
στρατευµένων µισθωτών, διανεµητικός λογαριασµός οικογενειακών επιδοµάτων µισθωτών), 
του Ο.Ε.Κ. και της Εργατικής Εστίας υπάγονται οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ), 
ανεξάρτητα αν συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφ' όσον εξυπηρετούν αποκλειστικά µία επιχείρηση και 
απασχολούνται µέσα ή έξω από αυτήν, αυτοπροσώπως µε τη διάθεση των προϊόντων της. Η 
ασφάλιση χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αµοιβής τους (ποσοστά ή µισθός, ή µισθός και 
ποσοστά), την τυχόν έκδοση τιµολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο 
φορολόγησής της.  
[Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4, 
παρ.2 του Ν.1880/1990 (ΦΕΚ Α΄ 39)] 
Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν τοιούτων κατηγοριών ησφαλισµένων δύναται να 
επιβάλλεται δια Β. ∆ιαταγµάτων προκαλουµένων προτάσει των υπουργών Εσωτερικών και 
Εργασίας η υποχρέωσις εφοδιασµού τούτων δι' αστυνοµικών αδειών ασκήσεως του 
επαγγέλµατος, εφ' όσον δεν απαιτούνται τοιαύται βάσει ισχυουσών ετέρων διατάξεων και 
περιοδικής ανανεώσεως αυτών, ως και η απαγόρευσις της εκδόσεως ή ανανεώσεως των εν 
λόγω αδειών, εφ' όσον δεν προσάγεται βεβαίωσις του Ι.Κ.Α. περί εκπληρώσεως των έναντι 
τούτου ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. 
Οι ∆ιευθυνταί και Γεν. ∆ιευθυνταί, εντεταλµένοι, διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι, 
∆ιοικηταί Εταιρειών ή συνεταιρισµών, ων αι αµοιβαί φορολογούνται κατά την ΣΤ' κατηγορίαν 
(µισθωτών υπηρεσιών) του φόρου καθαράς προσόδου υπάγονται εις την ασφάλισιν του 
Ι.Κ.Α. κατά τας διατάξεις του παρόντος. 
[Το άνω εδάφιο προστέθηκε µε του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)] 
Επίσης υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος νόµου και πρόσωπα που απασχολούνται ή 
παρέχουν εργασία ή υπηρεσία µε αµοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα, είτε στο ∆ηµόσιο,είτε σε 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µε οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον γιά την 
απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται από ρητή διαταξη νόµου 
στην ασφάλιση άλλου Ταµείου κύριας ασφαλίσεως. Από τα πρόσωπα του προηγούµενου 
εδαφίου οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο ∆ηµόσιο υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφόσον εργάζονται µε συνθήκες που απαντώνται στις µισθώσεις 
εργασίας. 
[Το άνω εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρου 1 του Ν. 1759/1988 
(ΦΕΚ Α' 50)] 
Οι προϋποθέσεις ασφαλίσεως, ο τρόπος υπολογισµού των ηµερών 
ασφαλίσεως των προσώπων τούτων κατά κατηγορία, η µισθολογική περίοδος, ο τρόπος 
υπολογισµού και καταβολής των εισφορών, ο υπόχρεος για την καταβολή τους καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θα καθορίζεται µε 
Κανονισµό. 
Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση ισχύει από την πρώτη του 6ου µήνα 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου . 
[Τα άνω εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο τέταρτο του Ν. 1305/1982 (ΦΕΚ Α΄ 146)]  
Επίσης, υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος νόµου και µέλη των αστικών συνεταιρισµών 
που απασχολούνται σε αυτούς και δεν ασφαλίζονται για άλλη επαγγελµατική τους 
δραστηριότητα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον 
αστικό συνεταιρισµό και τον ενδιαφερόµενο, κατά την αναλογία, που προβλέπουν οι διατάξεις 
της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. Με κανονισµό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
πραγµατοποίηση της ασφάλισης των παραπάνω προσώπων.  



[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 
1759/1988 (ΦΕΚ Α' 50)] 
4) Ωσαύτος υπάγονται εις την υποχρεωτικήν ασφάλισιν του παρόντος οι οικιακοί έµµισθοι 
βοηθοί (οικόσιτοι υπηρέται) και λοιπά κατ' οίκον του εργοδοτου απασχολούµενα πρόσωπα. Η 
ασφάλισις των εν λόγω προσώπων άρχεται αφ'ής το Ι.Κ.Α. λαµβάνει εκάστοτε γνώσιν περί 
της απασχολήσεως των, λήγει δε αφ'ής αναγγέλεται εις το Ι.Κ.Α. η λήξις της απασχολήσεως. 
Κανονισµός εκδοθησόµενος το βραδύτερον εντός εξαµήνου από της ισχύος του παρόντος, 
θέλει ορίσει την διαδικασίαν και τον τρόπον υπολογισµού και καταβολής των εισφορών των 
ανωτέρω προσώπων, επιτρεποµένης της κατατάξεως αυτών εις κλάσεις τεκµαρτών 
ηµεροµισθίων δια τον υπολογισµόν των εισφορών και παροχών. Επί της ασφαλίσεως του 
οικιακού έµµισθου βοηθητικού προσωπικού και λοιπών κατ' οίκον του εργοδότου 
απασχολουµένων προσώπων δύναται να έχη εφαρµογήν το δεύτερον εδάφιον της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθ'ά ειδικώτερον θέλει ορίσει ο κατά τα ανωτέρω 
Κανονισµός. Η ∆ιοίκησης του Ι.Κ.Α. υποχρεούται οπως εντός πέντε µηνών από της ισχύος 
του παρόντος υποβάλη εις το Υπουργείον Εργασίας των ως άνω Κανονισµόν προς έγκρισιν 
κατά την διαδικασίαν του άρθρου 16 του παρόντος». 
[Η άνω παράγραφος προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 4104/1960 (ΦΕΚ Α΄ 147)]  
Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόµου αυτού τα πρόσωπα που 
παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελµα σε εργοδότες µε τους 
οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού συγγένειας, εφ' όσον για την 
εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα 
κύριας ασφάλισης. Με κανονισµό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
πραγµατοποίηση της ασφάλισης των παραπάνω προσώπων. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν 
µπορεί να υπολογιστούν σε κατώτερη από την ασφαλιστική κλάση που αντιστοιχεί στο 
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά. 
[Η διάταξη στο τέλος του άρθρου 2 προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α' 50)] 
Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α για όλους τους 
κλάδους ασφαλίσεως αυτού, καθώς και του Ι.Κ.Α. - Τ Ε.Α.Μ, του Ο.Α.Ε.∆., του Ο.Ε.Κ. και της 
Εργατικής Εστίας, οι µη υπαγόµενοι από ίδιο δικαίωµα στην ασφάλιση άλλου ταµείου 
πτυχιούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι λαµβάνουν 
υποτροφίες προς επιµόρφωση και ειδίκευση στα διάφορα κέντρα ερευνών που λειτουργούν 
στην Ελλάδα ως αυτοτελή ιδρύµατα. 
Η ασφάλιση διαρκεί καθ' όλη την περίοδο της υποτροφίας και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της 
ηµερήσιας ή της κατά µήνα πραγµατικής απασχόλησης διενεργείται δε για 25 ηµέρες 
ασφάλισης το µήνα. Οι µηνιαίες εισφορές υπολογίζονται µε βάση το συνολικό ασφάλιστρο 
των ανωτέρω κλάδων ασφάλισης και το κάθε φορά καταβαλλόµενο µηνιαίο ποσό της 
υποτροφίας. 
Οι εισφορές εργοδότη βαρύνουν το κέντρο ερευνών στο οποίο πραγµατοποιείται η 
επιµόρφωση ή ειδίκευση και του ασφαλισµένου τους ίδιους τους υποτρόφους, ενώ για τον 
υπεύθυνο καταβολής των εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση µε πρόσθετα 
τέλη την επιδίωξη είσπραξης τους κατά τον Κ.Ε.∆.Ε κλπ. εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις 
της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. 
[Το άνω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α΄ 184)] 
Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., του Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ 
του Ο.Α.Ε.∆., του Ο.Ε.Κ. και της Εργατικής Εστίας οι εφοδιασµένες µε άδεια εργασίας 
αποκλειστικές αδελφές νοσοκόµες. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στο 
σύνολο της εργατικής αµοιβής. Οι αποκλειστικές αδελφές εισπράττουν από τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών τους και τις βαρύνουσες τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές µε τριπλότυπες 
αποδείξεις, που χορηγεί το Ι.Κ.Α και τις αποδίδουν σ' αυτό µαζί µε τις εισφορές ασφαλισµένου 
που βαρύνουν τις ίδιες µέχρι το τέλος του επόµενου της απασχόλησης µήνα. Ο αρµόδιος 
φορέας για τη χορήγηση της άδειας εργασίας ο τύπος και το περιεχόµενο της άδειας και οι 
προϋποθέσεις χορήγησής της ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας. 
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των 
ηµερών ασφάλισης και της ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες της µη έγκαιρης καταβολής 
των εισφορών µεταξύ των οποίων µπορεί να είναι και η αφαίρεση της αδείας απασχόλησης, η 
είσπραξη των καθυστερουµένων εισφορών κατά τον ΚΕ.∆.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόµων. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α΄ 
184)] 



Οι τρόφιµοι ιδρυµάτων προστασίας απροσάρµοστων παιδιών, κατά το χρόνο της πρακτικής 
άσκησής τους σε εργοδότες του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, υπάγονται υποχρεωτικά και 
αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου του ατυχήµατος, σύµφωνα µε την 
κάθε φορά ισχύουσα για την ασφάλιση ατυχήµατος νοµοθεσία. 
Για τον υπολογισµό των εισφορών, αναγνωρίζονται µια ηµέρα ασφάλισης για κάθε ηµέρα 
πρακτικής άσκησης και 25 για κάθε µήνα, ανεξάρτητα από την πραγµατική διάρκεια της 
ηµερήσιας πρακτικής άσκησης ή τη διάρκεια της πραγµατικής άσκησης κάθε µήνα. Οι 
εργοδότες, στους οποίους πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση των ανωτέρω προσώπων 
υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α µε βάση τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας του 
εισφορά 2 % υπολογιζόµενη πάνω στο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει 
κάθε φορά. 
[Η διάταξη στο τέλος του άρθρου 2 προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 
1976/1991 (ΦΕΚ Α’ 184]) 
Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι 
άνεργοι που δεν είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό 
και παρακολουθούν τα επιδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Προγράµµατα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και για όλη τη 
διάρκεια των προγραµµάτων αυτών. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη για την ανωτέρω ασφάλιση 
υπολογίζονται µε βάση το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόµατος που καταβάλλεται για τις ώρες 
του προγράµµατος, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του προγράµµατος και αποδίδονται στο 
Ι.Κ.Α. µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που καταβλήθηκε το εκπαιδευτικό 
επίδοµα. Θέση εργοδότη έναντι του Ι.Κ.Α., µε όλες τις απορρέουσες από τη νοµοθεσία του 
ιδρύµατος υποχρεώσεις, έχει ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος. 
Οι παροχές του κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ,Α. αφορούν ατοµικά τον ασφαλισµένο και 
χορηγούνται από την πρώτη ηµέρα παρακολούθησης του προγράµµατος και µέχρι το πέρας 
αυτού. 
Η ασφάλιση αυτή δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την καταβολή των επιδοµάτων που 
χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης τους στα επιδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
προγράµµατα. Εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις όλοι όσοι παρακολούθησαν 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που εγκρίθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση της 
παρούσας και ασφαλίστηκαν σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα µε την παρ. 2.2.3 του 
άρθρου 7 της απόφασης 115373/11.11.94 ΦΕΚ 
854 Β') του Υπουργού Εργασίας. 
[Η άνω διάταξη, που προστέθηκε µε την παρ.4 άρθρ.2 του Ν.2335/1995 (ΦΕΚ Α’ 185), τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του Ν.2458/1997 (ΦΕΚ Α’ 15)] 
Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ ∆ΛΟΕΜ και ΟΕΚ τα 
πρόσωπα του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 1193/1981 «περί εξ 
αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 220 Α'), και όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου 
οργανισµού, λόγω ασκήσεως άλλου επαγγέλµατος ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα 
λόγω άµεσου ή έµµεσου δικαιώµατος. Η ασφάλιση αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης του νοµάρχη, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του 
ανωτέρω νόµου. Τα υπαγόµενα στην ασφάλιση πρόσωπα υποχρεούνται τον πρώτο µήνα 
κάθε χρόνου κατά τις ιατρικές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 
1193/1981, να προσκοµίζουν ασφαλιστική ενηµερότητα. Η µη προσκόµιση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας συνεπάγεται τη µη ισχύ της απόφασης του νοµάρχη της προηγούµενης 
παραγράφου. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των 
ηµερών ασφάλισης και της ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες της µη έγκαιρη καταβολής των 
εισφορών, η είσπραξη των καθυστερούµενων εισφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων. 
[Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε µε το άρθρο 65 παρ.3 Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1)] 
 
 
 

Άρθρο 3 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι 
 



1. ∆εν υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος νόµου τα πρόσωπα τα παρέχοντα είτε 
αποκλειστικώς είτε όχι εργασίαν, ο χρόνος της οποίας υπολογίζεται ως συντάξιµος κατά τας 
διατάξεις της εκάστοτε ισχυούσης δια το ∆ηµόσιον συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας.  
2. Τα εκ των εν άρθρω 2 του παρόντος αναφεροµένων προσώπων παρέχοντα εργασίαν δια 
λογαριασµόν Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και συνδεόµενα µετά τούτων δια 
σχέσεως δηµοσίου δικαίου, εξαιρούνται εκ της παρά τω Ι.Κ.Α. ασφαλίσεως δια τον κλάδον 
ανεργίας. 
 
 

Άρθρο 4 

Πρόσωπα εξαιρούµενα της ασφαλίσεως 
 

Εκ των εν άρθρω 2 αναφεροµένων προσώπων δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν του 
παρόντος:  
1.[Η παρ. 1 του άρθρου 4 καταργήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 
138)] 
2. Οι ιερωµένοι, οι ασχολούµενοι εις Ιδρύµατα εν οις τελούνται τα της λατρείας των διαφόρων 
θρησκειών. 
Είναι πάντως δυνατή η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων για τους κλάδους σύνταξης και 
ασθένειας µε βάση Κανονισµό, ο οποίος θα ορίζει τον ειδικότερο κύκλο των προσώπων που 
θα υπάγονται κάθε φορά στην ασφάλιση, τον τόπο και τη διαδικασία ασφάλισής τους που 
µπορεί να γίνεται και µέσω ασφαλιστικών συνεταιρισµών, τον τρόπο υπολογισµού και 
καταβολής των εισφορών και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας 
λεπτοµέρεια. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή για τα πρόσωπα που καλύπτονται από άλλο 
φορέα κύριας ασφάλισης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
[Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης 2 προστέθηκε µε το άρθρ. 44 του Ν. 1469 1984, 
(ΦΕΚ Α΄ 111)] 
3. Οι αλλοδαποί, οι ασχολούµενοι εις τας εν Ελλάδι ευρισκοµένας διπλωµατικάς 
αντιπροσωπείας ξένων Κρατών και τας εκτάκτους ∆ιεθνείς Επιτροπάς, ως και τα φυσικά 
πρόσωπα τ' απολαύοντα του δικαιώµατος της ετεροδικίας. Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται τη 
αιτήσει των να ασφαλισθούν εις το Ι.Κ.Α. καταβάλλοντα και την εργοδοτικήν εισφοράν, κατά 
τας διατάξεις του Κανονισµού. 
4. Οι απασχολούµενοι εις τα εν Ελλάδι λειτουργούντα Μουσουλµανικά Σχολεία. Τα πρόσωπα 
ταύτα θεωρούνται ως µηδέποτε υπαχθέντα εις την ασφάλησιν του Ι. Κ. Α., τυχόν δε 
καταβληθείσαι εισφοραί ή χορηγηθείσαι παροχαί δεν αναζητούνται.  
[Η παράγραφος 4 προστέθηκε µε το άρθρο 19 του Ν∆ 3083/ 1954 (ΦΕΚ Α΄ 247)] 
5. Εργάται απασχολούµεναι εις κτηνοτροφικάς επιχειρήσεις µη ανηκούσας εις το ∆ηµόσιον ή 
Νοµικά πρόσωπα, λειτουργούσας εις κοινότητας κάτω των 6.000 κατοίκων κατά την 
απογραφήν του έτους 1951 εξαιρούνται της ασφαλίσεως δια τας µέχρι της 30-6-57 χρονικάς 
περιόδους.  
[Η παράγραφος 5 προσετέθη µε το άρθρο 4, παράγρ.4 του Ν. 3762/1957(ΦΕΚ Α΄ 194)] 
6. α) Οι ανήλικοι οι απολυόµενοι εκ των Σωφρονιστικών ή Αναµορφωτικών Καταστηµάτων, 
εφόσον προσλαµβάνονται υπό των εργοδοτών καθ'υπόδειξιν των Εταιριών Προστασίας 
ανηλίκων, επί εν έτος από της τοιαύτης προσλήψεως των.  
β) Οι υπό επιµέλειαν των ∆ικαστηρίων τελούντες ανήλικοι οι απασχολούµενοι εις 
ασφαλιστέαν παρά τω Ιδρύµατι εργασίαν, επί εν έτος από της αρχικάς υπό τοιαύτην 
κατάστασιν (δικαστικήν επιµέλειαν) προσλήψεως των.  
[Η παράγραφος 6 προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν. 4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
 
 

Άρθρο 5  
Ειδικά Ταµεία 

 
1. Πάντα τα υφιστάµενα µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου, οιασδήποτε µορφής 
Ταµεία, τα συνεστηµένα επί τη βάσει του Ν. 2868 ή ειδικών νόµων ή του διατάγµατος της 
15ης Μάιου 1920 «περί επαγγελµατικών Σωµατείων» και ασφαλίζοντα, είτε αποκλειστικώς 
είτε εν µέρει, πρόσωπα εκ των εν άρθρω 2 του παρόντος αναφεροµένων, εξακολουθούν 
λειτουργούντα και διεπόµενα υπό των ισχυουσών δι' έκαστον τούτων διατάξεων.  
[Το εδάφιον β' της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951 καταργήθηκε µε το άρθρο 33 
παρ. 3 του Ν∆ 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)] 



Εάν πρόσωπον τι εκτός της εργασίας ην παρέχει και δι' ην ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταµείον 
ασφαλίσεως εξαιρουµένων κατά τα ανωτέρω της παρά τω Ι.Κ.Α. ασφαλίσεως παρέχη και 
ετέραν εργασίαν παρ'ετέρω εργοδότη ,πληρούσαν τας προϋποθέσεις του άρθρου 2 του 
παρόντος νόµου ,ως ετροποποιήθη ,µη θεµελιούσαν υποχρέωσιν ασφαλίσεως παρ'ετέρω 
Ταµείω κυρίας ασφαλίσεως, υπάγεται ως προς ταύτην εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α..  
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 
825/1978 (ΦΕΚ Α' 189)] 
Τα κατά τα ανωτέρω διατηρούµενα και συνεχίζοντα την λειτουργίαν των ειδικά Ταµεία κυρίας 
ασφαλίσεως εάν υπάγωνται εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, υποχρεούνται 
πάντας, ανεξαρτήτως προς τα εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζόµενα: Τα µεν ασκούντα 
ασφάλισιν ασθενείας, όπως χορηγούν από 1ης Ιανουαρίου 1952 τας αυτάς τουλάχιστον καθ' 
ύψος, κατηγορίας και έκτασιν παροχάς, προς εκείνας τας οποίας θα χορηγή εκάστοτε το 
Ι.Κ.Α. δια των κλάδων του ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα και εις είδος. Τα δε ασκούντα 
ασφάλισιν συντάξεων όπως χορηγούν από της αυτής ως άνω ηµεροµηνίας ως κατώτατα 
ποσά συντάξεων τα υπό του παρόντος προβλεπόµενα κατώτατα όρια συντάξεων δι' εκάστην 
κατηγορίαν δικαιουµένων (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ατυχήµατος, αναπηρίας και θανάτου), 
υπολογιζόµενα βάσει του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσεως και του 
ελαχίστου ορίου ηµερών εργασίας του απαιτουµένου δια την χορήγησιν της συντάξεως, 
προσαυξανόµενα δε κατά τας τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, τας 
καθοριζοµένας υπό του παρόντος. Αι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου δεν εφαρµόζονται 
δια τους υπό των ειδικών ως άνω Ταµείων συνταξιοδοτουµένους αυτοτελώς εργαζοµένους, 
ουδέ δια τους µισθωτούς τους συνταξιοδοτουµένους υπό τούτων εάν οι τελευταίοι ούτοι:  
α) ∆εν είχον κατά τον χρόνον της απονοµής των συντάξεως συµπληρώσει προκειµένου περί 
αρρένων το 60όν και προκειµένου περί θηλέων το 55όν έτος της ηλικίας των ή  
β) ∆εν πληρούν τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας του άρθρου 28 παρ. 
1 εδ. πρώτον ή  
γ) ∆εν πληρούν προκειµένου περί συνταξιούχων λόγω θανάτου τας υπό του άρθρου 28 παρ. 
6 οριζοµένας προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των ως µελών οικογενείας δικαιουµένων 
συντάξεως και τας τοιαύτας της παρ. 6.  
Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., του Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ 
του Ο.Α.Ε.∆., του Ο.Ε.Κ. και της Εργατικής Εστίας οι εφοδιασµένες µε άδεια εργασίας 
αποκλειστικές αδελφές νοσοκόµες. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται πάνω στο 
σύνολο της εργατικής αµοιβής. Οι αποκλειστικές αδελφές εισπράττουν από τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών τους και τις βαρύνουσες τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές µε τριπλότυπες 
αποδείξεις, που χορηγεί το Ι.Κ.Α και τις αποδίδουν σ' αυτό µαζί µε τις εισφορές ασφαλισµένου 
που βαρύνουν τις ίδιες µέχρι το τέλος του επόµενου της απασχόλησης µήνα. 
Ο αρµόδιος φορέας για τη χορήγηση της άδειας εργασίας ο τύπος και το περιεχόµενο της 
άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας. 
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των 
ηµερών ασφάλισης και της ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες της µη έγκαιρης καταβολής 
των εισφορών µεταξύ των οποίων µπορεί να είναι και η αφαίρεση της αδείας απασχόλησης, η 
είσπραξη των καθυστερουµένων εισφορών κατά τον Κ Ε.∆.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόµων» του 
άρθρου 29.  
Από 1ης Ιανουαρίου 1952 πάντα τα κατά τα ανωτέρω πρόσωπα (ησφαλισµένοι και 
συνταξιούχοι διατηρουµένων ειδικών Ταµείων, κυρίας ασφαλίσεως αρµοδιότητος του 
Υπουργείου Εργασίας) δικαιούνται όπως αξιούν παρά των Ειδικών Ταµείων των, εφ' όσον 
πληρούν τας ανωτέρω οριζοµένας προϋποθέσεις , τας ως άνω παροχάς, αίτινες θεωρούνται 
ως το ελάχιστον όριον της εν τη χώρα εξασφαλιστέας προστασίας παρά των εκ του 
Υπουργείου Εργασίας εξαρτωµένων Οργανισµών κυρίας ασφαλίσεως (συντάξεων και 
ασθενείας). Αι κατά τα ανωτέρω αξιώσεις θεµελιούνται επί των οικείων διατάξεων του 
παρόντος και των Κανονισµών του Ι.Κ.Α., θεωρουµένων αυτοδικαίως και ως διατάξεων της 
διεπούσης τα οικεία ειδικά Ταµεία νοµοθεσίας. 'Αρνησις χορηγήσεως των ανωτέρω παροχών 
αποτελεί λόγον υποχρεωτικής παραποµπής του οικείου ειδικού Ταµείου εις την υπό της παρ. 
6 του παρόντος προβλεποµένην Επιτροπήν. Απαγορεύεται η δηµιουργία επαρκείας των 
Ειδικών Ταµείων δια την χορήγησιν των ως άνω παροχών δι' αναπροσαρµογής ή αυξήσεως 
των υπέρ αυτών νενοµοθετηµένων κοινωνικών πόρων ή αυξήσεως των εισφορών των 
ησφαλισµένων και εργοδοτών πέραν των υπό του παρόντος νόµου οριζοµένων. 



Χρονικαί περίοδοι απασχολήσεως προσώπων υπαγοµένων εις την ασφάλισιν ετέρου (πλην 
του Ι.Κ.Α.) φορέως κυρίας ασφαλίσεως, δι' ας κατεβλήθησαν εις το Ι.Κ.Α., αι υπό της 
διεπούσης τούτο γενικής νοµοθεσίας προβλεπόµεναι εισφοραί λογίζονται ως χρόνος 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως παρά τω Ι.Κ.Α., εάν παρήλθε διαστηµα δύο τουλάχιστον ετών 
από του τέλους εκάστης χρονικής περιόδου χωρίς να έχουν επιστραφή αι αχρεωστήτως 
καταβληθείσαι εισφοραί. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Ν.∆. 247/1969 
(ΦΕΚ Α’ 143)] 
2. Εκ των κατά την προηγουµένην παράγραφον διατηρουµένων Ταµείων κυρίας ασφαλίσεως 
αρµοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας, συγχωνεύονται εις το Ι.Κ.Α. κατά την διαδικασίαν 
του παρόντος άρθρου, τα Ταµεία εκείνα τα οποία λαµβανοµένων υπ' όψιν του ύψους των 
εισφορών των ησφαλισµένων και εργοδοτών, των εκ της περιουσίας προσόδων, του χρόνου 
λειτουργίας, των προϋποθέσεων απονοµής παροχών, του ύψους και της εκτάσεως τούτων 
και των εξόδων διοικήσεως του υπό κρίσιν Ταµείου αφ' ενός και του Ι.Κ.Α. αφ' ετέρου, δεν 
δύνανται να παράσχουν κατά την κρίσιν της περί ης η παρ. 6 του παρόντος Επιτροπής, 
ισοδύναµον τουλάχιστον προς την υπό του Ι.Κ.Α. παρεχοµένην ασφαλιστικήν προστασίαν.  
3. Το Ταµείον Ανεργίας το συσταθέν δια του Α.Ν. 118/45(1) διαλύεται, συγχωνευόµενον 
δυνάµει του παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια του κλάδου ανεργίας εις το 
σύνολον των ενεργητικών και παθητικών του περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και 
των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του, ως καθολικός αυτού διαδοχος. Η 
ασφάλισις των παρ' αυτώ ησφαλισµένων προσώπων δια τον κίνδυνον της ανεργίας 
συνεχίζεται υπό του Ι.Κ.Α. συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου. Η κινητή και 
ακίνητος περιουσία του ταµείου Ανεργίας περιέρχεται άπασα, δυνάµει του παρόντος, εις τον 
κλάδον Ανεργίας του Ι.Κ.Α., αι δε υπάρχουσαι υπέρ τούτου µισθώσεις διατηρούνται υπό του 
Ι.Κ.Α. . 
4. Η οργάνωσις αντιφυµατικής ασφαλίσεως (Ο.Α.Φ.Α.) η συσταθείσα δια του Α.Ν. 19-11-35 
(2) διαλύεται, συγχωνευοµένη δυνάµει του παρόντος εις το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια του 
κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος, εις το σύνολον των ενεργητικών και 
παθητικών της περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων και των πάσης φύσεως δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων της ως καθολικός αυτής διαδοχος. Η ασφάλισις του κινδύνου της 
φυµατιώσεως αναλαµβάνεται υπό του Ι.Κ.Α. συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. 
Απασα η κινητή και ακίνητος περιουσία της Ο.Α.Φ.Α. περιέρχεται δυνάµει του παρόντος εις 
τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος, αι δε υπάρχουσαι µισθώσεις 
διατηρούνται υπέρ του Ι.Κ.Α.  
5. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου απαγορεύεται η σύστασις νέων Ταµείων 
κυρίας ασφαλίσεως εκτός µόνον τοιούτων προερχοµένων εκ συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων 
οµοειδών λειτουργίας ήδη Ταµείων. Επιτρέπεται όµως η ίδρυσις Επικουρικών Ταµείων δια 
την πραγµατοποίησιν επί πλέον των υπό του παρόντος Νόµου προβλεποµένων παροχών, 
εφ' όσον ο αριθµός των ησφαλισµένων των υπερβαίνει τους χιλίους και δεν θίγονται αι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των παρ' αυτοίς ασφαλιζοµένων προσώπων έναντι του Ι.Κ.Α. 
Ως επί πλέον παροχαί θεωρούνται αι είτε κατ' είδος είτε κατά ποσόν ή κατ' αµφότερα επί 
πλέον των υπό του Ι.Κ.Α. παρεχόµεναι τοιαύται. ∆ια Β. ∆ιατάγµατος, εφ' άπαξ 
εκδοθησοµένου, προτάσει του Υπουργού Εργασίας, ορισθήσεται η διαδικασία της κατά τα 
ανωτέρω συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων οµοειδών Ταµείων Ασφαλίσεως εις ενιαίον 
ασφαλιστικόν φορέα. Η κατά την υπό του ειρηµένου Β. ∆ιατάγµατος ορισθησοµένην 
διαδικασίαν πραγµάτωσις της συγχωνεύσεως, ενεργείται δι' ειδικών Β.∆. εκδιδοµένων, κατά 
πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως, προτάσει του Υπουργού Εργασίας, εκτός αν µεταξύ των 
υπό συγχώνευσιν Ταµείων συγκαταλέγονται και Ταµεία υπαγόµενα υπό την εποπτείαν 
ετέρων υπουργείων, οπότε το ειδικόν ∆ιαταγµα εκδίδεται τη προτάσει και του αρµοδίου 
Υπουργού. ∆ια των ανωτέρω ειδικών Β. ∆ιαταγµάτων καθορίζονται και οι πόροι του ενιαίου 
Οργανισµού, η τύχη των µη περιερχοµένων τυχόν εις τούτον πόρων των συγχωνευοµένων 
Ταµείων, αι προϋποθέσεις απονοµής των παροχών, η έκτασις ως και το ύψος τούτων, τα της 
διοικήσεως αυτού, συνθέσεως των υπηρεσιών του, τα του προσωπικού του εν γένει ως και 
πάσα ετέρα συναφής λεπτοµέρεια.  
6. Περί της εν παραγράφω 2 συγχωνεύσεως Ταµείου τινός κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α. 
αποφασίζει Επιτροπή διοριζοµένη υπό του Υπουργού Εργασίας και αποτελουµένη εξ ενός 
Συµβούλου της Επικρατείας, οριζοµένου µεθ' ενός αναπηρωτού του υπό του Προέδρου του 
Συµβουλίου Επικρατείας, ως Προέδρου της Επιτροπής, εκ του καθηγητού της Μαθηµατικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µέλους του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου 
Κοινωνικων Ασφαλίσεων, αναπληρουµένου υπο του εν τω Συµβουλίω τούτω αναπληρωτού 



του, εκ του Γενικού ∆ιευθυντού του Υπουργείου Εργασίας αναπληρουµένου υπό του νοµίµου 
αναπληρωτού του, εκ του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, αναπληρουµένου υπό µέλους του ∆.Σ. εκ της τάξεως των ειδικών, εκ του 
Γενικού ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. αναπληρουµένου υφ' ενός ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. και εκ δύο 
αντιπροσώπων των ησφαλισµένων του υπό συγχώνευσιν Ταµείου, εξ ων ο εις µεν ορίζεται 
υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Ταµείου, ο δε έτερος υπό της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος µετά των αναπληρωτών των. Χρέη Εισηγητού παρά τη 
Επιτροπή εκτελεί εν εκ των µελών της Επιτροπής οριζόµενον υπό του Προέδρου αυτής. Τον 
γραµµατέα της Επιτροπής ορίζει ο Υπουργός Εργασίας εξ υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εργασίας ή Ασφαλιστικού Οργανισµού. Τα καταβλητέα εις τα µετέχοντα της Επιτροπής 
πρόσωπα πραγµατικά έξοδα κινήσεως, δυνάµενα να ορίζωνται και κατ' αποκοπήν ορίζονται 
κατά τας διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48. Εν περιπτώσει αδικαιολογήτου µη 
προσελεύσεως µέλους τινός της Επιτροπής εις δύο συνεδριάσεις δια µεν τα εξ υπαλλήλων 
µέλη της Επιτροπής η µη προσέλευσις θεωρείται ως πειθαρχικόν παράπτωµα, δια δε τα 
λοιπά αποτελεί λόγον αντικαταστάσεων των. Εν περιπτώσει µη ορισµού των εν τη Επιτροπή 
αντιπροσώπων των ησφαλισµένων παρά του ∆.Σ. του οικείου ταµείου και παρά της Γ.Σ.Ε.Ε. 
εντος 15θηµέρου αφ' ης ζητηθή τούτο διορίζει τούτους ο Υπουργός Εργασίας κατ' οικείαν 
κρίσιν. Η Επιτροπή αποφαίνεται επι συγκεκριµένων ερωτηµάτων περί συγχωνεύσεως 
ωρισµένου Ταµείου κυρίας ασφαλίσεως εις το Ι.Κ.Α., απευθυνοµένων εις τον Πρόεδρον αυτής 
παρά του Υπουργού Εργασίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε τη αιτήσει του ∆.Σ. ωρισµένου 
Ταµείου ή της Γ.Σ.Ε.Ε. ή της οικείας επαγγελµατικής οργανώσεως. Η Επιτροπή προσκαλείται 
εις συνεδρίασιν παρά του Υπουργού Εργασίας ή του Προέδρου αυτής, ευρίσκεται εν απαρτία 
παρόντων 4 τουλάχιστον µελών και εκδίδει ητιολογηµένας αποφάσεις δια πλειοψηφίας 
τεσσάρων τουλάχιστον ψήφων. Η Επιτροπή υποχρεούται όπως υποβάλη την επί εκάστου 
ερωτήµατος απόφασιν της εις τον Υπουργόν Εργασίας εντός τριών το πολύ µηνών από της 
λήψεως του σχετικού ερωτήµατος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να ζητή την 
υποβολην αυτώ παντός στοιχείου όπερ ήθελε κρίνει αναγκαίον δια την µόρφωσιν γνώµης, 
τόσον παρά των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας όσον και παρά των υπηρεσιών του 
υπό κρίσιν Ταµείου και του Ι.Κ.Α., ως και την εκτέλεσιν πάσης σχετιζοµένης µε το έργον της 
Επιτροπής µελέτης ή ετέρας εργασίας. Εν περιπτώσει καθ' ην η Επιτροπή ήθελεν αποφανθή 
υπέρ της συγχωνεύσεως του οικείου ταµείου εις το Ι.Κ.Α., εκδίδεται βάσει της αποφάσεως 
αυτής, εισηγήσει του Υπουργού Εργασίας υποβαλλοµένη εις το Υπουργικόν Συµβούλιον 
εντός µηνός από της ανακοινώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, Β. ∆ιαταγµα, προτάσει 
του Υπουργικού Συµβουλίου, περί συγχωνεύσεως του οικείου Ταµείου εις το Ι.Κ.Α. Από της 
δηµοσιεύσεως του ∆ιατάγµατος τούτου το υπό κρίσιν Ταµείον διαλύεται συγχωνευόµενον εις 
το Ι.Κ.Α., όπερ υπεισέρχεται δια του οικείου ή των οικείων του κλάδων εις το σύνολον των 
ενεργητικών και παθητικών του περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων, ως και των πάσης 
φύσεως δικαιωµάτων του και υποχρεώσεων. Τα παρ' αυτώ ησφαλισµένα πρόσωπα 
συνεχίζουσι την ασφάλισιν παρά τω Ι.Κ.Α., εφαρµοζοµένων εφεξής των διατάξεων της 
διεπούσης το Ι.Κ.Α. νοµοθεσίας, υπό τους εν τω παρόντι νόµω ορίζοµένους ειδικούς όρους. 
Αι εν τη ασφαλίσει του συγχωνευοµένου Ταµείου πραγµατοποιηθείσαι ηµέραι εργασίας 
λογίζονται πάντως ως πραγµατοποιηθείσαι εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. δια την αποκτησιν 
των υπό τούτου προβλεποµένων δικαιωµάτων προς παροχάς και εις κλάσεις ορισθησοµένας 
δι' αποφάσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. Ο χρόνος της πλασµατικής παρά τω συγχωνευοµένω 
Ταµείω συνταξίµου υπηρεσίας των ησφαλισµένων του εφ' όσον ανεγνωρίσθη και εξηγοράσθη 
κατά τας διατάξεις της διεπούσης αυτό νοµοθεσίας, υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής 
ασφαλίσεως και παρά τω Ι.Κ.Α., υπό τον όρον πάντως ότι δεν ελήφθη υπ' όψιν δια την 
απονοµήν ετέρας συντάξεως παρ' οργανισµού τινός κυρίας ασφαλίσεως ή παρά του 
∆ηµοσίου. ∆ι' ειδικού Κανονισµού καθορισθήσονται τα της εξαγοράς αναγνωρισθείσης αλλά 
µήπω εξαγορασθείσης εν όλων ή εν µέρει παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω συνταξίµου 
υπηρεσίας. 
7. Καθ' απάσας τας περιπτώσεις συγχωνεύσεως ασφαλιστικού τινός Οργανισµού εις το Ι.Κ.Α. 
κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ. 
του Ι.Κ.Α. και κατά τα δια ταύτης ειδικώτερον εκάστοτε οριζόµενα, να διατηρούνται εν 
λειτουργία εν όλω ή εν µέρει αι υπηρεσίαι του συγχωνευθέντος Ταµείου ή Οργανισµού 
υπαγόµεναι πάντως υπό την ∆ιοίκησιν του Ι.Κ.Α. ∆ιαρκούσης της µεταβατικής ταύτης 
περιόδου, ήτις δεν δύναται να υπερβή το εξάµηνον, το προσωπικόν του συγχωνευθέντος 
Ταµείου ή Οργανισµού εξακολουθεί λαµβάνον παρά του Ι.Κ.Α. τας ας ελάµβανε κατά τον 
χρόνον της συγχωνεύσεως αποδοχάς µέχρις εκκαθαρίσεως της θέσεως του κατά τα εν 
άρθρω 55 οριζόµενα.  



8. Προκειµένου περί ασφαλιστικών Οργανισµών περιλαµβανόντων και κλάδον προνοίας (εφ' 
άπαξ παροχαί), η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου συγχώνευσις αυτών εις το Ι.Κ.Α. 
δύναται να περιορίζεται εις τους λοιπούς, πλην τούτου, κλάδους ασφαλίσεως. Επί µερικής 
κατά τ' ανωτέρω συγχωνεύσεως το περί ταύτης Β. ∆/µα καθορίζει, εφ' οσον δεν τηρούνται 
χωριστοί λ/σµοί, την περιερχοµένην εις το Ι.Κ.Α. περιουσίαν και τον αριθµόν και την κατά 
βαθµούς σύνθεσιν των διατηρουµένων θέσεων. Το ∆.Σ. του ούτω µερικώς συγχωνευοµένου 
Οργανισµού εντάσσει εις τας διατηρουµένας οργανικάς θέσεις ανάλογον εκ του συνολικού 
προσωπικού του αριθµόν Υπαλλήλων και υπηρετών εντός διµήνου προθεσµίας από της 
εκδόσεως του περί συγχωνεύσεως Β.∆/τος, του υπολοίπου προσωπικού του διεποµένου υπό 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου των αφορωσών τα του προσωπικού των 
συγχωνευοµένων εις το Ι.Κ.Α. Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως.  
9. Οσάκις εις το συγχωνευόµενον κατά τα ανωτέρω εις το Ι.Κ.Α. Ταµείον ασφαλίζονται εν 
µέρει και πρόσωπα µη υπαγόµενα εις τας διατάξεις του παρόντος, ταύτα συνεχίζουν την 
ασφάλισιν των εις τινα ή πλείονας εκ των εν τη χώρα λειτουρούντων Ασφαλιστικών 
Οργανισµων οριζοµένων δια του περί συγχωνεύσεως ∆ιατάγµατος, µεταξύ των οργανισµών 
των καλυπτόντων αναλόγους ή τας µάλλον οµοειδείς κατηγορίας εργαζοµένων. Εις τας 
περιπτώσεις ταύτας δια του ∆ιατάγµατος ορίζεται και η κατανοµή της περιουσίας του 
συγχωνευοµένου Ταµείου εις το Ι.Κ.Α. και τους ανωτέρω Οργανισµούς, ως και αι αναλογίαι 
του Προσωπικού του συγχωνευοµένου Ταµείου, το οποίον θα δύναται να ενταχθή εις τούτους 
ή να µεταταχθή εις το Ι.Κ.Α. κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 55 του παρόντος. Τα 
κατά τ' ανωτέρω πρόσωπα δύνανται αντί της υπαγωγής των εις έτερον Ταµείν να 
συνεχίσωσιν προαιρετικώς την ασφάλισιν των παρά τω Ι.Κ.Α. κατά τας διατάξεις ειδικού 
Κανονισµού.  
10. ∆ιατάξεις της διεπούσης τα συγχωνευόµενα εις το Ι.Κ.Α. Ταµεία νοµοθεσίας, άσχετοι προς 
την υπό τούτων ασκουµένην ασφάλισιν (επαγγελµατικήν κατοχύρωσιν κλπ.), εξακολουθούν 
ισχύουσαι και µετά την δηµοσίευσιν του ειδικού περί συγχωνεύσεως διατάγµατος, του Ι.Κ.Α. 
υπεισερχοµένου εις τας αρµοδιότητας του συγχωνευοµένου Ταµείου, εκτός αν άλλως ορίζεται 
εν τω παρόντι νόµω. 
11. Από 1 Ιανουαρίου 1981 πάντα τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος αναφερόµενα 
Ταµεία κυρίας ασφαλίσεως µισθωτών τα υπαγόµενα υπό την εποπτείαν του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών και ασκούντα ασφάλισιν κλάδου Συντάξεων, τα µη παρέχοντα τα 
κατώτατα όρια συντάξεων του Ι.Κ.Α., υποχρεούνται όπως παρέχουν εις τους συνταξιούχους 
των ως κατώτατα ποσά συντάξεων τα υπό του Ι.Κ.Α. παρεχόµενα κατά κατηγορίας τοιαύτα. 
Από της αυτής ηµεροµηνίας τ'ανωτέρω Ταµεία, εφ'όσον αι ασφαλιστικαί εισφοραί µετά των 
τυχόν κοινωνικών πόρων του κλάδου συντάξεων είναι ίσοι τουλάχιστον προς αυτάς του 
κλάδου συντάξεων του Ι.Κ.Α., υποχρεούνται όπως παρέχουν εις τους µισθωτούς 
ησφαλισµένους των, κατά κατηγορίας, τας αυτάς τουλάχιστον καθ' ύψος και έκτασιν παροχάς 
συντάξεων προς εκείνας τας οποίας παρέχει εκάστοτε το Ι.Κ.Α. εις τους ησφαλισµένους του 
υπό τας αυτάς προϋποθέσεις. 
∆ια πράξεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ταµείων τούτων,, εγκρινοµένων υπό του 
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται ν' ανακαθορίζωνται οι ασφαλιστικαί εισφοραί, 
εφ'όσον το εξ αντικειµένου προκύπτον ασφάλιστρον κλάδου συντάξεων, υπολογιζόµενον εκ 
του συνόλου των νοµοθετηµένων πόρων εκτός των δωρεών και των προσόδων περιουσίας, 
δεν υπερβαίνει το µέγιστον ασφάλιστρον κλάδου συντάξεων του Ι.Κ.Α.. 
[Η παρ. 11 προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α' 189)] 
 
 

Άρθρο 6 

Συνέχισις ασφαλίσεως συνταξιούχων κατά της ασθενείας 
 

1. Εις την ασφάλισιν του Κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος υπάγονται:  
α) Οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α.  
β) Το δυνάµει ειδικής νοµοθεσίας συνταξιοδοτούµενον υπό του Ι.Κ.Α προσωπικόν αυτού. 
γ) Οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι Ειδικών Ταµείων, εφ' όσον ως ησφαλισµένοι του Ειδικού 
Ταµείου υπήγοντο εις την ασφάλισιν του Κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος του 
Ι.Κ.Α. ή εδικαιούντο των παροχών του Κλάδου τούτου ως µέλη τούτου ως µέλη οικογενείας 
του θανόντος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου.  
2. ∆ι αποφάσεων του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών εκδιδοµένων µετά γνώµην των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων του Ι.Κ.Α. και του οικείου Ειδικού Ταµείου, δύνανται να ασφαλίζωνται 
υποχρεωτικώς εις το Ι.Κ.Α. δια τους κλάδους παροχών ασθενείας και µητρότητος, οι 



συνταξιούχοι των λοιπών πλην των εν τω εδαφίω γ' της προηγουµένης παραγράφου 
αναφεροµένων Ειδικών Ταµείων µη καλυπτόντων τους συνταξιούχους των δια των εν λόγω 
παροχών ή καλυπτόντων αυτούς ελλιπώς εν σχέσει προς τας υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουµένας 
παροχάς..  
[Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 
1140/1981 (ΦΕΚ Α΄ 68)] 
3. Προς Ειδικά Ταµεία, δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εξοµοιούνται 
και οι ∆ήµοι, αι Κοινότητες, τα ∆ηµοτικά Αγαθοεργά Ιδρύµατα και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου εν γένει, τα συνταξιοδοτούντα το προσωπικόν αυτών.  
Αι περί ων η προηγουµένη παράγραφος πράξεις του Υπουργείου Εργασίας εκδίδονται, εν τη 
περιπτώσει ταύτη, µετά πρότασιν του Υπουργού Εσωτερικών προκειµένου περί ∆ήµων 
Κοινοτήτων και ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων ή µετά πρότασιν του εποπτεύοντος το οικείον Νοµικόν 
Πρόσωπον ∆ηµοσίου ∆ικαίου Υπουργού.  
4. Η εισφορά των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α και των συνταξιούχων εκ του προσωπικού αυτού 
δια την κατά το παρόν άρθρον ασφάλισίν των, ορίζεται εις 4% επί του συνολικού ποσού της 
συντάξεώς των, παρακτρατουµένη κατά µήνα εξ' αυτής. Η εισφορά των συνταξιούχων των 
Ειδικών Ταµείων των συνεχιζόντων την ασφάλισιν του Κλάδου Παροχών Ασθενείας και 
Μητρότητος κατά το εδ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως και των κατά τας παρ. 2 και 3 
αυτού υπαγοµένων εις την ασφάλησιν συνταξιούχων των Ειδικών Ταµείων, ορίζεται εις 10% 
επι του συνολικού ποσού της συντάξεώς των, εξ ής 6% εις βάρος του Ειδικού Ταµείου 4% εις 
βάρος των συνταξιούχων. Το Ειδικόν Ταµείον υποχρεούται να παρακρατή κατά µήνα την 
εισφοράν του συνταξιούχου και να αποδίδη ταύτην οµού µετά της βαρυνούσης τούτο 
εισφοράς εις το Ι.Κ.Α εντός της υπό της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος οριζοµένης 
προθεσµίας.  
Ειδικά για τους οποιασδήποτε κατηγορίας συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. και των άλλων ειδικών 
ταµείων, οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο παροχών ασθενείας 
και µητρότητας σε είδος, είτε βάσει σχέσης εξαρτηµένης εργασίας είτε µε άλλη ιδιότητα πλην 
του συνταξιούχου και καταβάλλουν την προβλεπόµενη για τον κλάδο αυτόν εισφορά, δεν 
καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. η κατά το προηγούµενο εδάφιο εισφορά. Σε περίπτωση συρροής 
περισσότερων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο από το Ι.Κ.Α. ή άλλα ειδικά ταµεία, η παραπάνω 
εισφορά καταβάλλεται µόνο για τη µεγαλύτερη σε ποσό σύνταξη.  
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο17 παρ. 3 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α΄ 111)] 
5. Τα περί ων το παρόν άρθρον πρόσωπα δικαιούνται των αυτών παροχών και υπό τας 
αυτάς προϋποθέσεις ως και οι συνταξιούχοι της αντιστοίχου κατηγορίας του Ι.Κ.Α.» 
[Το άρθρο 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.∆. 4104/1960 (ΦΕΚ Α΄ 147)]  
 
 

Άρθρο 7 

Επέκτασις της ασφαλίσεως 
 
.∆ια κανονισµών θέλει προσδιορισθή ο χρόνος και η εν γένει διαδικασία περαιτέρω 
επεκτάσεως της ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. εις τα κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος πρόσωπα, 
ως και αι υποχρεώσεις αυτών και των τυχόν εργοδοτών. Η τοιαύτη επέκτασις δύναται να γίνη 
είτε συνολικώς και κατά επαγγελµατικάς κατηγοραίς ή κατά πόλεις και οικισµούς, είτε κατά 
συνδυασµόν αµφοτέρων των κριτηρίων τούτων και δη, είτε δι' άπαντας τους κλάδους της 
ασφαλίσεως, είτε δια τινάς ή δια τινά µόνον εξ αυτών ή και δι' ωρισµένας µόνον κατηγορίας 
παροχών ωρισµένου κλάδου. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, µερικής εφαρµογής 
ωρισµένου κλάδου της ασφαλίσεως, δια του Κανονισµού ορίζονται και τα καταβλητέα 
τµήµατα εισφορών παρά των ησφαλισµένων και των τυχόν εργοδοτών των. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 
 
 

Άρθρο 8  
Γενικοί κανονισµοί και όροι. Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

 
Οι κάτωθι εν τω παρόντι χρησιµοποιούµενοι όροι σηµαίνουσιν αντιστοίχως:  



1. Ησφαλισµένος και ησφαλισµένοι: Τα πρόσωπα εκ των εν τω άρθρω 2 αναφεροµένων τα 
µη εµπίπτοντα εις τας εξαιρέσεις του άρθρου 3 και 4 και υπαχθέντα εις την ασφαλισιν.  
2. Ηµέραι εργασίας: Τας ηµέρας καθ' ας οι ησφαλισµένοι από της υπαγωγής των εις την 
ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. δικαιούνται αµοιβής εις χρήµα ή εις είδος δι' εργασίαν παρεχοµένην κατά 
τους ορισµούς των άρθρων 2 του παρόντος ή καθ' ας δικαιούνται αµοιβής κατά την κειµένην 
Νοµοθεσίαν άνευ πραγµατικής παροχής των υπηρεσιών των (στράτευσις, άδειαι) ή 
προκειµένου περί αυτοτελώς εργαζοµένων αι ηµέραι δι' ας καταβάλλονται αι κεκανονισµέναι 
εισφοραί.  
3. Συνταξιούχοι: Τους λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή θανάτου συνταξιούχους και τους 
επιδοµατούχους λόγω αναπροσαρµογής. «Ως συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας νοούνται και οι 
λαµβάνοντες σύνταξιν µερικής αναπηρίας βάσει των διατάξεων του παρόντος». 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
4. Ατύχηµα: Το εν τη εργασία ή εξ αφορµής ταύτης βίαιον συµβάν και την επαγγελµατικήν 
ασθένειαν.  
5. Εργοδότης:  
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δια λογαριασµόν των οποίων 
τα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν πρόσωπα προσφέρουν την εργασίαν των.  
β) Θεωρούνται ως εργοδόται προκειµένου περί φορτώσεων και εκφορτώσεων:  
αα') Πλοίων, οι οικείοι εφοπλισταί και οι πράκτορες αλληλεγγύως, εκτός εάν αι τοιαύται 
εργασίαι εκτελούνται παρ' Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οπότε ως εργοδότης θεωρείται ο 
οικείος Οργανισµός.  
ββ') Χερσαίων και εναερίων µεταφορών, αι οικείαι επιχειρήσεις κατά τας διατάξεις 
κανονισµού.  
γ) Για τις οικοδοµικές εργασίες, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή µε τη 
µεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο 
κύριος του κτίσµατος που ανεγείρεται, συµπληρώνεται, µεταρρυθµίζεται, επισκευάζεται ή 
κατεδαφίζεται. 
Ειδικά επί αναθέσεως οικοδοµικών έργων εργολαβικώς κατά το σύστηµα της αντιπαροχής, 
εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί 
συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής. 
[Το εδάφιο γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 εδ. α' του άρθρου 8 του Ν.2972/2001 
(ΦΕΚ Α' 291)] 
δ) Προκειµένου περί ησφαλισµένων αυτοτελώς εργαζοµένων ή τοιούτων µη εχόντων 
σταθερόν εργοδότην ή απασχολουµένων δια λογαριασµόν πολλών εργοδοτών, εάν ούτοι 
συνέστησαν ασφαλιστικόν συνεταιρισµόν κατά το άρθρον 26 παρ. 2 ως εργοδότης θεωρείται 
ο Συνεταιρισµός ούτος.  
ε. Για εργασίες, επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που διεξάγονται για λογαριασµός του 
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, α' και β' βαθµίδα δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων 
δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, µετά από 
παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι. Στις 
περιπτώσεις αυτές, κάθε υπηρεσία από τις πιο πάνω αναφερόµενες, υποχρεούται πριν από 
κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων, να απαιτεί την προσκόµιση 
βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. για την καταβολή των οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων 
συναφών οφειλών. 
Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο 
Ι.Κ.Α. 
[Το εδάφ. ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α' 1)] 
στ) Για τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού µε τη µεσολάβηση προσώπων µε τα 
οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαµβάνουν την εκτέλεση τµήµατος ή του συνόλου 
του έργου, εφόσόν τα πρόσωπα που µεσολαβούν προσλαµβάνουν και αµείβουν τους 
απασχολούµενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο κύριος 
του έργου και όλα τα µεσολαβούντα πρόσωπα. 
[Το εδάφιο στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφιο β' της παρ.1 του άρθρου 8 του 
Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291)]  
6. Α.Π.∆.: Η δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαµβάνει πληροφορίες 
ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζόµενου, την αµοιβή, τους 
κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και υποβάλλεται µε 
χρήση ηλεκτρονικών µεθόδων ή µέσω δικτυακών υποδοµών ή µε µαγνητικό µέσο ή 
εγγράφως. 



7. Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης: Το έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνεται ο 
ασφαλισµένος για τα στοιχεία απασχόλησης, αµοιβής και ασφάλισης που προκύπτουν από 
την επεξεργασία και τον έλεγχο των Α.Π.∆. . 
[Οι περιπτώσεις 6 και 7 προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 
291)] 
 
 

Άρθρο 9 

Αφάνεια 
 
1. Πάντα τα κατά τον παρόντα νόµον δικαιώµατα, τα οποία έχουσι προϋπόθεσιν τον θάνατον, 
γεννώνται και επί αφανείας.  
2.Θεωρείται τελούν εν καταστάσει αφανείας το πρόσωπον περί της εν τη ζωή υπάρξεως του 
οποίου ουδεµία αξιόπιστος είδησις ελήφθη κατά την διάρκειαν ενός τουλάχιστον έτους και ο 
θάνατος αυτού καθίσταται σφόδρα πιθανός. Περί ταύτης αποφαίνεται τη αιτήσει του Ι.Κ.Α. το 
Πρωτοβάθµιον Ασφαλιστικόν ∆ικαστήριον του τόπου της τελευταίας απασχολήσεως του 
αφάντου, αδιαφόρως εάν εκκρεµή ή µη η κατά το άρθρον 40 και επέκεινα του Αστικού 
Κώδικος διαδικασία.  
3. Εάν µεταγενεστέρως βεβαιωθή δι' αποφάσεως του αυτού Πρωτοβαθµίου Ασφαλιστικού 
∆ικαστηρίου, εκδιδοµένης τη αιτήσει του Ι.Κ.Α. και παντός έχοντος έννοµον συµφέρον, ότι ο 
κηρυχθείς ως άφαντος ευρίσκεται εν τη ζωή, διακόπτονται δια το µέλλον πάσαι αι επελθούσαι 
συνέπειαι. ∆ια της αυτής αποφάσεως του Πρωτοβαθµίου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, 
καθορίζεται και η ηµεροµηνία διακοπής των κατά τα ανωτέρω συνεπειών.  
 
 

Άρθρο 10 
Ηλικία 

 
1. Η ηλικία των ασφαλισµένων και των µελών της οικογένειας τους αποδεικνύεται µε το δελτίο 
της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνοµική ταυτότητα, η 
ηλικία αποδεικνύεται µε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί ή διορθωθεί 
µέσα σε 90 µέρες από τη γέννηση ή µε την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων ή στα 
∆ηµοτολόγια που ισχύουν. 
2. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες εγγραφές στα ίδια ή διαφορετικά 
Μητρώα Αρρένων ή στα ∆ηµοτολόγια που ισχύουν µε διαφορετικό έτος γεννήσεως 
λαµβάνεται υπόψη η παλαιότερη εγγραφή. Αν έχει γίνει διόρθωση ή µεταβολή του έτους 
γεννήσεως που αναγράφεται στα Μητρώα Αρρένων ή στα ∆ηµοτολόγια που ισχύουν µε 
οποιοδήποτε τρόπο, ως έτος γεννήσεως σε όλες τις περιπτώσεις θεωρείται αυτό που 
γράφτηκε πριν από τη διόρθωση ή τη µεταβολή. 
3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, η ηλικία βεβαιώνεται µε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του 
άρθρου 6 του Ν. 825/1978 µετά την αίτηση του αρµόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α. ή του 
ασφαλισµένου. Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής βεβαιώνεται η ηλικία και στην περίπτωση 
που ο ασφαλισµένος αµφισβητήσει την ορθότητα της εγγραφής του έτους γεννήσεώς του στα 
Μητρώα Αρρένων ή στα ∆ηµοτολόγια, εφόσον η αµφισβήτηση αυτή στηρίζεται αποκλειστικά 
σε έγγραφα στοιχεία τα οποία έχουν συνταχθεί πριν από την υπαγωγή του στην ασφάλιση. 
4. Η ηλικία των, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεώς τους για χορήγηση ασφαλιστικής 
παροχής, αλλοδαπών ή ακαθόριστης υπηκοότητας ασφαλισµένων και των µελών της 
οικογένειάς τους αποδεικνύεται µε το νόµιµα θεωρηµένο διαβατήριό τους ή µε την ταυτότητα 
µε την οποία τους έχει εφοδιάσει η αρµόδια αστυνοµική αρχή.  
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία η ηλικία 
αποδεικνύεται µε έγγραφο στοιχείο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους που 
γεννήθηκε ο δικαιούχος της παροχής, εφόσον είναι θεωρηµένο από την αρµόδια Ελληνική 
Προξενική Αρχή. 
Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πιο πάνω 
πρόσωπα. 
5. Ως ηµεροµηνία γεννήσεως των ασφαλισµένων και των µελών της οικογένειάς τους 
θεωρείται η ηµεροµηνία που προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 3. Στην περίπτωση που η ηλικία βεβαιώνεται µε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, 
καθώς και στην περίπτωση που από τα στοιχεία που υποβάλλονται δεν προκύπτει ακριβής 



ηµεροµηνία γεννήσεως, ως ηµεροµηνία γεννήσεως θεωρείται οπωσδήποτε η 1η Ιουλίου του 
έτους γεννήσεως. 
[Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 10 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο όγδοο 
του Ν. 1305/1982 (ΦΕΚ Α΄ 146)] 
6. ∆ι' αποφάσεως του ∆ιοικητικού του Ι.Κ.Α. συνιστάται εις τα µεγαλύτερα υποκαταστήµατα 
τούτου η προβλεποµένη υπό της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου Ειδική Επιτροπή 
αποτελούµενη:  
α) Εξ ενός επιτροπής η Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών και άνω, εν ενεργεία η συντάξει, ως 
Προέδρου υποδεικνυοµένου υπό του προϊσταµένου του οικείου ∆ικαστηρίου η Εισαγγελίας 
µετά τριών αναπληρωτών. 
β) Εκ δύο υπαλλήλων του Ι.Κ.Α., επί βαθµώ 6ω τουλάχιστον, οριζοµένων υπό του ∆ιοικητού 
αυτού, ως µελών, µετά των αναπληρωτών των. 
Εις τον Πρόεδρον, τα µέλη και τον γραµµατέα της Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωσις 
καθοριζοµένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
[Το άρθρο 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε του άρθρου 6 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α΄ 189)] 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 
 
 

Άρθρο 11  
∆ιοικητική και Οικονοµική οργάνωσις. Φορεύς της ασφαλίσεως 

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

Άρθρο 12 
∆ιοικητικόν Συµβούλιον 

 
1. Το ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. απαρτίζεται εκ των κάτωθι µελών :  
α) Εκ του ∆ιοικητού αυτού, αναπληρουµένου υπό του Υποδιοικητού ως Προέδρου.  
β) Εκ τριών εκπροσώπων των ησφαλισµένων και ενός εκπροσώπου των 
συνταξιούχων υποδεικνυοµένων µετά των αναπληρωτών των υπό της ΓΣΕΕ.  
γ) Εκ τριών εκπροσώπων των εργοδοτών υποδεικνυοµένων µετά των αναπληρωτών των 
υπό των οικείων εργοδοτικών οργανώσεων.  
δ) Εξ ενός (1) ειδικού εις τα θέµατα της κοινωνικής ασφαλίσεως.  
ε) Εξ ενός ακόµη συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον 
Υπουργό Κοινων. Υπηρεσιών. 
στ) Εξ ενός υπαλλήλου του Ι.Κ.Α., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του  
από τον Υπουργό Κοινων. Υπηρεσιών.  
[Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 της Υ.Α. Φ. 21/οικ. 2274/21-24.6.1982 
(ΦΕΚ Β' 434)] 
2. Άπαντα τα µέλη του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. µετά των αναπληρωτών αυτών, οίτινες δέον να έχωσι 
τας ιδιότητας των αναπληρουµένων διορίζονται επί τριετή θητεία, εντός 15θηµέρου από της 
ολοκληρώσεως των κατά τα κατωτέρω υποδείξεων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας 
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα υπό στοιχείον β' της & 1 του 
παρόντος µέλη µετά των αναπληρωτών αυτών επιλέγονται εκ καταλόγου περιλαµβάνοντος 
διπλάσιον αριθµόν των διοριστέων προσώπων (τακτικών και αναπληρωµατικών) 
υποδεικνυοµένων υπό των µάλλον αντιπροσωπευτικών εργατικών οργανώσεων. Τα υπό 
στοιχείον γ' της & 1 του παρόντος µέλη µετά των αναπληρωτών αυτών επιλέγονται εκ 
καταλόγου διπλασίου αριθµού των διοριστέων προσώπων υποδεικνυοµένων παρά των 
µάλλον αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών οργανώσεων ή Επιµελητηρίων. ∆ι' αποφάσεως του 
Υπουργού Εργασίας καθορίζονται εκάστοτε αι µάλλον αντιπροσωπευτικαί οργανώσεις 
εργοδοτών και ησφαλισµένων. Εις περίπτωσιν καθ' ήν αι ως άνω αντιπροσωπευτικαί 
οργανώσεις δεν υποδείξουν τα πρόσωπα ταύτα εντός 15 ηµερών αφ' ής ζητηθή τούτο παρά 



του Υπουργού Εργασίας, ούτος ορίζει ταύτα κατά την κρίσιν του εκ των αυτών τάξεων. Εάν 
τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α., διορισθέντα εις 
αντικατάστασιν παραιτηθέντων ή µη προσερχοµένων τοιούτων εις τας συνεδριάσεις αυτού, 
παραιτηθούν ή δεν προσέλθουν αναιτιολογήτως εις τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις, δύναται 
ο Υπουργός Εργασίας να διορίση νέα τοιαύτα, κατά την κρίσιν του, άνευ τηρήσεως της 
διαδικασίας της υποδείξεως αυτών υπό των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων»«. 
[Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαταστάθηκαν τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4 του 
Ν∆ 3710/ 1957]  
Το κείµενο παρατίθεται αυτούσιο λόγω εσφαλµένης διατύπωσης του νοµοθέτη:  
Το εδάφιον 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Α.Ν 1864/51, αντικαθίσταται ως εξής:  
3. Τα υπο στοιχ. α' της παραγράφου 1 τακτικά µέλη του Συµβουλίου και οι αναπληρωταί 
τούτων υποδεικνύονται υπό της Γ.Σ.Ε.Ε. Τα υπό στοιχ. γ' της παραγράφου 1 τακτικά µέλη 
του Συµβουλίου, ως και οι αναπληρωταί αυτών, υποδεικνύονται παρά των πλέον 
αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών Οργανώσεων ή Επιµελητηρίων, καθοριζοµένων δι' 
αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας. Αι κατά τα ανωτέρω υποδείξεις των υπό στοιχ. α' και β' 
µελών του Συµβουλίου είναι υποχρεωτικαί δια τον Υπουργόν. Εν περιπτώσει µη υποδείξεως 
των υπό στοιχ. α' και β' µελών παρά των οικείων οργανώσεων εντός 10ηµέρου, αφ' ης 
ζητηθή τούτο παρά του Υπουργού Εργασίας, το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, προτάσει 
τούτου, να προβή εις τον διορισµόν των µελών τούτων ελευθέρως και άνευ δεσµεύσεως 
τινος. 
[Το εδάφιο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α ΄315)] 
[Οι παράγραφοι 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το Ν∆ 2698/1953, όπως αυτό είχε 
ήδη αντικατασταθεί δια του άρθρου 4 του Ν∆ 3710/1957 (ΦΕΚ Α' 100).] 
4. ∆εν διορίζεται ούτε δύναται ν' αποτελεί µέλος του διοικητικού Συµβουλίου:  
α') Ο µη συµπληρώσας το 25ον έτος της ηλικίας του.  
β') Ο ανίκανος ν' αναλάβη ή να διατηρή ∆ηµόσιον λειτούργηµα. 
 γ') Ο διατελών εν υπηρεσιακή σχέσει προς το Ι.Κ.Α.  
δ') Ο διατελών βουλευτής.  
ε') Ο τελών εις οιανδήποτε αξίαν λόγου οικονοµικήν σχέσιν προς το Ι.Κ.Α.  
στ') Ο µη έχων ή παύσας να έχη οριστικώς την ιδιότητα υφ' ην διωρίσθη.  
ζ') Ο καθυστερών εισφοράς προς το Ι.Κ.Α. ∆ια τους ανωτέρω λόγους τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εκπίπτουσι του αξιώµατος των αποφάσει του Υπουργού Εργασίας.  
5. Η θητεία του κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντος ∆.Σ. λήγει αυτοδικαίως 
άµα τη δηµοσιεύσει εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της περί διορισµού του νέου ∆.Σ. 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας.  
[Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν∆ 3710/1957 (ΦΕΚ Α' 100)]  
6. 'Απαντα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Κυβερνητικός Επίτροπος, δικαιούνται 
εξόδων κινήσεως κατά συνεδρίασιν. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος δικαιούται προσθέτως και 
µηνιαίας παγίας απαζηµιώσεως. Αι ανωτέρω αποζηµιώσεις ορίζονται δι' αποφάσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένης υπό των Υπουργών Εργασίας και 
Οικονοµικών.  
[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν∆ 3710/1957 (ΦΕΚ Α' 100)]  
7. Ο υπουργός της Εργασίας δι' αποφάσεών του εφ'άπαξ εκδιδοµένων εντός τριών µηνών 
από της ισχύος του παρόντος και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, 
δύναται να προβή εις νέαν συγκρότησιν των ∆ιοικητικών, Γνωµοδοτικών και Εποπτικών 
Συµβουλίων και των πάσης φύσεως Επιτροπών αρµοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και 
των υπό τον έλεγχον αυτού υπαγοµένων Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, πλην των 
υπηρεσιακών τοιούτων, ως και ν' αντικαθιστά µέλη των Συµβουλίων τούτων και Επιτροπών.  
[Η παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν∆ 3710/1957 (ΦΕΚ Α' 100).  
8-9. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον συνέρχεται εις συνεδρίασιν προσκλήσει του Προέδρου, όστις 
καλεί αυτό οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον, τουλάχιστον δε δις του µηνός ή επί τη εγγράφω 
αιτήσει τριών τουλάχιστον µελών αυτού ή κατ' εντολήν του Υπουργού Εργασίας, ευρίσκεται δε 
εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον εννέα µελών. Το Συµβούλιον αποφασίζει δια πλειοψηφίας 
των παρόντων, και δια ψήφων ουχί ολιγώτερον των επτά. Επί ισοψηφίας, προκειµένου µεν 
περί φανεράς ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώµη υπέρ ης εδόθη η ψήφος του Προέδρου, 
προκειµένου δε περί µυστικής ψηφοφορίας η πρότασις θεωρείται απορριφθείσα. Εξαιρετικώς 
δια την λήψιν αποφάσεων περί προµηθειών ή αναθέσεως έργων κατόπιν ιδιαιτέρας 
συµφωνίας απαιτείται η παρουσία ένδεκα τουλάχιστον µελών και η πλειοψηφία των 
παρόντων δεν δύναται να είναι ολιγωτέρα των εννέα ψήφων. Εν περιπτώσει ελλείψεως δι' 
οιανδήποτε αιτίαν µέχρι τριών µελών του ∆.Σ. δύναται τούτο να συνεδριάζη και λαµβάνη 



αποφάσεις εγκύρους ουχί όµως πέραν των τριών µηνών από της ελλείψεως και του τρίτου 
µέλους. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρµόζονται αι διατάξεις της Νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α..  
[Η παράγραφος 8-9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 της Υ.Α. (ΕΡΓ) 85591 της 
23/28 Σεπτ. 1964 (Β' 408)] 
10.Εν περιπτώσει σοβαρών παραβάσεων των υπό των διατάξεων του παρόντος νόµου 
οριζοµένων ή των εις εκτέλεσιν τούτων εκδιδοµένων κανονισµών, ως και των διατάξεων 
γενικωτέρας σηµασίας νόµων δύναται ο υπουργός Εργασίας να αιτήσηται την διαλυσιν του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή την απόλυσιν µέλους αυτού παρά του Υπουργικού Συµβουλίου. Εν 
περιπτώσει διαλύσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω και µέχρι διορισµού του 
νέου,όστις δέον να συντελεσθή εντός τριών µηνών, χρέη ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτελεί 
προσωρινή Επιτροπή αποτελουµένη εκ των ∆ιοικητού, ως Προέδρου, ενός Νοµικού 
Συµβούλου του Κράτους, οριζοµένου υπό του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου και του 
∆ιευθυντού Κοινων. Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας ή ετέρου ανωτάτου υπαλλήλου 
οριζοµένου δι' αποφάσεως του υπουργού Εργασίας δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.» 
[Η παρ. 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 2 παρ. 7 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 
315)] 
11. Εν περιπτώσει σοβαράς παραβάσεως των καθηκόντων του υπό µέλους του ∆.Σ. δύναται 
τούτο να κηρύσσεται έκπτωτον κατά την ανωτέρω διαδικασίαν. Ως σοβαρά παράβασις 
θεωρείται και η µη προσέλευσις άνευ αποχρώντος λόγου εις πέντε εν συνεχεία συνεδριάσεις 
του ∆.Σ. ή των Επιτροπών εις ας µετέχει, καίπερ κανονικώς προσκληθέν. 12. ∆ια κανονισµού 
ορισθήσεται ειδικώτερον ο τρόπος λειτουργίας του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. 13. Χρέη γραµµατέως του 
∆.Σ. και της περί ης η παρ. 10 επιτροπής εκτελούν υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. οριζόµενοι υπό του 
Προέδρου του ∆.Σ. και της Επιτροπής.  
 
 

Άρθρο 13 
Αρµοδιότης ∆. Συµβουλίου - Τοπικαί ∆ιοικητικαί Επιτροπαί 

 
Το ∆.Σ. αποφασίζει εφ' όλων των γενικών ζητηµάτων διοικήσεως και διαχειρίσεως του 
Ιδρύµατος εφ' όσον ταύτα κατ' άλλας διατάξεις δεν υπάγονται εις την αρµοδιότητα ετέρων 
οργάνων, ειδικώτερον:  
α) Την επέκτασιν ασφαλίσεως και την σύστασιν Υποκαταστηµάτων και Παραρτηµάτων,  
β) την σύναξιν συµβάσεως µισθώσεως και αγοράς ακινήτων, εκτελέσεως έργων και 
προµήθειας παντός είδους υλικού και εφοδίων, (εκτός των περιπτώσεων εκείνων, αίτινες 
υπάγονται εις την αρµοδιότητα του ∆ιοικητού),  
γ) παροχήν χρηµατικών ενισχύσεων υπέρ φιλανθρωπικών ή κοινωφελών σκοπών ή νοµικών 
προσώπων θεραπευόντων τοιούτους σκοπούς µετ' έγκρισιν του υπουργού Εργασίας και  
δ) περί παντός ζητήµατος, όπερ κατά το άρθρον 4 παρ. 1 εδάφιον ιε' παραπέµπεται υπό του 
∆ιοικητού εις το ∆. Σ. προς απόφασιν και γνωµοδοτεί επί παντός ζητήµατος, εφ' ου ήθελε 
ζητηθή υπό του ∆ιοικητού η γνώµη του. 
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 3 παρ. 1 του Ν.∆. 2698/1953 
(ΦΕΚ Α΄ 315)] 
Ειδικώτερον:  
1. Μελετά και εισηγείται εις τον Υπουργόν Εργασίας τα ληπτέα νοµοθετικά µέτρα δια την 
βελτίωσιν της οργανώσεως και λειτουργίας του Ι.Κ.Α. και γενικώτερον του εν Ελλάδι 
κρατούντος συστήµατος κοινωνικής ασφαλίσεως.  
2. Καταρτίζει τους υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένους Κανονισµούς ως και τοιούτους 
ρυθµίζοντας:  
α) Τα της εισπράξεως των εισφορών.  
β) Τα της τοποθετήσεως κεφαλαίων.  
γ) Τα του τρόπου και της διαδικασίας της πραγµατοποιήσεως των πάσης φύσεως 
ασφαλιστικών παροχών.  
δ) Τα της βαθµιαίας επεκτάσεως της ασφαλίσεως και ιδρύσεως Υπ/µάτων.  
ε) Τα της προµηθείας παντός είδους υλικού και εφοδίων, µισθώσεως και αποκτήσεως 
ακινήτων ανεγέρσεως και διασκευής κτιρίων.  
στ) Τα του προσωπικού εν γένει κατά τα υπό του παρόντος ειδικώτερον οριζόµενα.  
ζ) Τα της συνθέσεως και οργανώσεως των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.  
3. Εγκρίνει τον προϋπολογισµόν και τον απολογισµόν του Ι.Κ.Α. ως και το µαθηµατικόν 
ισοζύγιον τούτου.  



4. Λαµβάνει γνώσιν των εκθέσεων Οικονοµικού ελέγχου κατά τας διατάξεις Κανονισµού.  
5. Συγκροτεί τακτικάς και ειδικάς εκτάκτους επιτροπάς εκ µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
ειδικών προσώπων ή και υπαλλήλων του Ιδρύµατος προς προπαρασκευήν, γνωµοδότησιν ή 
διαχείρισιν και απόφανσιν επί ζητηµάτων αναγοµένων εις την αρµοδιότητα του καθορίζον άµα 
τας αρµοδιότητας των Επιτροπών τούτων και την καταβλητέαν εις τους µετέχοντας εις αυτάς 
αποζηµίωσιν καθ' α ειδικώτερον θέλει ορίσει Κανονισµός. Το ∆.Σ. δύναται να µεταβιβάζη 
µέρος των αρµοδιοτήτων του εις ένα ή πλείονα των µελών του προς συστηµατικωτέραν 
παρακολούθησιν του έργου του Ι.Κ.Α. καθ' α θέλει ορίσει Κανονισµός. «Προσέτι καταργεί τας 
υπ' αυτού συνεστηµένας Επιτροπάς, ευρύνει ή περιορίζει την αρµοδιότητα αυτών». 
[Η τελευταία περίοδος προστέθηκε άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]. 
6. Ελέγχει τας σχετικάς προς την διοίκησιν και διαχείρισιν του Ι.Κ.Α. πράξεις των λοιπών 
οργάνων τούτου προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως της νοµιµότητος και συµµορφώσεως 
τούτων προς τον νόµον, τους Κανονισµούς και τας αποφάσεις αυτού. Προς τον σκοπόν 
τούτον δικαιούται να αναθέτη το έργον τούτο εφ' οσον κρίνει τούτο αναγκαίον εις ειδικευµένα 
πρόσωπα δια µικρά χρονικά σιαστήµατα, µη υπερβαίνοντα εν συνόλω τους δύο µήνας εντός 
του αυτού οικονοµικού έτους δι' έκαστον πρόσωπον.  
7. Υποβάλλει άµα τη λήξει του οικονοµικού έτους λεπτοµερή έκθεσιν εις τον Υπουργόν 
Εργασίας επί των πεπραγµένων του Ι.Κ.Α.  
8. [Καταργήθηκε µε το άρθρ. 3 παρ. 3 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]  
9. Ο αριθµός των µελών των Τ.∆.Ε. δεν δύνανται να υπερβή τους πέντε, πλην των Τ.∆.Ε. των 
Υποκαταστηµάτων Αθηνών και Πειραιώς ο αριθµός των µελών των οποίων ορίζεται εις επτά. 
Των Τ. ∆. Ε. δέον να συµµετέχουν αντιπρόσωποι των ησφαλισµένων και των εργοδοτών κατ' 
ίσον αριθµόν, προκειµένου δε περί επταµελών τοιούτων, διορίζονται ως έκτον και έβδοµον 
µέλος εις ανώτερος υπάλληλος και εις ειδικός επιστήµων περί τα θέµατα της Κοινωνικής 
Πολιτικής ή ιδιώτης έχων γενικωτέραν δράσιν εις τον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Οι 
αντιπρόσωποι των ησφαλισµένων και εργοδοτών µετά των αναπληρωτών των διορίζονται, 
µετά γνώµην των πλέον αντιπροσωπευτικών εργατοϋπαλληλικών και εργοδοτικών 
Οργανώσεων, δι' αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος 
της Κυβερνήσεως. Πρόσοδοι των Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α. και 
αναπληρωταί τούτων δύνανται να διορίζωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εκ των 
υπηρετούντων εν τη έδρα του Υποκαταστήµατος Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών, 
Πρωτοδικών, Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων παρ' Εφέταις και Πρωτοδίκαις ή δηµοσίων 
υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. ως και προσώπων εχόντων την ιδιότητα του ειδικού 
επιστήµονος εις τα θέµατα της Κοινωνικής Πολιτικής ή ιδιωτών εχόντων γενικωτέραν δράσιν 
εις τον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Εάν εις την έδραν του Υποκαταστήµατος δεν 
υφίσταται Πρωτοδικείον, δύναται να διορίζηται Πρόεδρος ο Ειρηνοδίκης της έδρας και 
αναπληρωτής αυτού εις δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. ∆. ∆. ή και αντιστρόφως. 
Πράξεις διορισµού Προέδρων και µελών Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών εκδοθείσαι από της 
καταθέσεως του παρόντος και συµφώνως προς τας διατάξεις αυτού θεωρούνται νόµιµοι»]. Οι 
αντιπρόσωποι των ησφαλισµένων και οι αναπληρωταί τούτων λαµβάνονται εκ πίνακος 
περιλαµβάνοντος διπλάσιον αριθµόν υποψηφίων (τακτικών και αναπληρωµατικών), 
υποβαλλοµένου εις το διορίζον όργανον παρά της Γ.Σ.Ε.Ε. ή των Εργατικών Κέντρων ή του 
Νοµάρχου εντός 15θηµέρου, αφ' ης ζητηθή παρά τούτου. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και 
οι αναπληρωταί των λαµβάνονται εκ πίνακος, υποβαλλοµένου υπό των οικείων 
Επιµελητηρίων ή τοπικών εργοδοτικών επαγγελµατικών οργανώσεων και περιλαµβάνοντος 
διπλάσιον αριθµόν διοριστέων µελών.Εν περιπτώσει µη εγκαίρου υποβολής προς το διορίζον 
όργανον, των ανωτέρω πινάκων, τούτο προβαίνει εις τον διορισµόν των αντιπροσώπων των 
ησφαλισµένων και εργοδοτών κατά την κρίσιν του. Τα λοιπά συµµετέχοντα των Επιτροπών 
πρόσωπα εκλέγονται ελευθέρως ήδη υπηρετούντων µελών των υφισταµένων τοπικών 
διοικητικών επιτροπών λήγει µετά ένα µήνα από της ισχύος του παρόντος. 
[Η παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε του άρθρ. 3 παρ. 4 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 
315)] 
[Τα πρώην δεύτερον, τρίτον και τέταρτον εδάφια της παρ.9 του άρθρ. 13 τίθενται όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 2 παρ.1 του Ν∆ 3083/1954 (ΦΕΚ Α΄ 247)]  

 
 

Άρθρο 14 
Υπηρεσίαι - Γενικός ∆ιευθυντής 

 



1. Αι υπηρεσίαι του Ι.Κ.Α. διακρίνονται είς την ∆ιοικήσιν, τας Κεντρικάς Υπηρεσίας και τα 
Υποκαστήµατα, καθ' α θέλει ορίσει Κανονισµός, τηρουµένης πάντως, της αρχής της 
διοικήσεως και ασφαλιστικής αποσυγκεντρώσεως των Υποκαστηµάτων ως προς την 
οργάνωσιν και λειτουργίαν των κλάδων παροχών ασθενείας και µητρότητος είς χρήµα και είς 
είδος. Ειδικώς δια τας περιοχάς Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης δύναται να ορίζεται δια 
του Κανονισµού ίδιον σύστηµα οργανώσεως της ασφαλίσεως εν αυταίς, επιτρεποµένης και 
της ιδρύσεως εις εκάστην των περιοχών τούτων, πλειόνων Υποκαστηµάτων. 
[Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 20 του 
Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
2. Ως Γενικός ∆ιευθυντής διορίζεται πρόσωπον κεκτηµένον τα κάτωθι προσόντα:  
α) Πτυχίον Νοµικής Σχολής ή ΣΧολής πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου ή της Ανωτάτης 
ΣΧολής ΟΙκονοµικώνκαι Εµπορικών Επιστηµών ή αναλόγου Σχολής ισοτίµου Ιδρύµατος της 
αλλοδαπής.  
β) Ειδίκευσιν εις τα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής, και πλην των ανωτέρω δεκαετή 
τουλάχιστον ευδόκιµον διοικητικήν πείραν κτηθείσαν εις υπηρεσίας τοµέων της κοινωνικής 
πολιτικής ή δεκαετή προυπηρεσίαν ως δηµοσίου υπαλλήλου εις υπηρεσίας δι' ων ασκείται 
κοινωνική πολιτική.  
Επίσης δύναται να διορισθή Γενικός ∆ιευθυντής και διατελέσας Ανώτατος ή Ανώτερος 
κρατικός λειτουργός ή προϋπηρετήσας εις την θέσιν ταύτην».  
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρ. 6 παρ.2 Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]  
3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής διορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου, 
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, µεταξύ των εχόντων τα κατά την 
προηγουµένην παράγραφον προσόντα.  
4. ∆ια την απόλυσιν του Γενικού ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. προσωρινώς ή οριστικώς έχουσιν 
εφαρµογήν τα ισχύοντα περί Γενικών ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. προσωρινώς ή οριστικώς έχουσιν 
εφαρµογήν τα ισχύοντα περί Γενικών ∆ιευθυντών των Υπουργείων.  
5. [Η περίπτωση 5 καταργήθηκε µε το άρθρ. 6 παρ. 4 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]  
6. Οι Γενικοί ∆ιευθυνταί τελούν υπό τας διαταγάς του ∆ιοικητού και υπόκεινται εις τον έλεγχον 
αυτού, έχουν τας εποµένας αρµοδιότητας :  
α) Προΐστανται και συντονίζουν την λειτουργίαν πασών των εις την αρµοδιότητα αυτών 
υπαγοµένων υπηρεσιών του Ιδρύµατος και εποπτεύουν την κανονικήν των λειτουργίαν.  
β) Καταρτίζουν σχέδια οργανώσεως των εις την αρµοδιότητα των υπαγοµένων Υπηρεσιών 
του Ι.Κ.Α. εποπτεύουν την κατάρτισιν των σχετικών κανονισµών, προτείνουν τον καθορισµόν 
του αριθµού των θέσεων των διαφόρων κατηγοριών οργάνων του Ι.Κ.Α., ως και τους 
προσφορωτέρους τρόπους επενδύσεως της περιουσίας του Ι.Κ.Α. εντός των πλαισίων του 
παρόντος νόµου και των οικείων κανονισµών.  
γ) Επιµελούνται της συντάξεως των ζητουµένων πατά του ∆ιοικητού και του ∆.Σ. εκθέσεων 
επί θεµάτων αφορώντων την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Ι.Κ.Α. και γενικώτερον του 
θεσµού της κοινωνικής ασφαλίσεως δυνάµενοι να υποβάλουν σχετικάς εκθέσεις προς τον 
∆ιοικητήν και αυτεπαγγέλτως.  
δ) Προπαρασκευάζουν και υποβάλουν εις το ∆.Σ. τον ετήσιον προϋπολογισµόν και 
απολογισµόν, ως και το ασφαλιστικόν ισοζύγιον κατά τους ορισµούς του κανονισµού.  
ε) Παρίστανται άνευ ψήφου κατά τας συνεδριάσεις του ∆.Σ. οσάκις καλούνται.  
[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 6 παρ.3 του Ν.∆. 2698/1953(ΦΕΚ Α΄ 
315)] 
7. [Η περίπτωση 7 καταργήθηκε µε το άρθρ. 6 παρ. 4 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]  
8. Οι ∆ιευθυνταί των Υπ/των οριζόµενοι κατά τας διατάξεις του οικείου Κανονισµού, 
αποφασίζουν κατά την ωσαύτως υπό των Κανονισµών ορισθησοµένην διαδικασίαν, περί της 
υπαγωγής εις την ασφάλισιν, της διαρκείας της ασφαλιστικής σχέσεως και της καταβολής των 
εισφορών και της πραγµατοποιήσεως των ασφαλιστικών παροχών, ως και επί παντός ετέρου 
θέµατος ορισθησοµένου δια του αυτού Κανονισµού.  
Οι ∆ιεθυνταί των Υποκαστηµάτων δι'αποφάσεως των δύνανται να αναθέτουν κατά τας 
διατάξεις Κανονισµού, τινάς των αρµοδιοτήτων των εις τα όργανα των Υποκαταστηµάτων των 
και των υπαγοµένων εις αυτά Παρατηµάτων. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 
103)] 
 
 

Άρθρο 15 

Κυβερνητικός Επίτροπος 



 
1. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. µετέχει άνευ ψήφου, ως 
κυβερνητικός Επίτροπος, γενικός διευθυντής της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρούµενος από 
τον έτερο γενικό ∆ιευθυντής Γενικής γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου 
Υπουργείου, διοριζόµενος µε τριετή θητεία από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
[Η παρ.1τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 άρθρ.18 Ν.3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111)] 
2. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος παρακολουθεί την νοµιµότητα των λαµβανοµένων υπό του 
διοικητικού Συµβουλίου αποφάσεων, δυνάµενος να λαµβάνη τον λόγον επί παντός θέµατος, 
και να υποβάλη προτάσεις. Εν περιπτώσει καθ' ην ήθελε κρίνει ότι απόφασις τις του ∆.Σ. 
αντίκειται εις τον παρόντα νόµον ή τους εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθησοµένους ή 
διατηρουµένους εν ισχύι δυνάµει του παρόντος κανονισµούς ο Κυβερνητικός Επίτροπος 
δύναται είτε προφορικώς διαρκούσης της συνεδριάσεως, είτε δι' εγγράφου ανακοινώσεως 
κοινοποιουµένης εις τον γενικόν ∆ιευθυντήν και τον πρόεδρον του ∆.Σ., εντός 48 ωρών από 
της λήψεως της σχετικής αποφασεως, να ζητή την αναστολήν της εκτελέσεως αυτής. Εντός 
της αυτής 48 ώρου προθεσµίας ο Κυβερνητικός Επίτροπος αναφέρει εγγράφως τα της 
διαφωνίας του εις τον Υπουργόν Εργασίας, εις ον δύναται να υποβάλη τας απόψεις του ∆.Σ. 
και ο Πρόεδρος αυτού εντός 48ώρου απο της ανακοινώσεως της διαφωνίας του κυβερνητικού 
Επιτρόπου, εγγράφως ή προφορικώς κατά τα ανωτέρω. Εάν ο Υπουργός Εργασίας 
συµφωνήση προς την γνώµην του Κυβερνητικού Επιτρόπου ανακοινοί την απόφασιν του εις 
τον Πρόεδρον του ∆.Σ. και τον Γενικόν ∆ιευθυντήν εντός 7ηµέρου προθεσµίας από της 
υποβολής εις αυτόν της διαφωνίας παρά του Κυβερνητικού Επιτρόπου, αναστελλοµένης της 
εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως µέχρις ου αποφανθή σχετικώς το Υπουργικόν 
Συµβούλιον, εις ο εισάγεται παρά του Υπουργού Εργασίας ο σχετικός φάκελλος εντός 
15θηµέρου προς οριστικήν άρσιν της διαφωνίας και όπερ αποφασίζει  
σχετικώς εντός 30ηµέρου. Εάν ο Υπουργός Εργασίας δεν ανακοινώση εις τον Πρόεδρον του 
∆.Σ. και το τον ∆ιοικητήν του Ι.Κ.Α. την επί της διαφωνίας απόφασιν του, εντός της ανωτέρω 
επταηµέρου προθεσµίας, ως επίσης και όταν ούτος δεν ανακοινώση αυτοίς την απόφασιν του 
Υπουργικού Συµβουλίου εντός της 30ηµέρου ως άνω προθεσµίας, το ∆.Σ. δύναται να διατάξη 
την εκτέλεσιν της αποφάσεως.  
[Η λέξη «∆ιοικητήν» τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 22 παρ. 2 του Ν.∆. 2698/1953 
(ΦΕΚ Α’ 315).] 
3. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος παρίσταται και εις το Συµβούλιον του άρθρου 23 του παρόντος 
µε τας αυτάς περί ων ανωτέρω αρµοδιότητας.  
4. Αι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ανωτέρω Συµβουλίων θεωρούνται ως 
νοµίµως γενόµεναι και εν απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου, εφ' όσον ούτος προσεκλήθη 
κανονικώς και δεν προσήλθε.  
 
 

Άρθρο 16  
∆ιαδικασία θεσπίσεως Κανονισµών 

 
Πάντες οι υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµενοι Κανονισµοί, θεσπίζονται δι' αποφάσεων 
του Υπουργού Εργασίας, λαµβανοµένων προτάσει του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. και δηµοσιευοµένων 
εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εργασίας, εφ' όσον συµφωνεί προς την 
πρότασιν του Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως αποστείλη προς δηµοσίευσιν τον σχετικόν 
Κανονισµόν εντός 30ηµέρου προθεσµίας. Εν περιπτώσει διαφωνίας του Υπουργού Εργασίας 
επί διατάξεων των προτεινοµένων υπο του ∆.Σ. σχεδίων κανονισµών, ούτος υποχρεούται 
όπως αναπέµψη τον οικείον Κανονισµόν προς επανεξέτασιν εις το ∆.Σ. µετ' ειδικής εκθέσεως 
αιτιολογούσης τας διαφωνίας του εντός της αυτής ως άνω προθεσµίας. Εν η περιπτώσει το 
∆.Σ. του Ι.Κ.Α. εµµένει εις την αρχικήν του απόφασιν η διαφωνία αίρεται δι'αποφάσεως του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου φέρει το ζήτηµα ο Υπουργός Εργασίας εντός 
10ηµέρου προθεσµίας από της ανακοινώσεως αυτώ της νεωτέρας αποφάσεως του ∆.Σ. 
Παρελθούσης απράκτου της ως άνω 30ηµέρου προθεσµίας, ως και εν περιπτώσει καθ' ην ο 
υπουργός Εργασίας δεν αναπέµψη το πρώτον υποβληθέν αυτώ σχέδιον Κανονισµού, λόγω 
τυχόν διαφωνίας του εις το ∆.Σ., δύναται ο Πρόεδρος τούτου να εκτελήται την δηµοσίευσιν 
αυτού εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφ' ης και αποκτά τούτο ισχύν Κανονισµού. Η 
ανωτέρω διαδικασία ισχύει και ως προς την τροποποίησιν ή συµπλήρωσιν ισχυόντων 
εκάστοτε Κανονισµών του Ι.Κ.Α. ∆ια των κανονισµών δεν δύνανται να τροποποιώνται 



διατάξεις του παρόντος νόµου. Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ζητή παρά του ∆.Σ. του 
Ι.Κ.Α., την υποβολήν εις τούτον προτάσεων Κανονισµών ή τροποποιήσεων και 
συµπληρώσεων ισχυόντων τοιούτων. Εάν το ∆.Σ. δεν ήθελε υποβάλει την σχετικήν πρότασιν 
εντός 45θηµέρου αφ' ης ζητηθή αύτη, ο Υπουργός Εργασίας δύναται να προκαλέση 
απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου περί θεσπίσεως του οικείου κανονισµού ή της οικείας 
τροποποιήσεως ή συµπληρώσεως ισχυόντων τοιούτων. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου προτάσεις του ∆.Σ., ψηφίζονται εις δύο διαφόρους συνεδριάσεις τούτου απεχούσας 
τουλάχιστον 3 ηµέρας απ' αλλήλας. Προκειµένου περί κανονισµών αναγοµένων εις την 
σύνθεσιν και οργάνωσιν των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. ως και τοιούτων αφορώντων τα της 
καταστάσεως εν γένει του προσωπικού αυτού και τα της διενεργείας των προµηθειών του 
Ιδρύµατος δια της ανωτέρω προβλεποµένης διαδικασίας περί άρσεως των διαφωνιών µεταξύ 
Ι.Κ.Α. και Υπουργού Εργασίας, να αυξάνωνται αι προτεινόµεναι παρά του ∆.Σ. του Ιδρύµατος 
οργανικαί θέσεις, ουδέ να θεσπίζονται διατάξεις εξαρτώσαι την εκτέλεσιν των ειρηµένων 
Κανονισµών εκ της συµπράξεως οργάνων ξένων προς το 'Ιδρυµα, εκτός αν την σύµπραξιν 
τοιούτων οργάνων προτείνη το ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. ή αύτη προβλέπεται υπό διατάξεων του 
παρόντος νόµου.  
 
 

Άρθρο 17 

∆ιαχείρισις και έλεγχος 
 
1. Ο τρόπος της οικονοµικής διαχειρίσεως του Ι.Κ.Α. και το εν γένει λογιστικόν αυτού σύστηµα 
θέλουν ορισθή δια Κανονισµού. Η υπό του Ι.Κ.Α. διενεργουµένη ασφάλισις διακρίνεται εις 
τέσσαρας αυτοτελείς κλάδους, κατά την κατωτέρω διακρισιν, τηρουµένων κεχωρισµένων 
λογαριασµών δι' έκαστον τούτων.  
2. Τα εξ εισφορών έσοδα του Ι.Κ.Α., κατανέµονται κατά µήνα εις τους λογαριασµούς των 
διαφόρων κλάδων ασφαλίσεως, κατά τας ακολούθους αναλογίας:  
α) 2/19 εις τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος, εις χρήµα.  
β) 7,5/19 εις τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος, θανάτου.  
γ) 2/19 εις τον κλάδον ανεργίας.  
δ) 7,5/ 19 εις τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος (ιατρική περίθαλψις).  
3. Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ των κεφαλαίων των ανωτέρω λογαριασµών, περιέρχονται 
εις τον οικείον λογαριασµόν. Πάντα τα λοιπά έσοδα, τα εισπραττόµενα άνευ όρου ως προς 
την διαθεσιν αυτών, κατανέµονται οριζοµένην αναλογίαν εις τους διαφόρους λογαριασµούς. 
∆ωρεαί, κληρονοµίαι ή κληροδοσίαι προς το Ι.Κ.Α., υπό τον όρον της χρησιµοποιήσεως των 
προς ωρισµένον σκοπόν, περιέρχονται εις τον ή τους σχετικούς λογαριασµούς δι' ων 
εξυπηρετείται ο τεθείς όρος. Αι παροχαί του άρθρου 32 (έξοδα κηδείας) βαρύνουν τον κλάδον 
ασφαλίσεως παροχών ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα. Μεταφοραί ποσών ή πιστώσεων 
εκ τινος λογαριασµού εις τον άλλον απαγορεύονται, εκτός αν δι' αυτών επιδιώκεται διόρθωσις 
γενοµένων σφαλµάτων. Πόροι κατατεθέντες ή πιστωθέντες εις ένα λογαριασµόν, 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς δια την χορήγησιν των ασφαλιστικών παροχών των 
πραγµατοποιουµένων υπό του κλάδου τούτου.  
4. Αι δαπάναι διοικήσεως του Ι.Κ.Α. αντιµετωπίζονται δια ποσών άτινα αφαιρούνται εκ των 
διαφόρων λογαριασµών, κατ' αναλογίαν των δαπανών διοικήσεως εκάστου κλάδου 
ασφαλισεως, κατά τα δια Κανονισµού ορισθησόµενα. Μέχρις εκδόσεως του εν λόγω 
Κανονισµού, τα της κατά κλάδους κατανοµής καθορίζονται δι' αποφάσεως του ∆.Σ., 
λαµβανοµένης προτάσει του Γενικού ∆ιευθυντού. Τα εν λόγω ποσά αναγράφονται εις τον 
γενικόν προϋπολογισµόν, ον καταρτίζει ο Γενικός ∆ιευθυντής και εγκρίνει το ∆.Σ. Τα ποσά 
ταύτα αποσυρόµενα εκ των σχετικών λογαριασµών αποτελούν ίδιον λογαριασµόν 
αποκαλούµενον «Λογαριασµόν διοικήσεως» και χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς προς 
κάλυψιν των εξόδων της διοικήσεως του Ι.Κ.Α.  
5. Αι δαπάναι αποκτήσεως ακινήτων, ανεγέρσεως κτιρίων κλπ., προς στέγασιν υπηρεσιών 
του Ι.Κ.Α., και εφοδιασµού του δια των αναγκαίων εγκαταστάσεων, κατανέµονται δι' 
αποφάσεως του ∆.Σ. εις τους διαφόρους λογαριασµούς, κατ' αναλογίαν της χρησιµοποιήσεως 
των δια τας ανάγκας εκάστου κλάδου ασφαλίσεως.  
6. Οικονοµικόν έτος δια το Ι.Κ.Α. είναι το ηµερολογιακόν τοιούτον.  
7. [Η περίπτωση 7 καταργήθηκε µε το άρθρ. 8 παρ. 1 του Ν.∆. 3710/1957 (ΦΕΚ Α΄ 100)] 
8. Άπαντα τα στοιχεία της διαχειρίσεως του Ι.Κ.Α. διαφυλάσσονται επί δεκαετίαν. ∆ια 
κανονισµού δύναται να ορισθή η καταστροφή µέρους τούτων και προ της παρόδου της 
ανωτέρω δεκαετίας.  



9. [Η περίπτωση 9 καταργήθηκε µε το άρθρ. 8 παρ. 1 του Ν.∆. 3710/1957 (ΦΕΚ Α΄ 100)]  
 
 

Άρθρο 18 

Επενδύσεις κεφαλαίων 
 
1. Τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ι.Κ.Α. δύνανται να επενδύωνται κατά τας διατάξεις Κανονισµού, 
τηρουµένων και των εκάστοτε ισχυουσών γενικών διατάξεων περί επενδύσεως των 
κεφαλαίων Ν.Π.∆.∆., εις χρεώγραφα του Κράτους και εις αξίας ηγγυηµένας παρ' αυτού, εις 
µετοχάς µεγάλων Τραπεζών ή Εταιριών Κοινής Ωφελείας, εις δάνεια προς Συνεταιρισµούς, 
ως και εις ακίνητα.  
2. Το Ι.Κ.Α. δύναται να διαθέτη µέρος της περιουσίας του:  
α) Προς επέκτασιν και πλουτισµόν, χάριν των σκοπών της ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α., των 
εκασταχού τυχόν ανεπαρκώ υγειονοµικών κ.λ.π. Κέντρων και εγκαταστάσεων ανηκόντων εις 
το Κράτος, ∆ήµους, Κοινότητας, Ιδρύµατα και Φιλανθρωπικας Οργανώσεις.  
β) Προς ανέγερσιν ή επέκτασιν κτισµάτων ή αγοράν οικοπέδων ή ετοίµων οικοδοµών, προς 
διευκόλυνσιν της λειτουργίας του και την επίτευξιν των υπό τούτου επιδιωκοµένων σκοπών, 
και τον εξοπλισµόν αυτών µε τα αναγκαιούντα µέσα και εγκαταστάσεις (γραφεία, νοσοκοµεία, 
σανατόρια, µαιευτήρια, παιδικοί σταθµοί, πρεβεντόρια, παιδικαί κατασκηνώσεις, πάσης 
φύσεως κέντρα προληπτικής δράσεως, υδροθεραπευτήρια κ.λ.π.). Εις την περίπτωσιν του 
εδαφίου α' το Ι.Κ.Α. δικαιούται να συµµετέχη εις την διοίκησιν των οικείων υγειονοµικών 
εγκαταστάσεων και να ενασκή έλεγχον επί τούτων, εις έκτασιν καθοριζοµένην δια των µεταξύ 
αυτού και του Κράτους, των ∆ήµων, Κοινοτήτων, Ιδρυµάτων και Φιλανθρωπικών 
Οργανώσεων συναπτοµένων συµφωνιών.  
γ) ∆ια την σύστασιν εργοστασίων ή εργαστηρίων, δια την κατασκευήν προσθέτων µελών ή 
άλλων ειδών χρησίµων δια τους σκοπούς της ασφαλίσεως, ως και δια την αγοράν και 
δηµιουργίαν αποθεµάτων εκ των ανωτέρω ειδών.  
δ'. Για τη σύσταση εταιρειών ή τη συµµετοχή σε σύσταση εταιρειών ή την απόκτηση µετοχών 
από αγορά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ή την αγορά µετοχών εταιρειών, που ελέγχονται από 
φορείς του δηµοσίου τοµέα και που έχουν σαν σκοπό την έρευνα, την παραγωγή και 
εκµετάλλευση αγαθών που συµβάλλουν στην αποστολή του Ι.Κ.Α., συµπεριλαµβανοµένων 
και των εφαρµογών στον τοµέα της βιοτεχνολογίας. 
[Η περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 18 προστέθηκε µε το άρθρο 33 παρ. 4 του Ν. 1759/1988 
(ΦΕΚ Α' 50)] 
3. Το ∆ηµόσιον, οι ∆ήµοι, αι Κοινότητες και τα πάσης φύσεως Ν.Π.∆.∆. δύνανται να 
παραχωρώσι δωρεάν κατά κυριότητα εις το Ι.Κ.Α. ή επί τιµήµατι οριζοµένω υπό του 
Υπουργού Οικονοµικών, τα κατάλληλα γήπεδα προς εκπλήρωσιν των εν εδαφίω β' της 
προηγουµένης παραγράφου σκοπών. 
[Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ.2 του Ν. 4497/1966 
(ΦΕΚ Α΄ 37)] 
 
 

Άρθρο 19 
Απαλλαγαί 

 
1. Το Ι.Κ.Α. απαλλάσσεται παντός δηµοσίου, δηµοτικού, κοινοτικού ή λιµενικού φόρου, 
αµέσου ή εµµέσου, παντός τέλους ταχυδροµικού ως και δικαστικού εις πάσαν δίκην του και 
απολαύει ανεξαιρέτως απασών των ατελειών και προνοµίων δικαστικών, διοικητικών 
καιοικονοµικών, ως εάν είναι αυτό το ∆ηµόσιον. ∆εν επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεσις κατά 
του Ι.Κ.Α. προ της παρελεύσεως 20 ηµερών από της επιδόσεως της επιταγής, ουδ' επίδοσις 
τοιαύτης βάσει δικαστικής αποφάσεως προ της παρελεύσεως 15 ηµερών από της 
δηµοσιεύσεως αυτής ή αφ' ής αύτη κατέστη τελεσίδικος.  
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 8, παράγρ.1 του Ν.3762/1957(ΦΕΚ Α΄ 194)] 
2. Αι προµήθειαι του Ι.Κ.Α. και τα δια λογαριασµόν αυτού εκτελούµενα έργα, αι µισθώσεις και 
αι πάσης φύσεως πληρωµαί αυτού, απαλλάσσονται των υπέρ του Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων ή άλλου οιουδήποτε Οργανισµού ή λογαριασµού θεσπιζοµένων 
εισφορών.  
3. Ο εις το Ι.Κ.Α. επιβαλλόµενος δια δικαστικής αποφάσεως όρκος, δίδεται υπό του 
δι'αποφάσεως του Γενικού ∆ιευθυντού οριζοµένου προσώπου. Εις πάσαν περίπτωσιν, ο 
τοιούτος όρκος διατυπούται υπό τον τύπον του πιστεύειν και µη γιγνώσκειν, εις την 



τροποποίησιν δε ταύτην του τύπου, δύναται να προβή ο δίδων τον όρκον κατά την δόσιν 
αυτού και εν περιπτώσει κατά την οποίαν ο όρκος διετυπώθη άλλως, χωρίς να είναι αναγκαία 
η έκδοσις περί τούτου αποφάσεως. «Ουδέποτε διατάσσεται προσωρινή εκτέλεσις κατά του 
Ι.Κ.Α., επί πάσης δε τελεσιδίκου αποφάσεως κατ' αυτού έχει ανασταλτικήν δύναµιν η υπό 
τούτων ασκουµένη αίτησις αναιρέσεως, ως και η προς ενάσκησιν ταύτης προθεσµία.  
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 44 παρ.1 του Ν∆ 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)] 
4. Απασαι αι δίκαι του Ι.Κ.Α. εισάγονται παρ' αυτού ενώπιον παντός δικαστηρίου και του 
Αρείου Πάγου, ως νόµω προτεµιµηµέναι, την ογδόην ηµέραν από της κλητεύσεως άνευ 
πράξεως προτιµήσεως. Επίσης αι κατ' εργοδοτών και ησφαλισµένων επί παραβάσει 
τουπαρόντος νόµου ποινικαί αγωγαί, εφ' όσον αφορώσι πταίσµατα και πληµµελήµατα, 
εισάγονται δι'απ' ευθείας κλησεως, εκδικαζόµεναι ανυπερθέτως εντός δύο µηνών από της 
υποβολής της σχετικής µηνύσεως.  
5. α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απολλοτρίωσις υπέρ του Ι.Κ.Α., δια λόγους κοινής ωφελείας, 
ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας, δια την ανέγερσιν και ίδρυσιν ιατρείων, κλινικών, 
νοσοκοµείων, σανατορίων και αναρρωτηρίων του Ι.Κ.Α.  
β) Η απαλλοτρίωσις αύτη ενεργείται, και η καταβλητέα αποζηµίωσις καθορίζεται κατά τα υπό 
του αναγκαστικού Νόµου 1731/1939 (6) «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» ως ούτος 
ετροποποιήθη µεταγενεστέρως, οριζόµενα.  
7. Η εις τας χείρας του Ι.Κ.Α. κατάσχεσις είναι άκυρος και αποδίδει το Ι.Κ.Α. τα κατασχεθέντα, 
εκτός εάν η κατάσχεσις επεβλήθη δυνάµει αδείας του αρµοδίου Προέδρου των Πρωτοδικών, 
ως και εάν εις περίπτωσιν καθ' ην η απαίτησις, δι' ην επιβάλλεται η κατάσχεσις στηρίζεται επί 
τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως ή επίσης στηρίζεται επί οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου 
εγγράφου επέχοντος θέσιν τίτλου εκτελέσεως, και γίνεται µνεία αυτής εν τω κατασχετηρίω.  
8. Τα παρά του Ι.Κ.Α. τηρούµενα λογιστικά βιβλία αποτελούν εντελή απόδειξιν περί τε της 
αληθείας και του µεγέθους των απαιτήσεων του κατά παντός, µέχρι παραγραφής των 
απατιήσεων τούτων απόσπασµα δε των εν λόγω βιβλίων υπογεγραµµένον υπό του Γενικού 
∆ιευθυντού ή των ∆ιευθυντών των Υποκ/µάτων, αποτελεί πληρη απόδειξιν ενώπιον των 
∆ικαστηρίων.  
 
 

Άρθρο 20  
Υπηρεσίαι - ∆ιοικητικόν Προσωπικόν 

 
1. Η υπηρεσία του Ι.Κ.Α. διεξάγεται δι' εµµίσθων υπαλλήλων και υπηρετών, τακτικών και 
εκτάκτων.  
2. ∆ι' αποφάσεως του ∆ιοικητού του Ι.Κ.Α., εγκρινόµενης υπό του Υπουργού Εργασίας, 
θέλουσιν ορισθή τα της εσωτερικής διαρθρώσεως των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, εντός των 
ορίων των υπό της παρ. 1 του άρθρου 14 προβλεποµένων Κανονισµών. 
[Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 20 του 
Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
3. Τα της καταστάσεως του διοικητικού προσωπικού του Ι.Κ.Α., ήτοι τα των προσόντων και τα 
της επιλογής και προσλήψεως αυτού εν γένει, αι κατηγορίαι και διαβαθµίσεις τούτου, αι 
ευθύναι, τα καθήκοντα και ο χρόνος εργασίας, τα της προαγωγής του εν γένει, οι περιορισµοί 
και τα ασυµβίβαστα, αι αδειαι, τα φύλλα ποιότητος, αι µεταβολαί, η αρχαιότης, αι ηθικαί 
αµοιβαί, τα πειθαρχικά αδικήµατα και αι πειθαρχικαί ποιναί, η πειθαρχική δικαιοδοσία και η 
διαδικασία, τα της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως, ως και παν έτερον θέµα αφορών τη 
κατάστασιν του προσωπικού εν γένει, θέλουσι ρυθµισθή δια Κανονισµού. Η πρόσληψις του 
προσωπικού του Ι.Κ.Α. ενεργείται πάντοτε κατόπιν διαγωνιστικών εξετάσεων, 
αναγγελλοµένων δηµοσία ένα τουλάχιστον µήνα προ της διενεργείας τούτων. Αι διαγωνιστικαί 
εξετάσεις περιλαµβάνουν παν πρόσφορον µέσον, γραπτόν ή προφορικόν ή επαγγελµατικάς 
εφαρµογάς ή αξιολογικάς βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων συγκρίσεις προς 
εξακρίβωσιν των προσωπικώνκαι επαγγελµατικών ικανοτήτων των υποψηφίων. Αι 
λεπτοµέρειαι της διεξαγωγής των εν λόγω διαγωνιστικών εξετάσεων θέλουν καθορισθή δια 
του προµνησθέντος Κανονισµού. Των κατά τα ανωτέρω περί διαγωνισµών διατάξεων 
δύνανται να εξαιρούνται δια του Κανονισµού αι προσλήψεις εις ωρισµένας θέσεις 
εργατοτεχνιτών του Ι.Κ.Α. Οι εις πλήρωσιν των ανωτέρω θέσεων προσλαµβανόµενοι 
δύνανται να προσλαµβάνωνται επί συµβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ωρισµένης ή 
αορίστου διαρκείας. Ειδικός Κανονισµός δύναται να προβλέψη ωσαύτως περί του τρόπου 
επιλογής και χρησιµοποιήσεως παρά του Ι.Κ.Α. προσώπων ασκούντων ελευθέρια 
επαγγέλµατα και µη προσλαµβανόντων την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ι.Κ.Α. (δικηγόρων, 



µηχανικών, αρχιτεκτόνων κ.λ.π.) εξασφαλιζοµένης πάντως της δι' αξιολογικής διαβαθµίσεως 
επιλογής των δοκιµωτέρων εκ των υποψηφίων.  
4. Οι περί ων η παρ. 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρον 22 Κανονισµοί ρυθµίσεως της 
καταστάσεως του προσωπικού του Ιδρύµατος, δέον όπως εγκαίρως τροποποιούµενοι 
προβλέψουν την εφαρµογήν από 1ης Ιανουαρίου 1953 συστήµατος αξιολογικής 
χρησιµοποιήσεως και αµοιβής του προσωπικού του Ι.Κ.Α., βασιζοµένου επί των ακολούθων 
ειδικωτέρων αρχών:  
α) Επί της αρχής της κατατάξεως του προσωπικού εις τάξεις, καθοριζοµένων των 
καθηκόντων και ευθυνών του εις εκάστην τάξιν ανήκοντος προσωπικού και των ελαχίστων 
προσόντων των απαιτουµένων δια την εις εκάστην τάξιν κατάταξιν ή πρόσληψιν.  
β) Επί της αρχής του καθορισµού ιδιαιτέρων αποδοχών δι' εκάστην τάξιν, µε διαφορισµόν 
ανωτάτων, µέσων και κατωτάτων αποδοχών, αναλόγως των ευθυνών και υποχρεώσεων 
εκάστης θέσεως. Οι το πρώτον διοριζόµενοι λαµβάνουν υποχρεωτιώς τας κατωτάτας 
αποδοχάς της τάξεως εις ην κατατάσσονται.  
γ) Επί της αρχής της πληρώσεως απασών των κενών θέσεων βάσει διαγωνιστικών 
εξετάσεων κατά τα ειδικώτερον οριζόµενα εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  
δ) Επί της αρχής της µονιµοποιήσεως των το πρώτον προσλαµβανοµένων µετά ενιαυσίαν 
δοκιµασίαν. Το µονιµοποιηθέν προσωπικόν δεν δύναται να απολυθή ειµή δια 
δεδικαιολογηµένην αιτίαν ή δια κατάργησιν θέσεως κατά τα ειδικώτερον δια των Κανονισµών 
ορισθησόµενα.  
ε) Επί της αρχής της πληρώσεως των δηµιουργουµένων κενών δια προαγωγής των εκ του 
υπηρετούντος προσωπικού κεκτηµένων τα δια τας υπό πλήρωσιν θέσεις προβλεπόµενα 
προσόντα. Αι προαγωγαί ενεργούνται πάντοτε κατά το υπό του Κανονισµού ορισθησόµενον 
σύστηµα επιλογής των ικανωτέρων.  
στ) Επί της αρχής της κατά περιοδικά διαστήµατα καταρτίσεως φύλλων ποιότητος του 
προσωπικού περί των Ι.Κ.Α.νοτήτων, της αποδόσεως, της φιλεργίας, του ήθους αυτού και 
παντός ετέρου χρησίµου δια την αξιολόγησιν του στοιχείου.  
ζ) Επί της αρχής της µετεκπαιδεύσεως τουπροσωπικού, επί τη βάσει συγχρόνων µεθόδων, 
επι τω τέλει βελτιώσεως της αποδόσεως του.  
5. ∆ια την πλήρωσιν των εις ανωτάτας θέσεις κενών του Ιδρύµατος, εφ' όσον οι εκ του 
υπηρετούντος προσωπικού κεκτηµένοι τα δια την προαγωγήν εις ταύτας τυπικά προσόντα 
δεν κρίνονται ως έχοντες και τα απαραίτητα δια την κατάληψιν τούτων ουσιαστικά τοιαύτα, 
δύναται, καθ' α θέλει ορίσει Κανονισµός, δι' αποφάσεως του υπηρεσιακού Συµβουλίου, 
ληφθησοµενης εντός τριµήνου από της ισχύος του Κανονισµού, αύτη να ενεργηθή δια της 
ανακατατάξεως εις ταύτας υπηρετούντων οργάνων του Ι.Κ.Α., ανεξαρτήτως του βαθµού ον 
κέκτηνται, εφ' όσον δε πάντως έχουσι τα δια την εις ην ανακατατάσσονται θέσιν προσόντα 
σπουδών, ή εν ελλείψει τοιούτων δι' απευθείας διορισµού εις ταύτας προσώπων µη 
υπηρετούντων παρά τω Ιδρύµατι και µέχρι του 1/4 των υφισταµένων κενών, εφ' όσον δε και 
τα πρόσωπα ταύτα κέκτηνται τα απαιτούµενα δια την κατάληψιν των εις ας διορίζονται 
θέσεων προβλεπόµενα προσόντα.  
 
 

Άρθρο 21 
Ειδικός Κανονισµός θέλει ρυθµίσει τα της συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του Ιδρύµατος. 
 
∆ια του ως άνω Κανονισµού δεν δύναται όµως να θεσπισθούν όροι συνταξιοδοτήσεως 
ευνοικώτεροι των ισχυόντων δια τους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους. Εν περιπτώσει καθ' 
ην το κατά τα ανωτέρω θεσπιζοµενον σύστηµα συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του 
Ιδρύµατος είναι δαπανηρότερον του υπό του παρόντος προβλεποµένου γενικού τοιούτου, η 
επί πλέον δαπάνη καλύπτεται υποχρεωτικώς δια προσθέτων εισφορών του προσωπικού του 
Ιδρύµατος. 
 
 

Άρθρο 22  
Υγειονοµικόν Προσωπικόν 

 
Τα αφορώντα εις την σύνθεσιν και λειτουργίαν των Υγειονοµικών και συναφών προς ταύτας 
υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. θέµατα, ως και τα της καταστάσεως του πάσης φύσεως υγειονοµικού 
προσωπικού του Ιδρύµατος, ρυθµισθήσονται δια Κανονισµών. Αι διατάξεις των εδαφίων 2 και 
3 της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και η διάταξις του άρθρου 21 εφ' όσον πρόκειται περί 



οργάνων εχόντων την ιδιότητα υπαλλήλων ή υπαγοµένων εις την ασφάλισιν του κλάδου 
αναπηρίας, γήρατος και θανάτου του Ι.Κ.Α. εφαρµόζονται και ως προς το ανωτέρω 
προσωπικόν. ∆εν ισχύουν όµως ως προς τούτο αι διατάξεις νόµων περί προστασίας 
απολυοµένων εκ του στρατού πολεµιστών. 
 
 

Άρθρο 23  
Υπηρεσιακόν Συµβούλιον 

 
1. Παρά τω Ι.Κ.Α. συνιστάται Υπηρεσιακόν συµβούλιον αποτελούµενον:  
α) εκ του Προέδρου του ∆.Σ. του Ιδρύµατος, ως Προέδρου, αναπληρουµένου υπό ενός των 
εν τω ∆.Σ. τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών της τάξεως των ειδικών επιστηµόνων όπερ 
µετέχον του Συµβουλίου προεδρεύει τούτου,  
β) εξ ενός Αρεοπαγίτου, υποδεικνυοµένου υπό του Προέδρου του Αρείου Πάγου, µεθ'ενός 
αναπληρωτού του,  
γ) εκ του Νοµικού Συµβούλου του Ι.Κ.Α. αναπληρουµένου υπό ενός εκ των παρά τη Γεν. 
∆/σει υπηρετούντων δικηγόρων του Ι.Κ.Α. οριζοµένου δι' αποφάσεως του ∆.Σ. τούτου,  
δ) εκ των Αντιπροέδρων του ∆.Σ., αναπληρουµένων υπό ετέρων δύο τακτικών ή 
αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου, εκ των τάξεων των αναπληρουµένων, 
υποδεικνυοµένων υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
ε) εκ του Γενικού ∆ιευθυντού του Ι.Κ.Α. και στ) εκ του Αναπληρωτού του Γενικού ∆ιευθυντού. 
Τα υπό στοιχεία ε' και στ' µέλη του Συµβουλίου αναπληρούνται εν ελλείψει τοιούτων ως και εν 
περιπτώσει κωλύµατος ή απουσίας των, υπό ανωτέρων ή ανωτάτων υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. 
υποδεικνυοµένων υπό του ∆.Σ. Άπαντα τα µέλη του Υπηρεσιακού συµβουλίου µετά των 
αναπληρωτών των, διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια 
της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. ∆ια της αυτής αποφάσεως ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του 
Συµβουλίου. Η θητεία των ουχί λόγω θέσεως µελών του εν λόγω Συµβουλίου, ορίζεται 
τριετής. Το Υπηρεσιακόν Συµβούλιν ασκεί τας υπό του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών 
του Ι.Κ.Α. ανατιθεµένας αυτώ αρµοδιότητας επί παντός θέµατος αφορώντος τα της 
καταστάσεως του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της 
πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Κατ' αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, δι' ας υπάρχει 
µειοψηφία δύο τουλάχιστον µελών, επιτρέπεται η άσκησις αιτήσεως αναθεωρήσεως εντός 
δεκαηµέρου ανατρεπτικής προθεσµίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως ενώπιον του 
αυτού Συµβουλίου, συµπληρουµένου εν τη περιπτώσει ταύτη δι' ενός καθηγητού ή υφηγητού 
της νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποδεικνυοµένου µετά του αναπληρωτού 
του υπό της Σχολής και δι' ενός τακτικού µέλους του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Υπαλληλων, υποδεικνυοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου τούτου.  
2. Χρέη εισηγητού παρά τω ως άνω Συµβουλίω εκτελεί ο Αναπληρωτής του Γεν. ∆ιευθυντού 
ή ο αναπληρών τούτον ανώτερος υπάλληλος του Ιδρύµατος, Γραµµατέως δε έτεροι 
υπάλληλοι, οριζόµενοι υπό του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α.  
3. Τα της λειτουργίας εν γένει του ανωτέρω Συµβουλίου (απαρτία, λήψις αποφάσεων, 
προσκλησεις εις συνεδριασιν κ.λ.π.) θέλουν ορισθή δια Κανονισµού.  
4. Τα καταβαλλόµενα εις τα µετέχοντα εις το ανωτέρω Συµβούλιον πρόσωπα έξοδα κινήσεως 
δύνανται να καθορίζωνται κατ' αποκοπήν δι'αποφάσεων του ∆ιοικητικού συµβουλίου του 
Ι.Κ.Α. εγκρινοµένων υπό των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας. 
 
 

Άρθρο 24 

Έσοδα της ασφαλίσεως 
 

Το Ι.Κ.Α. έχει ως πόρους:  
α') Εισφοράς των παρ' αυτώ ησφαλισµένων.  
β') Εισφοράς των εργοδοτών.  
γ') Τα ποσά τα προερχόµενα εκ της δια κανονισµού ορισθησοµένης τυχόν συµµετοχής των 
ησφαλισµένων ή των συνταξιούχων εις τας δαπάνας δια την χορήγησιν εις αυτούς και τα µέλη 
της οικογενείας των ασφαλιστικών παροχών.  
δ') Τας πάσης φύσεως προσόδους εκ της περιουσίας αυτού.  
ε') Τα πρόστιµα και τας χρηµατικάς ποινάς τας επιβαλλοµένας δια παραβάσεις του παρόντος 
νόµου, ων ο τρόπος της εις το Ι.Κ.Α. αποδόσεως θέλει ορισθή δια διατάγµατος, 
προκαλουµένου υπό του Υπουργού Εργασίας, αιτήσει του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α.  



στ') Παν έσοδον πραγµατοποιούµενον παρ' αυτού εκ δωρεάς, κληρονοµίας, κληροδοσίας ή 
άλλης αιτίας και  
ζ') Τα εκ της παρά του Ι.Κ.Α. διαθέσεως των χρησίµων δια την λειτουργίαν της ασφαλίσεως 
εντύπων και άλλων εκδόσεων, άτινα θέλουσιν ορίσει Κανονισµοί.  
η') Εισφοράς του Κράτους, καταβλητέας, από του οικονοµικού έτους 1953-1954, 
καθοριζοµένης δε κατ' έτος δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, δια της αναγραφής 
της σχετικής πιστώσεως εις τον ειδικόν προϋπολογισµόν του Υπουργείου Εργασίας. Αι εν 
λόγω κρατικαί εισφοραί κατανέµονται προτάσει του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. δι'αποφάσεως του 
Υπουργού Εργασίας εις ένα ή πλείονας των ασφαλιστικών κλάδων, και αναλόγως των 
αναγκών εκάστου.  
θ) Εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου, που βαρύνει τον εργοδότη ίση προς 1% επί των 
αποδοχών των µισθωτών των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις και εργασίες, που ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Β.∆. 473/1961 και διεξάγονται κάτω από τέτοιες συνθήκες, 
ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η υγεία των εργαζοµένων. 
Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α. ολόκληρη την εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου και 
για το προσωπικό τους, που υπάγεται σ' έναν µόνο κλάδο ασφάλισης Ι.Κ.Α.»  
[Οι τρεις πρώτες παρ. της περ. θ' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 45 παρ.4 του 
Ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165)] 
∆ια Β. ∆ιαταγµάτων προκαλουµένων υπό του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α και της κατωτέρω Επιτροπής Προλήψεως Εργατικών 
Ατυχηµάτων και σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως, θέλουν καθορισθή:  
α) Τα βασικά µέτρα, άτινα υποχρεούνται όπως λαµβάνουν οι εργοδόται δια την πρόληψιν 
εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. 
β) Ο τρόπος ασκήσεως ελέγχου των τόπων εργασίας υπο των κατά νόµον αρµοδίων 
οργάνων. 
γ) Ο τρόπος αναγγελίας εις το Υπουργείον Εργασίας και το Ι.Κ.Α των εργατικών ατυχηµάτων 
και Επαγγελµατικών ασθενειών και η υποχρέωσις τηρήσεως βιβλίου απογραφής των 
εργατικών ατυχηµάτων.  
δ) Αι κατηγορίαι των Επιχειρήσεων αίτινες υποχρεούνται εις την καταβολήν της εισφοράς 
επαγγελµατικού κινδύνου.  
ε) Οι όροι και αι προϋποθέσεις δια την καταβολήν της µειωµένης ή ηυξηµένης κατά τα 
ανωτέρω εισφοράς. 
στ) Οι όροι και αι προϋποθέσεις υφ' άς θα δύναται, προκειµένου περί µικτής επιχειρήσεως, να 
περιορίζηται η εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου επί των αποδοχών ωρισµένου µόνον 
τµήµατος του προσωπικού τοιαύτης επιχειρήσεως.  
ζ) Η επέκτασις της εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και εις ετέρας επιχειρήσεις το 
προσωπικόν των οποίων υπάγεται εις την ασφάλισιν Ειδικών Ταµείων και ο τρόπος 
εφαρµογής εις τας περιπτώσεις ταύτας των διατάξεων του παρόντος  
η) Πάσα ετέρα λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν των ως άνω διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω 
Επιτροπή Προσλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων αποτελείται:  
α) Εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, ως Προέδρου,  
β) εξ ενός Τεχνικού Επιθεωρητού του Υπουργείου Εργασίας,  
γ) εξ ενός Επιθεωρητού Βιοµηχανίας, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του, υπό του 
Υπουργού Βιοµηχανίας,  
δ) εξ ενός Υγειονοµικού Επιθεωρητού του Υπουργείου Εργασίας ή ενός ιατρού Οργανισµού 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως, έχοντος πείραν και ειδίκευσιν εις τα θέµατα των εργατικών 
ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών,  
ε) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου Οργανισµού Κοινωνικής Ασφαλίσεως εκ του Κλάδου 
Επιθεωρήσεως,  
στ) εξ ενός τεχνικού, υποδεικνυοµένου, µετά του αναπληρωτού του, υπό του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος,  
ζ) εξ ενός µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Προλήψεως Ατυχηµάτων, η) 
ανά ενός εκπροσώπου των ησφαλισµένων και εργοδοτών, προερχοµένων εκ των Κλάδων 
της Βαρείας Βιοµηχανίας ή Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών και 
ο αναπληρωτής αυτού υποδεικνύονται υπό του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων ή του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών εις διπλάσιον αριθµόν, ο δε 
εκπρόσωπος των ησφαλισµένων και ο αναπληρωτής αυτού υπό των οικείων Οµοσπονδιών 
Μισθωτών Βαρείας Βιοµηχανίας ή Μεταλλευτών, εις διπλάσιον, οµοίως αριθµόν. Άπαντα τα 
µέλη, ο εισηγητής και ο Γραµµατεύς της Επιτροπής και οι αναπληρωταί αυτών, διορίζονται 



δια πράξεως του Υπουργού Εργασίας. Χρέη εισηγητού εκτελεί εις των Τενικών Επιθεωρητών, 
οριζόµενος υπό του Υπουργού Εργασίας, αναλόγως του συζητουµένου θέµατος. ∆ι' 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, θέλουν καθορισθή ο τρόπος λειτουργίας της 
Επιτροπής, αι αρµοδιότητες και ο τόπος συνεδριάσεων αυτής. ∆ια της αυτής αποφάσεως 
θέλουν καθορισθή και αι υποχρεώσεις του Ι.Κ.Α. προς παροχήν των απαιτουµένων 
οικονοµικών µέσων δια την αγοράν των αναγκαίων επιστηµονικών οργάνων δια την 
λειτουργίαν της Επιτροπής. 
[Η περ. θ' προστέθηκε από το άρθρο 3 του Ν∆ 4104/1960 (ΦΕΚ Α΄ 147)] 
 
 

Άρθρο 25 

 
1. Αι δι' εκάστης ηµέραν εργασίας εισφοραί προς το Ι.Κ.Α. υπέρ 
εκάστου κλάδου ασφαλίσεως, ήτοι: 
α) ∆ια τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις χρήµα. 
β) ∆ια τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος, θανάτου και 
δ) ∆ια τον κλάδον ανεργίας, ορίζονται δι' έκαστον, και κατανέµονται κατά τα εν τω κατωτέρω 
πίνακι αναφερόµενα ποσοστά, επί του ηµερησίυ τεκµαρτού µισθού του ησφαλισµένου. 
α) κλάδ. β) κλάδ. γ) κλάδ. δ) κλάδ. Σύνολ. Εις βάρος ησφαλισµένου 0,75 2,5 1,75 0 5  
Εις βάρος εργοδότου 1,25 5 5,75 2 14 ------- ------- ------- ---- ----- 2 7,50 7,50 2 19 
Επί αυτοτελώς εργαζοµένων ησφαλισµένων ούτοι βαρύνονται και µε το ποσοστόν της 
εργοδοτικής εισφοράς. Η κατά τ' ανωτέρω εισφορά εκ 2 % δια τον κλάδον ανεργίας, δύναται 
να µειούται µέχρις 1 %, δι' αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου λαµβανοµένων προτάσει 
του Υπουργού Εργασίας και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Κατά 
την αυτήν ως άνω διαδικασίαν δύναται όµως αύτη µειωθείσα να αυξάνεται εκ νέου µέχρι του 2 
%.-  
2. Αι δι' εκάστην ηµέραν εργασίας εισφοραί προς το Ι.Κ.Α. υπολογίζονται επί του ηµερησίου 
µισθού του ησφαλισµένου βάσει των εκάστοτε ισχυουσών ποσοστών εισφοράς.  
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 
825/1978 (ΦΕΚ Α΄ 189)] 
Για τα κατασκευαζόµενα ιδιωτικά οικοδοµικά έργα και οικοδοµικές εργασίες οι κατ' ελάχιστον 
καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται µε βάση τις ηµέρες εργασίας που απαιτούνται για την 
κατασκευή τους, όπως οι ηµέρες αυτές προσδιορίζονται από τον κανονισµό που προβλέπει η 
α' περίοδος του β' εδαφίου της παρ. 2 του επόµενου άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138Α') Οι κατά τα ανωτέρω 
υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, χωρίς να συναρτώνται κατ' ανάγκη µε την απασχόληση 
συγκεκριµένου προσώπου, λογίζονται ως πραγµατοποιηθείσες και οι αναλογούσες σ' αυτές 
εισφορές καθίστανται απαιτητές χωρίς καµία περαιτέρω εκκαθάριση, πλην αν ρητώς µε 
διάταξη νόµου ή κατ' εξουσιοδότηση νόµου εκδοθέντος κανονισµού ορίζεται άλλως. Εφόσον 
όµως µεταγενεστέρως για την ίδια εργασία διαπιστώθηκε απασχόληση συγκεκριµένων 
προσώπων σε ηµέρες πρόσθετες των ήδη δηλωθεισών, για τη οποία έχουν ήδη υπολογισθεί 
οι κατ' ελάχιστον καταβλητέες εισφορές, για καθεµία από τις ηµέρες αυτές συµψηφίζεται το 
ποσό των εισφορών που έχει ήδη υπολογισθεί γι' αυτήν. 
Για κάθε υπολογισµό ελάχιστων καταβλητέων εισφορών που έγινε από 1.1.1993 µέχρι της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος, ως και για οικοδοµικά έργα και οικοδοµικές εργασίες που 
εκτελέστηκαν ωσαύτως µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος και δεν δηλώθηκε 
απασχόληση, ισχύουν οι παρούσες διατάξεις. 
[Τα εδάφια β' γ' και δ' προστέθηκαν µετά το εδάφιο α' µε το άρθρο 23 Ν.2434/1996 (ΦΕΚ Α΄ 
189)] 
Εισφορές για κάθε ηµέρα εργασίας καταβάλλονται για αποδοχές µέχρι του ανώτατου ορίου 
του ηµερήσιου µισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης της παραγράφου 1 του άρθρου 37 
του παρόντος, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Οι καταβλητέες εισφορές για κάθε µισθολογική 
περίοδο µπορεί, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Κ.Α., να στρογγυλοποιούνται 
σε εκατοντάδες δραχµών, των ποσών µεν µέχρι και πενήντα παραλειπόµενων, των δε πάνω 
από πενήντα στρογγυλοποιούµενων στην επόµενη εκατοντάδα δραχµών.  
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και το τρίτο εδάφιο που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 24 του 
Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ Α’ 64), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 
1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 138)] 
Κατ' εξαίρεσιν προκειµένου περί µαθητών τεχνιτών απασχολουµένων συµφώνως προς τας 
διατάξεις του από 6.6.1952 Β. ∆ιατάγµατος, «περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνιτών, ως και 



περί µαθητευοµένων τροφίµων των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων», ως και 
προκειµένου περί µαθητών και σπουδαστών των υπό Ν.∆. 3971/59(1) προβλεποµένων 
τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, το ποσόν εφ' ου υπολογίζονται αι κατά την 
προηγουµένην παράγραφον ασφαλιστικαί εισφοραί ορίζεται εις το 1/2 του τεκµαρτού 
ηµεροµησθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην εκ του µισθού του ανήκει ο ησφαλισµένος, 
των εισφορών τούτων βαρυνουσών εξ ολοκλήρου τον εργοδότην. Αι µειωµέναι αύται εισφοραί 
καταβάλλονται µόνον εφ' όσον χρόνον διαρκεί κατά τας κειµένας διατάξεις η µαθητεία ή 
πρακτική άσκησις ως προϋπόθεσις δια την απόκτησιν του πτυχίου. Αι διατάξεις της παραγρ. 
1 του άρθρου 30 του Ν.∆. 2698/53(2) του άρθρου 6 παράγρ. 2 του Ν. 3665/57(3) και του 
άρθρου 22 παραγρ. 3 του Ν.∆. 3971/59 δεν έχουν εφαρµογήν δια του Ι.Κ.Α. και λοιπούς 
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, πλην του Ο.Α.Α.Α., δι' ούς ισχύουν εφεξής ανωτέρω 
διατάξεις, περί µειωµένων εισφορών µαθητευοµένων . 
[Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.∆. 4104/1960 (ΦΕΚ Α’ 
147)] 
3. Το υπό της προηγουµένης παραγράφου καθοριζόµενον ανώτατον όριον δια τον 
υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει και δια την ασφάλισιν Κλάδου ασθενείας των 
συνταξιούχων περί ων το άρθρον 2 του Ν.∆. 4104/1960 «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών 
και διοικητικών διατάξεων. 
[Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 825/ 1978 (ΦΕΚ Α΄ 189)]  
4 Ως ηµερήσιος µισθός εφ ου υπολογίζεται αι εισφοραί νοούνται αι πάσης φύσεως αποδοχαί 
τούτων αποτιµεµένων εις χρήµα δι 'αποφάσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α.. 
[Οι λέξεις «εφ ου υπολογίζεται αι εισφοραί» τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του 
αρ. 1 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α΄ 189)]  
Ως αποδοχαί νοούνται αι πάσης φύσεως παροχαί του εργοδότου προς τον ησφαλισµένον, 
πλήν ωρισµένων εκτάκτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρος, ορισθησοµένων δια 
Κανονισµού». Τα δώρα λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ως και το επίδοµα αδείας 
υπόκεινται εις εισφοράν αυτοτελώς µέχρι του ποσού πάντως του τεκµαρτού ηµεροµίσθιου της 
ανωτάτης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου µισθολογικής κλάσεως. 
[Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 
103) 
5. Κανονισµός θέλει ορίσει τα του τρόπου εξευρέσεως του ηµερησίου µισθού. ∆ια του αυτού 
Κανονισµού δύναται να προβλεφθή ο υπολογισµός των εισφορών επί τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου των εν παρ.1 του άρθρου 37 του παρόντος ασφαλιστικών κλάσεων , δι' 
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως προς τινάς κατηγορίας ησφαλισµένων γενικώς ή 
κατά τοπικάς περιοχάς βάσει του µέσου όρου των τεκµαιροµένων αποδοχών ή 
τεκµαιρόµενων αποδοχών ή τεκµαιροµένου εισοδήµατος κατά κατηγορίας. 
Με κανονισµό επίσης µπορεί να προβλεφθεί, ότι για τον υπολογισµό των εισφορών οι 
απασχολούµενοι σε οποιασδήποτε φύσης οικοδοµικοτεχνικές εργασίες θα κατατάσσονται, µε 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Κ.Α., σε ορισµένες ασφαλιστικές κλάσεις 
τεκµαρτών ηµεροµισθίων, ανάλογα των γενικών και ειδικών συνθηκών απασχόλησης και 
αµοιβής τους. Η κατάταξη αυτή θα γίνεται κατά κατηγορίες (τεχνίτη, βοηθού τεχνίτη, εργάτη, 
µαθητευόµενου) είτε ενιαία είτε κατά επαγγελµατική ειδικότητα και κατά τοπικές περιοχές ή 
γενικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι εισφορές θα υπολογίζονται, κατ' ελάχιστο όριο, επί των 
τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων της κατάταξης εφόσον δεν 
αποδεικνύεται η καταβολή µεγαλύτερου ηµεροµισθίου. Οι προϋποθέσεις και η έκταση 
εφαρµογής της ανωτέρω κατάταξης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια θα 
καθορισθούν µε τον ίδιο κανονισµό. 
[Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α’ 189), το 
δε εδάφιο δεύτερο αυτής προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α’ 111)]. 
6. Επί ησφαλισµένων απασχολουµένων διαδοχικώς εντός της αυτής ηµέρας εις πλείονας 
εργοδότας, µεθ' εκάστου τούτων η εισφορά µέχρι του ανωτάτου ορίου αποδοχών περί ου η 
παρ.1 του άρθρου 37 του παρόντος. ∆ια του Κανονισµού ορίζονται τα της εξευρέσεως του 
αριθµού των εν ασφαλίσει ηµερών εργασίας κατά µήνα τα της επιστροφής εις τον 
ησφαλισµένον των επί πλέον του κατά το αυτό άρθρον ανωτάτου ορίου αποδοχών, 
καταβληθεισών υπ' αυτού εισφορών, δι' άπασας τας απασχολήσεις του και τα του 
υπολογισµού των χορηγητέων αυτώ παροχών. 
[Η αρχική παρ. 6 καταργήθηκε και η παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε αναριθµηµένη σε 6, 
ενώ οι παρ. 8, 9, 10 και 11 αναριθµήθηκαν αντιστοίχως σε 7, 8, 9 και 10, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α’ 189)]  



7. Ο ησφαλισµένος όστις ειργάσθη παρά τω εργοδότη τµήµα µόνον ηµέρας, υποχρεούται 
µετά του εργοδότου εις την καταβολήν της εισφοράς ολοκλήρου ηµέρας.  
8. Ως βάσις υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται η ηµέρα εργασίας. ∆ύναται δια Κανονισµού 
να καθορισθή ως χρονική βάσις της ασφαλίσεως η εβδοµάς, ή ο µην, ή και µακρότερα 
χρονική περίοδος, είτε γενικώς είτε δι'ωρισµένας κατηγορίας ησφαλισµένων, ως και αι εν 
τοιαύτη περιπτώσει αναγκαίαι λεπτοµέρειαι σχετικώς µε τον καθορισµόν του χρόνου 
ασφαλίσεως δια την απόκτησιν δικαιώµατος επι τας παροχάς. Ωσαύτως δια Κανονισµού 
δύναται, δι' ωρισµένας κατηγορίας ησφαλισµένων µη εχόντων σταθερόν εργοδότην ή 
υποαπασχολουµένων συνήθως ως εκ των συνθηκών της εργασίας των, να καθορίζηται 
τεκµαρτός αριθµός ηµερών εργασίας. 
[Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 
103)] 
9. Ο εργοδότης βαρύνεται µε ολόκληρον την εισφοράν ησφαλισµένου και εργοδότου, εφ' όσον 
ουδεµίαν αµοιβήν εις χρήµα εισπράττει ο ησφαλισµένος παρά τούτου ή παρά τρίτων καθώς 
και δια τους υπ' αυτού απασχολουµένους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.  
10. Είναι άκυρος πάσα συµφωνία περί µεταθέσεως του ασφαλιστικού βάρους ή περί 
µεταβολής του τρόπου κατανοµής αυτού.  
11. Απαλλαγές από εισφορές ή µειώσεις που έχουν θεσπισθεί υπέρ Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και οποιουδήποτε άλλου Οργανισµού ή 
Λογαριασµού δεν καταλαµβάνουν και τις υπέρ των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 
εισφορές, εκτός αν ρητά προβλέπεται τούτο από σχετική διάταξη νόµου. Από τη δηµοσίευση 
του νόµου αυτού χρηµατικές απαιτήσεις κατά Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης για 
επιστροφή εισφορών εφόσον δεν στηρίζονται σε ρητές κατά τα ανωτέρω διατάξεις 
παραγράφονται, εκτός αν έχουν αναγνωρισθεί µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. ∆ίκες 
που αφορούν τέτοιες απαιτήσεις καταργούνται.  
[Η παράγραφος 11 προστέθηκε στο άρθρο 25 µε το άρθρο έβδοµο του Ν. 1305/1982 (ΦΕΚ Α΄ 
146)].  
 
 

Άρθρο 26  
Υπόχρεως προς εισφοράν και τρόπος καταβολής 

 
1. ∆ια την καταβολήν των εισφορών των ησφαλισµένων ευθύνεται επί παρεχόντων 
εξηρτηµένην εργασίαν ο εργοδότης και επί αυτοτελώς εργαζοµένων οι ίδιοι ή ο κατά το 
άρθρον 8 παραγρ. 5 εδ. δ' ασφαλιστικός Συνεταιρισµός. Ο εργοδότης υποχρεούται δια την 
καταβολήν των εισφορών και των ησφαλισµένων των µη αµειβοµένων εν όλω ή εν µέρει υπ' 
αυτού. Εργοδότες, που απασχολούν από κοινού τον ίδιο µισθωτό ή εκµεταλλεύονται την ίδια 
επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων που αναγράφονται στην παρ. 5 
του άρθρου 8, ευθύνονται εις ολόκληρον.  
[Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 
1 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 138)] 
'Αρνησις του ησφαλισµένου προς καταβολήν της βαρυνούσης αυτόν εισφοράς, αποτελεί 
λόγον καταγγελίας της συµβάσεως, άνευ οιασδήποτε αποζηµιώσεως. Πλείονες εργοδόται 
εκµεταλλευόµενοι την αυτήν επιχείρησιν, συµπεριλαµβανοµένων και των εν άρθρω 8 
παράγραφος 5 περιπτώσεων, ευθύνονται εις ολόκληρον.  
2. ∆ι' ησφαλισµένους µη έχοντας σταθερόν εργοδότην ως και επί αυτοτελώς εργαζοµένων 
ησφαλισµένων δύνανται κατά τας διατάξεις κανονισµού, οσάκις συντρέχουν ειδικαί προς 
τούτο συνθήκαι, να θεσπισθή ίδιον σύστηµα καταβολής των εισφορών µη αποκλειοµένης της 
επιβολής εις τούτους της υποχρεώσεως προς σύστασιν ασφαλιστικού συνεταιρισµού, όστις 
θα υπέχη έναντι του Ι.Κ.Α., την ευθύνην εργοδότου δια την καταβολήν των εισφορών.  
Ίδιο σύστηµα υπολογισµού των κατ' ελάχιστον υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών βάσει 
αντικειµενικών κριτηρίων και καταβολής αυτών µπορεί να θεσπισθεί µε κανονισµό και για την 
ασφάλιση των εργατών οικοδοµικών ή τεχνικών εν γένει εργασιών και των υπεργολάβων». 
∆ια του αυτού κανονισµού, δύναται να ορισθή ότι δια την παρά των αρµοδίων ∆ηµοσίων 
Αρχών χορήγησιν αδείας οικοδοµικών εργασιών ή λοιπών τεχνικών εργασιών, όπου 
απαιτείται τοιαύτη, είναι απαραίτητος η δια της αγοράς ενσήµων ή άλλως πως προκαταβολή 
εις το Ι.Κ.Α. ή τους τυχόν προς τούτο συνιστωµένους ασφαλιστ. συναιτερισµούς του συνόλου 
ή τµήµατος των βάσει του προϋπολογισµού του εκτελουµένου έργου προϋπολογιζοµένων 
εισφορών δια την ασφάλισιν του απασχολουµένου αναγκαίου προσωπικού, ως και η µετά την 
καθ' ωρισµένον µέτρον πρόοδον των εργασιών, προκαταβολή ετέρων ποσών. Παράλειψις 



εκπληρώσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, πλην των λοιπών συνεπειών των 
προβλεποµένων υπό του παρόντος Νόµου, παρέχει εις το Ι.Κ.Α. το δικαίωµα όπως προβαίνει 
εις την δια της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής αφαίρεσιν της σχετικής αδείας. 
[Η άνω παράγραφος προστέθηκε µε το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν∆ 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]  
[Η πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 6 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 138)] 
3. Ως χρόνος υπολογισµού των εισφορών ορίζεται ο ηµερολογιακός µήνας εντός του οποίου 
παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. ∆εν µεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, 
από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωµής του µισθού πέραν του µηνός, όπως επίσης δεν 
µεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε µακρότερα ή βραχύτερα 
χρονικό διαστήµατα. 
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο. 
Για το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας «καθώς και την εταιρεία µε την 
επωνυµία «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.». Η προθεσµία καταβολής ορίζεται µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο. Η ίδια 
προθεσµία καταβολής εισφορών ισχύει και για την ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων, που 
απασχολούνται εκτός των ορίων της χώρας. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η διάταξη του 
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να εφαρµόζεται για τα κοινωφελή ιδρύµατα του Ν. 2039/1939 
(ΦΕΚ 455 Α'), καθώς και για τα Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Η προθεσµία καταβολής των εισφορών επί των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και 
Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου αντιστοίχως. 
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291)] 
[Η φράση «καθώς και την εταιρεία µε την επωνυµία «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.»» 
προστέθηκε στο τρίτο εδάφιο µε την παρ.4 άρθρ.33 Ν.3232/2004 ( ΦΕΚ Α΄ 48)] 
4. Το Ι.Κ.Α. δύναται προς είσπραξιν των εισφορών του να εκδίδη και χρησιµοποιή ένσηµα, 
άτινα απολαύουσι της νοµικής προστασίας της θεσπιζοµένης δια τα υπό του Κράτους 
εκδιδόµενα χαρτόσηµα, εξοµοιούµενα απολύτως προς αυτά. ∆ύναται δια κανονισµού να 
ορισθή είτε γενικώς, είτε δια κατηγορίας τινάς ησφαλισµένων, έτερος τρόπος εισπράξεως των 
εισφορών, εφ' όσον ούτος κρίνεται ως προσφορώτερος.  
5. Κατά την πληρωµήν των µισθών, επί παρεχόντων εξηρτηµένην εργασίαν ο εργοδότης 
υποχρεούται να παρακρατή τα τµήµατα των εισφορών τα βαρύνοντα τους ησφαλισµένους. 
Εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώση την υποχρέωσιν του ταύτην εντός διµήνου απο της ηµέρας 
της πληρωµής των µισθών η καταβολή της εργοδοτικής και της εισφοράς του ησφαλισµένου 
βαρύνει τον εργοδότην.  
6. [Η παράγραφος 6 καταργήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α΄ 136)] 
7. Η παρά του εργοδότου µη καταβολή των εισφορών, δεν συνεπάγεται δια τον 
ησφαλισµένον στέρησιν η µείωσιν των δικαιωµάτων αυτού επί των παροχών, 
επιφυλασσοµένης πάντως της εφαρµογής της διατάξεως της παραγράφου 8 του παρόντος. Η 
παρ' αυτοτελώς εργαζοµένων ησφαλισµένων καθυστέρησις της καταβολής των εισφορών 
πέραν του υπό Κανονισµού ορισθησοµένου χρόνου συνεπάγεται στέρησιν των παροχών. 
8. α) Κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο το Ι.Κ.Α. αποστέλλει στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή 
γνωστοποιεί µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο σε καθέναν, λόγω παροχής εργασίας, 
ασφαλισµένο σε έναν τουλάχιστο κλάδο ασφάλισης του Ι.Κ.Α., Απόσπασµα Ατοµικού 
Λογαριασµού Ασφάλισης µε τα στοιχεία του εργοδότη, τις αποδοχές, τις ηµέρες ασφάλισης, 
τον κωδικό ασφάλισης, τις εισφορές και τα λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από τη 
µηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.∆. που υποβλήθηκαν από τους εργοδότες για τις 
µισθολογικές περιόδους του ηµερολογιακού εξαµήνου. Το ανωτέρω απόσπασµα 
περιλαµβάνει και τις ακυρώσεις ή µετατροπές ασφάλισης που αφορούν προγενέστερες 
µισθολογικές περιόδους, µε τις οποίες ενηµερώθηκε το µηχανογραφικό σύστηµα ασφάλισης 
σε χρόνο µεταγενέστερο από την έκδοση του προηγούµενου Αποσπάσµατος. Ειδικά κατά τον 
πρώτο χρόνο εφαρµογής της Α.Π.∆., το Απόσπασµα αποστέλλεται σε κάθε ασφαλισµένο, 
κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. η ανά τρίµηνο υποχρέωση αποστολής 
µπορεί να παρατείνεται 
β) Ο ασφαλισµένος µε αίτησή του µπορεί να λάβει οποτεδήποτε γνώση των στοιχείων που 
αφορούν την ασφαλιστική του ιστορία για απασχόληση από την εφαρµογή της Α.Π.∆. και 
εφεξής. 



γ) Όπου προβλέπεται βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την απόδειξη των στοιχείων ασφάλισης που 
αναφέρονται στις ηµέρες εργασίας, στη διάρκεια της ασφάλισης, στις αποδοχές και στα 
στοιχεία του εργοδότη, υποβάλλονται αντί αυτής και κατά περίπτωση επικυρωµένες 
φωτοτυπίες των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων, των ∆ελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και 
Εισφορών, των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων Απασχολούµενου, των Ατοµικών ∆ελτίων 
Ασφάλισης, των Ατοµικών ∆ελτίων Εισφορών, των Αποσπασµάτων Ατοµικών Λογαριασµών 
ή των Αποσπασµάτων Ατοµικών Λογαριασµών Ασφάλισης. 
δ) Οι ηµέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία της ασφάλισης µεταφέρονται στους ατοµικούς 
λογαριασµούς των ασφαλισµένων που τηρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα. Εάν αµφισβητηθεί η ορθότητα των στοιχείων της ασφάλισης, τα αρµόδια όργανα 
του Ι.Κ.Α. διατηρούν το δικαίωµα ελέγχου των εγγραφών των Αποσπασµάτων Ατοµικών 
Λογαριασµών Ασφάλισης και παντός άλλου αποδεικτικού στοιχείου της ασφάλισης, να 
αποκρίνονται αιτιολογηµένα ως προς την εγκυρότητα αυτής και να καταλογίζουν τις εισφορές 
που δεν έχουν καταβληθεί. 
ε) Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόµους, τους ασφαλιζόµενους µε τις ειδικές διατάξεις περί 
ασφαλίσεως οικοδόµων του Κανονισµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., εκτός του ανωτέρω 
Αποσπάσµατος Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης, γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο κατά τα ηµερολογιακά τετράµηνα Σεπτεµβρίου - ∆εκεµβρίου, Ιανουαρίου - Απριλίου και 
Μαΐου - Αυγούστου και ενηµερωτικό σηµείωµα για τον Ειδικό Λογαριασµό ∆ώρου 
Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων (Ε.Λ.∆.Ε.Ο.). Στο ενηµερωτικό σηµείωµα περιλαµβάνονται τα 
έργα στα οποία απασχολήθηκαν, οι αντίστοιχες αποδοχές, οι ηµέρες ασφάλισης, οι εισφορές 
και άλλα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.∆., που 
υποβάλλονται από τους εργοδότες για καθένα από τα ανωτέρω τετράµηνα απασχόλησης. 
[Το άνω εδάφιο προστέθηκε στο τέλος της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, δια του άρθρου 53 
του Ν. 1539/1985 (Α 64). 
[Η παρ.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 
Α' 291)] 
8α. Ο ασφαλισµένος που αποχωρεί ή απολύεται από την εργασία του υποχρεούται µέσα σε 
ένα δωδεκάµηνο από την αποχώρησή του ή την απόλυσή του να δηλώνει γραπτά στο Ι.Κ.Α. 
τις ηµέρες εργασίας που πραγµατοποίησε και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκε. 
Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται ηµέρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν από 
ασφαλισµένο σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης για 
αναγνώριση, είχε παραγραφεί το δικαίωµα του Ι.Κ.Α. να βεβαιώσει και να καταλογίσει 
ασφαλιστικές εισφορές. 
Η διάταξη αυτή ισχύει για όλους τους κλάδους του Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α. - Τοµέα Επικουρικής 
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.), Ι.Κ.Α. - Ειδικού Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), καθώς και των ασφαλιστικών οργανισµών, ταµείων και 
λοιπών οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, για λογαριασµό των οποίων τις εισφορές 
εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
[Τα τρία πρώτα εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 11 του Ν.2972/2001 
(ΦΕΚ Α' 291)] 
[Το τέταρτο και το πέµπτο εδάφιο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.4 
Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270)]  
Ο εργοδότης σύµφωνα µε τις διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούται να τηρεί τα 
ακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης και αµοιβής των εργαζοµένων του, τα οποία εντός 
των νοµίµων προθεσµιών. Πρέπει να καταχωρίζει στα προβλεπόµενα έντυπα ή µαγνητικά 
µέσα και να τα υποβάλλει στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.. 
Ο εργοδότης που παραβαίνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του επιβαρύνεται µε πρόσθετη 
επιβάρυνση εισφορών, ίση µε το 30% των οφειλόµενων εισφορών από τις αιτίες αυτές, για δε 
τις επιχειρήσεις που ελέγχονται µέσω µηχανογραφικών συστηµάτων ίση µε 50%, πλην των 
περιπτώσεων εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου 
Απασχολουµένου (Α.Β.Α.) και Βιβλιαρίου Υποχρέωσης - Καταβολής Εισφορών (Β.Υ.Κ.Ε.), για 
τις οποίες η επιβάρυνση ανέρχεται σε 20% των εισφορών . 
[Η άνω παράγραφος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθρ.16 Ν.2747/1999 (ΦΕΚ 
Α΄ 226)] 
Οι οφειλές από την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών πρέπει να εξοφλούνται από 
τον υπόχρεο, ως το τέλος του επόµενου µήνα εκείνου της κοινοποίησης της σχετικής 
καταλογιστικής πράξης. Οι παραπάνω επιβαρύνσεις προσαυξάνονται µετά την προθεσµία 
αυτή µε τα πρόσθετα τέλη, όπως ορίζονται από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 56 του 
παρόντος. Με Κανονισµό ορίζεται η µε µηχανογραφικά συστήµατα παρακολούθηση από το 



Ι.Κ.Α. των ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισµένων του και των λογαριασµών των 
εισφορών. Με τον ίδιο Κανονισµό ορίζονται οι εργοδότες κατά περιοχή ή κατηγορία, που 
εντάσσονται στα ανωτέρω µηχανογραφικά συστήµατα, τα στοιχεία που για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των συστηµάτων αυτών πρέπει να τηρούν και να υποβάλλουν στο Ίδρυµα οι 
εργοδότες, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
Σε βάρος των εργοδοτών που καθυστερούν την προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
στοιχείων επιβάλλονται τα οριζόµενα από την παρούσα παράγραφο πρόστιµα.  
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.8α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57 Ν.2676/1999] 
[Η παρ.8α προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρου 7 του Ν∆ 4104/1960]  
9. Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγοµένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του αριθµού 
τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούνται: α) Να µεριµνούν δια τον 
εφοδιασµόν των απασχολουµένων παρ' αυτοίς προσώπων δια ασφαλιστικής ταυτότητος.  
β) Να τηρούν τις οριζόµενες, από Κανονισµό, καταστάσεις προσωπικού και να φυλάττουν 
αυτές επί δεκαετία. 
[Η περ. β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 άρθρ.2 Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270)] 
γ) Να επιτρέπωσιν εις τα δια Κανονισµού ορισθησόµενα όργανα του Ι.Κ.Α. και του Κράτους, 
την εξέτασιν των ως άνω καταστάσεων, των εµπορικών των βιβλίων και παντός ετέρου 
στοιχείου, ως και την επιτόπιον έρευναν προς διαπίστωσιν της ακριβείας των εν αυτοίς 
εγγράφων. Οι εργοδόται υποχρεούνται να παρέχουν ωσαύτως εις τα εν λόγω όργανα, πάσαν 
πληροφορίαν δυναµένην να καταστήση ευχερή και αποτελεσµατικήν την ενάσκησιν του 
ελέγχου, προς εξασφάλισιν της καλής εφαρµογής του παρόντος νόµου και των εις εκτέλεσιν 
τούτου εκδοθησοµένων Κανονισµών. Της υποχρεώσεως, περί ης το εδάφιον β' της 
παρούσης παραγράφου, δύνανται να απαλλαγώσιν εργοδόται µη απασχολούντες συνήθως 
πλέον των τριών ησφαλισµένων, κατά τα ειδικώτερον δια κανονισµού ορισθησόµενα.  
δ) Να υποβάλλουν εις τας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α., κατά τα ειδικώτερον εν τω κανονισµώ 
ορισθησόµενα, αντίγραφα των περί ων το εδάφιν α' καταστάσεων. 
Εν περιπτώσει υποβολής εις το Ι.Κ.Α. υπό του εργοδότου αµφισβητουµένων στοιχείων όσον 
αφορά το µέγεθος των καταβλητέων εισφορών, δύναται το Ι.Κ.Α. να προβή εις επαλήθευσιν 
των καταβληθέντων µισθών ή ηµεροµισθίων εκ της παρά τη αρµοδία Οικονοµική Εφορία 
φορολογικής δηλώσεως του εργοδότου, ήτις αποτελεί τεκµήριον δια τον υπολογισµόν των 
εισφορών. Ο Οικονοµικός Έφορος δια τον καθορισµόν των κερδών του υποκειµένου εις 
φόρον εισοδήµατος φυσικού ή νοµικού προσώπου δεν υποχρεούται να συνυπολογίση, ως 
πραγµατοποιηθείσας δαπάνας εκ µισθών και ηµεροµισθίων ποσά, εφ' ων δεν κατεβλήθησαν 
αι υπέρ του Ι.Κ.Α. ή ετέρου ασφαλιστικού οργανισµού ασφαλιστικαί εισφοραί, εκτός εάν υπό 
της κειµένης νοµοθεσίας προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από της υποχρεώσεως 
καταβολής εισφορών.  
[Η άνω τελευταία παράγραφος προστέθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.∆. 4104/1960 (ΦΕΚ 
Α΄ 147)] 
ε) Να χορηγούν, εφόσον πρόκειται περί φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους, εκκαθαριστικό σηµείωµα ή σε 
περίπτωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος ανάλυση µισθοδοσίας. Και στις δύο 
περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του 
προσωπικού, ως και οι κρατήσεις που έγιναν σ' αυτές. 
[Το εδάφιο ε) προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α΄ 111)] 
στ. αα. Να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου 
Προσωπικού τους µισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση 
του Ι. Κ.Α. Ε. Τ .Α. Μ., αµέσως µετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. ∆εν 
απαιτείται καταχώριση στο παραπάνω βιβλίο των απασχολούµενων που είχαν καταχωρισθεί 
στα µισθολόγια µέχρι 31.3.1998 και εξακολούθησαν να απασχολούνται µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία. 
ββ. Οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο γίνονται χειρογράφως χωρίς κενά διαστήµατα, 
παραποµπές ή ξέσµατα. Λανθασµένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιµοποιείται χηµικό 
διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή µε τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται 
στην αµέσως επόµενη οριζόντια γραµµή. 
γγ. Αν δεν επιδεικνύεται στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και του Σ.Ε.Π.Ε. 
το Ειδικό Βιβλίο, ως µη καταχωρισµένα θεωρούνται όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται 
απασχολούµενα κατά τον έλεγχο. 



δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η οποία δεν 
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως µη καταχωρισµένοι θεωρούνται όλοι οι 
απασχολούµενοι που περιλαµβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική  
∆ήλωση που υποβλήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως µη 
καταχωρισµένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούµενοι κατά τη στιγµή της διαπίστωσης, εκτός 
εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισµένοι σε επόµενο ή προηγούµενο φύλλο. 
εε. Επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του εργοδότη: 
Σε όσους δεν τηρούν το Ειδικό Βιβλίο, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ'. Για κάθε 
απασχολούµενο που βρίσκεται από τα ανωτέρω αρµόδια όργανα να απασχολείται και δεν 
είναι καταχωρισµένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα'. Αν δεν επιδειχθεί το Ειδικό 
Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση γγ'. Αν απωλεσθεί το 
Ειδικό Βιβλίο ή φύλλο αυτού, όπως ορίζεται από την υποπερίπτωση δδ'. 
στστ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από 
πρόταση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζεται το ύψος του προστίµου για κάθε ακαταχώριστο 
εργαζόµενο, καθώς και για κάθε εργαζόµενο που δεν έχει καταχωριστεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην υποπερίπτωση ββ', το είδος του εντύπου καταχώρισης, η υπηρεσία, το 
όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης, θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου, τήρησης, ανάληψης 
της δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή της διάταξης 
αυτής. 
Το πρόστιµο δεν µπορεί να ξεπερνά κατ' άτοµο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία της 
επιβολής του. 
Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόµενα πρόστιµα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. Με 
Κανονισµό ορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, 
αµφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
ζζ. Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ο.Α.Ε.∆. καθορίζεται και ο τύπος του 
εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού που προβλέπεται στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ291 Α), καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
ηη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν ισχύουν για τους εργοδότες οικοδοµικών και 
τεχνικών έργων, για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά 
πρόσωπα στην οικία τους, καθώς και για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού Ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. των προσώπων που απασχολούνται σε 
επιχειρήσεις µελών της οικογένειάς τους. 
[Η περ. στ' προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270) και τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 άρθρ.10 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48)] 
ζ.[Η περ.ζ' καταργήθηκε µε την παρ.5 άρθρ.9 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48)].  
9α. Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δια των αρµοδίων για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και 
την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών οργάνων του, µπορεί να ζητά από τις δηµόσιες ή 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις 
τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, 
βιοµηχανική, γεωργική κ.λ.π. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη 
διευκόλυνση του έργου του. Ειδικά για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες και µε την 
επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') οι 
πληροφορίες που µπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι µεταξύ άλλων και αυτές 
που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης 
φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτή ή συνυποβάλλονται µε αυτή.  
[Η παρ.9α προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270)] 
10. Τα περί ων η προηγουµένη παράγραφος όργανα, υποχρεούνται να τηρώσιν απόλυτον 
εχεµύθειαν δια παν, ότι κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των υποπίπτει εις την αντίληψιν 
αυτών, και δεν αφορά την εφαρµογήν του παρόντος νόµου και την λειτουργίαν της 
ασφαλίσεως.  
11.α. Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) συντάσσεται : 
α.α. Σε βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και δεν καταβάλλουν τις εισφορές ή δεν 
επικολλούν τα ελλείποντα ένσηµα. 
α.β. Σε βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, µε συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξακρίβωση των 
προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση, καθώς και οι εισφορές που πρέπει να 



καταβληθούν. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη επιβολής εισφορών συντάσσεται κατά την 
κρίση των αρµόδιων οργάνων του Ι.Κ.Α.. 
α.γ. Σε βάρος των εργοδοτών για τους οποίους, µε ειδικές διατάξεις, έχει οριστεί η 
παρακολούθηση, µε µηχανογραφικά συστήµατα, από το Ι.Κ.Α., των ασφαλιστικών στοιχείων 
των ασφαλισµένων του και του λογαριασµού των εισφορών και για τις περιπτώσεις που 
ορίζονται σε αυτές τις ειδικές διατάξεις. 
α.δ. Σε βάρος των εργοδοτών οικοδοµικών εργασιών οι οποίοι δεν καλύπτουν τις εισφορές 
Ι.Κ.Α. που υπολογίσθηκαν µε βάση το άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., όπως 
τροποποιήθηκε µε τις Φ21/2930/1992 (Β.686) και Φ21/478/1997 (Β. 252) υπουργικές 
αποφάσεις. 
β. Η πράξη επιβολής εισφορών πρέπει να περιέχει : 
β.α. Τα στοιχεία του εργοδότη σε βάρος του οποίου συντάσσεται το σύνολο των οφειλόµενων 
εισφορών, καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές και  
β.β. Τα ασφαλιστικά στοιχεία των ασφαλισµένων, για τους οποίους καταλογίστηκαν οι 
εισφορές, δηλαδή τον αριθµό µητρώου, ονοµατεπώνυµο, κλάδο ασφάλισης, αποδοχές, 
αριθµό ηµερών εργασίας, εισφορές και µισθολογική περίοδο στην οποία ανάγονται οι 
εισφορές κάθε ασφαλισµένου. Τυχόν έλλειψη του αριθµού µητρώου ή ανακριβής αναγραφή 
αυτού καθώς και του ονόµατος των ασφαλισµένων, από τα στοιχεία της προηγούµενης 
υποπερίπτωσης, δεν συνεπάγεται ακυρότητα των πράξεων επιβολής εισφορών. 
γ. Όταν συντάσσεται πράξη επιβολής εισφορών για µη καταβολή τους ή για µη επικόλληση 
των ελλειπόντων ενσήµων, αυτή πρέπει να περιέχει το σύνολο των στοιχείων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β'. Αντίθετα για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, για 
τις οποίες συντάσσεται πράξη επιβολής εισφορών, αρκεί η παράθεση σε αυτήν των στοιχείων 
που αναφέρονται στην υποπερίπτωση βα' αυτής. 
[Η παρ.11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 παρ.2 Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1)]. 
12. Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ζητή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίον, την 
υποβολήν αυτώ παντός στατιστικού στοιχείου σχετιζοµένου προς την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. ως 
και να παραγγέλη την περιοδικήν υποβολήν αυτώ συναφών στοιχείων, εντός ωρισµένων 
προθεσµιών. Η µη εµπρόθεσµος υποβολή των ανωτέρω στοιχειων, συνιστά βαρύ 
πειθαρχικόν παράπτωµα δια τον υπαίτιον της µη εµπροθέσµου υποβολής τούτων.  
13. Το Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως υποβάλλη εις το Υπουργείον Εργασίας και εις την Γεν. 
∆/νσιν ∆ηµοσίου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονοµικών, εις την αρχήν µεν εκάστου 
ηµερολογιακού τριµήνου λογιστικήν κατάστασιν εσόδων και εξόδων δια το προηγούµενον 
ηµερολογιακόν τρίµηνον εις την αρχήν δε εκάστου ηµερολογιακού έτους αντίγραφον του 
ισολογισµού και απολογισµού του δια το παρελθόν ηµερολογιακόν έτος.  
 
 

Άρθρο 27 
 
1.Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες δεν καταβάλλονται 
εµπροθέσµως, επιβαρύνονται µε πρόσθετο τέλος από την επόµενη ηµέρα εκείνης κατά την 
οποία έληξε η κατά νόµο προθεσµία καταβολής τους. Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και 
οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού ∆ώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων (Ε.Λ.∆.Ε.Ο.), 
καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Κάθε φορά που 
εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η 
προσαύξηση λόγω εκπρόθεσµης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόµενο ποσό. Το 
ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο µήνα καθυστέρησης και 1 % 
για κάθε επόµενο µήνα και µέχρι 120% συνολικά. 
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, ως µήνας θεωρείται ο ηµερολογιακός µήνας. 
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µπορεί να καθορίζονται τα ποσοστά πρόσθετων τελών, καθώς και το ανώτατο 
όριο αυτών. 
Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές, 
ανεξάρτητα από τις µισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται» 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 άρθρ.9 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48)] 
(2) [Η παρ.2 καταργήθηκε µε την παρ.2 άρθρ.56 Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1)] 
2.(3) Οι απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. από ληξιπρόθεσµες εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, 
πρόστιµα, τόκους, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και αχρεωστήτως ληφθείσες 
παροχές εισπράττονται µε βάση τη χρονική σειρά βεβαίωσής τους, η οποία προκύπτει από 
τον αύξοντα αριθµό και την ηµεροµηνία του τριπλοτύπου βεβαίωσης. Η είσπραξη γίνεται από 



τα ταµεία είσπραξης εσόδων του Ι.Κ.Α. ή από τις ταµειακές υπηρεσίες του, κατά τις διατάξεις 
του Κανονισµού του Ι.Κ.Α. και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.∆. 356/1974 
(ΦΕΚ 90). Η αρµοδιότητα αναστολής καταβολής τους κατά Ν.∆. 356/1974 ασκείται από το 
κατά τον Κανονισµό του Ι.Κ.Α. αρµόδιο όργανο». 
[Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 15 του 
Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291)] 
Οφειλές που προέρχονται από επιχειρήσεις και εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων, 
που είναι βεβαιωµένες στα ταµεία είσπραξης εσόδων και στις ταµειακές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. 
και προέρχονται από εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις 
εισφορών υπέρ αυτού, καθώς και υπέρ τρίτων, διαγράφονται, όταν το ποσό της κύριας 
οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (17.038 δραχµές) και 
δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους µέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους 
µέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν. Επίσης διαγράφονται οι βεβαιωµένες οφειλές, από τις 
παραπάνω υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. που προέρχονται: 
α. Από οποιαδήποτε αιτία υπέρ αυτού και ανέρχονται στο ποσό των εκατό ευρώ (34.075 
δραχµές), εφόσον δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους µέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του 
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν. 
β. Από οφειλέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και οι 
κληρονόµοι τους αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά και από το ∆ηµόσιο ως 
κληρονόµο µε το ευεργέτηµα της απογραφής. 
γ. Από οφειλέτες των οποίων εκποιήθηκαν αναγκαστικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 
356/1974, τα περιουσιακό τους στοιχεία και η επί δέκα έτη από τη βεβαίωση του χρέους 
επιδίωξη της είσπραξης των υπόλοιπων χρεών, παρά τη λήψη των ληφθέντων αναγκαστικών 
µέτρων, δεν απέδωσε. 
Η διαγραφή σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται µε πράξεις του διευθυντή του ταµείου 
είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α. ή της οικείας µονάδας όπου ανήκει οργανικό η ταµειακή υπηρεσία. 
∆εν λαµβάνονται αναγκαστικό µέτρα εκτέλεσης εκτός από το µέτρο της κατάσχεσης 
απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
οφειλών στα ταµεία είσπραξης και στις ταµειακές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α., που προέρχονται από 
κύριες εισφορές υπέρ αυτού ή υπέρ τρίτων, δεν υπερβαίνουν τα εκατό ευρώ (34.075 
δραχµές). 
∆εν ενεργείται βεβαίωση στα ταµεία είσπραξης εσόδων και στις ταµειακές υπηρεσίες του 
Ι.Κ.Α. τίτλων είσπραξης που αφορούν αυτοτελή πρόσθετα τέλη επιχειρήσεων, εφόσον το 
οφειλόµενο ποσό κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα είκοσι ευρώ (6.815 δραχµές). Χρηµατικές 
απαιτήσεις κατά του Ι.Κ.Α., από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, µέχρι του ποσού των 
πέντε ευρώ (1.704 δραχµές) δεν αποδίδονται στους δικαιούχους. 
Τα ανωτέρω αναγραφόµενα ποσό δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. 
[Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 31 του 
Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291)] 
Ως τακτοποιήσεις των περί ων το άρθρ.57 παρ.1 καθυστερουµένων εισφορών, νοείται και η 
παρά του οφειλέτου δήλωσις περί εξοφλήσεως αυτών δια 12 µηνιαίων δόσεων. Η µη 
καταβολή δόσεως τινός εντός 15θηµέρου αφ' ης κατέστη απαιτητή, καθιστά απαιτητόν 
ολόκληρον το ποσόν των καθυστεροµυµένωνω εισφορών, προσηυξηµένον κατά 50%. 
α) Τα δηµόσια ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α., που συστήθηκαν και λειτουργούν στις 
περιοχές Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 2 του Ν.∆. 
1383/1942 και των κατ’ εξουσιοδότηση του ήδη καταργηθέντος άρθρ. 8 του Ν.∆. 3908/1958 
και του άρθρ. Ι του Νόµου 2252/1952, από 27.2/18.3.1957 και 16.8/3.9.1959 Β.∆/των, 
µετονοµάζονται σε ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α., εξακολουθούν να λειτουργούν µε τις 
αυτές αρµοδιότητες, υπό τον έλεγχο όµως και εποπτεία του Ι.Κ.Α. και µε επάνδρωση σε 
όλους τους βαθµούς της ιεραρχίας αποκλειστικά από υπαλλήλους του Ι.Κ.Α.. 
β) Με Π.∆/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Κ.Α., µπορούν να συνιστώνται, συγχωνεύονται, 
µετονοµάζονται ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α. και ανακατανέµεται η τοπική και οι λοιπές 
αρµοδιότητές τους. 
γ) Κάθε παρακράτηση υπέρ του δηµοσίου που γίνονταν για την είσπραξη των εσόδων του 
Ι.Κ.Α. από τα δηµόσια ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α. καταργείται. 
δ) Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του δηµοσίου 
εφαρµόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του Ι.Κ.Α. και των 
συνεισπραττοµένων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισµών. Όπου δε σ' αυτές αναφέρεται 



Υπουργός, ∆/ντής ∆ηµοσίου Ταµείου και υπάλληλος του ∆ηµοσίου, νοούνται οι ∆ιοικητής 
Ι.Κ.Α., ∆/ντής Ταµείου Εισπράξεως Εσόδων Ι.Κ.Α. ή ∆/ντής Ταµειακής Υπηρεσίας Περ/κού ή 
Τοπικού Υποκ/στος Ι.Κ.Α. και υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., από τους οποίους ασκούνται οι 
αντίστοιχες αρµοδιότητες. 
[Οι περιπτώσεις α,β,γ,δ προστέθηκαν από το άρθρ. 18 Ν. 1469/1984] 
Για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α. έναντι δήµων ή κοινοτήτων από 
καθυστερούµενες εισφορές, πρόσθετα τέλη ή επαυξήσεις εισφορών, το Ίδρυµα δύναται να 
λαµβάνει κατά των οφειλετών (δήµων ή κοινοτήτων) τα αναγκαστικά µέτρα τα οποία 
προβλέπονται από την νοµοθεσία του για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών». 
[Το τρίτο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. Ι άρθρ. 33 Ν. 1759/1988] 
3 (4). Ως τίτλοι δια την βεβαίωσιν και είπραξιν των περί ων ανωτέρω απαιτήσεων 
χρησιµεύουσιν καταστάσεις οφειλετών. 
4 (5). Κατά της κατά τα ανωτέρω εκτελέσεως επιτρέπονται προσφυγαί ενώπιον του 
Πρωτοβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου. Κατά των αποφάσεων τούτου, 
επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εφ' όσον 
πρόκειται περί ποσών υπερβαινόντων το 50πλάσιον του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
ανώτατης ασφαλιστικής κλάσεως. 
5 (6). Εν περιπτώσει εισπράξεως των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α. δια πλειστηριασµού ή 
αναγγελίας εις την πτώχευσιν, η κατάταξις αυτών γίνεται προνοµιακώς µετά των απαιτήσεων 
γίνεται προνοµιακώς µετά των απαιτήσεων της παρ. 4 του άρθρ. 940 της Πολιτικής 
∆ικονοµίας, επί ενδεχοµένης δε ανεπάρκειας του αποµένοντος υπολοίπου προς εντελή 
εξόφλησιν, αι συντρέχουσαι προνοµιακαί απαιτήσεις κατατάσσονται συµµέτρως.. 
6. Το δικαίωµα του Ι.Κ.Α., για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηµατικών 
απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασµών των 
οργανισµών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υπόκειται 
σε δεκαετή παραγραφή η οποία αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου έτους από 
εκείνο µέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ι.Κ.Α., µπορεί ο χρόνος παραγραφής να ορίζεται σε πέντε έτη. 
Το δικαίωµα του Ι.Κ.Α. προς είσπραξη όλων των χρηµατικών απαιτήσεών του, καθώς και των 
απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασµών των οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, των 
οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., παραγράφεται µετά δεκαετία από τη λήξη του 
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε υπό στενή έννοια (ταµειακό). Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. η παραγραφή µπορεί να ορίζεται πενταετής. Οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται για χρηµατικές απαιτήσεις µισθολογικών περιόδων 
µετά την εφαρµογή του θεσµού της Α.Π.∆. 
Για χρηµατικές απαιτήσεις µισθολογικών περιόδων πριν την εφαρµογή της Α.Π.∆., 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του α.ν.18461 1951, όπως έχει 
αντικατασταθεί µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του Ν. 2556/1997 και αναριθµήθηκε µε την παρ. 
2 του όρθρου 56 του Ν.2676/1999. 
[Η παρ.6 (πρώην 7) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 15 του 
Ν.2972/2001 (Α' 291)] 
7α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 87 του Ν. 2362/1995, περί αναστολής 
παραγραφής των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, καθώς και των άρθρων 88 και 89 του ίδιου 
νόµου, περί διακοπής παραγραφής των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου και συνεπειών 
παραγραφής αυτών αντίστοιχα, εφαρµόζονται ανάλογα και στο Ι.Κ.Α. Όπου στις παραπάνω 
διατάξεις αναφέρεται Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ή 
Υπουργός Οικονοµικών, νοούνται αντίστοιχα ∆ιευθυντής Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή 
∆ιευθυντής Ταµειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού η Τοπικού Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. ή 
∆ιοικητής Ι.Κ.Α., από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρµοδιότητες. 
[Η παρ.7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο και η παρ.7α προστέθηκε µε την παρ.8 
άρθρ.2 Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270)] 
7 (8). Εισφοραί αχρεωστήτως εισπραχθείσαι, επιστρέφονται επί τη αιτήσει του 
ενδιαφεροµένου, εντόκως κατά 5%. Η διατάξις αυτή δεν ισχύει δια τας υπέρ των κλάδων 
ασφαλίσεως παροχών ασθενείας εις χρήµα και εις είδος εισπραχθείσας αχρεωστήτως 
εισφοράς. Ο ησφαλισµένος δικαιούται ν' απαιτήση την απ' ευθείας εις αυτόν πληρωµήν του 
αναλογούντος αυτών εξ εισφορών του ποσού εκ των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών 
µετά του εκ 5% τόκου. 



[Οι παρ.3,4,5,6,7 και 8 αναριθµήθηκαν σε 2,3,4,5,6,και 7 αντίστοιχα µε την παρ.2 άρθρ.56 
Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1)] 
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Άρθρο 28  
Σύνταξις αναπηρίας, γήρατος και θανάτου  

 
 
1α. Ο ασφαλισµένος στο Ίδρυµα δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος, εάν κατά την υποβολή 
της αιτήσεως έχει συµπληρώσει το 65ό έτος της ηλικίας του ή η ασφαλισµένη το 60ό και 
πραγµατοποίησε τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας. Το ως άνω 
όριο ηµερών εργασίας αυξάνεται προοδευτικά σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) 
ηµέρες εργασίας, µε την προσθήκη στις τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) ανά εκατόν 
πενήντα (150) ηµερών κατά µέσο όρο για καθένα επόµενο ηµερολογιακό έτος, αρχής 
γενοµένης από της 1ης Ιανουαρίου 1992. Για τους ασφαλισµένους, οι οποίοι µέχρι την 
31/12/1991 συµπληρώνουν το 63ο έτος της ηλικίας οι άνδρες και το 58ο οι γυναίκες, 
εφαρµόζονται οι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Με εξαίρεση την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α') και τους απασχολουµένους σε 
υπόγειες στοές µεταλλείων-λιγνιτορυχείων (ν. 997/1979, άρθρο 20), κάθε άλλη διάταξη, που 
προβλέπει απονοµή συντάξεων γήρατος σε ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α., µε λιγότερες ηµέρες 
εργασίας από τις κατά περίπτωση οριζόµενες ανωτέρω, δεν ισχύει, εφαρµοζοµένων 
αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων.  
β. Ο ασφαλισµένος, που συµπλήρωσε το 62ο έτος της ηλικίας του ή η ασφαλισµένη το 57ο 
έτος, δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος, αν πραγµατοποίησε δέκα χιλιάδες (10.000) ηµέρες 
εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης.  
2. Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα 
κύριας ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) ή το ∆ηµόσιο, εκτός των αναπήρων και θυµάτων πολέµων 
και µητέρων, που συνταξιοδοτήθηκαν µε το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 1892/1990, δικαιούται 
από το Ι.Κ.Α. πλήρη σύνταξη γήρατος εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει 
συµπληρώσει το όριο ηλικίας, που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νοµοθεσία για την 
απονοµή πλήρους σύνταξης και πάντως όχι κάτω του 60

ου
 έτους για τους άνδρες και του 

55ου για τις γυναίκες και έχει πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες σε κάθε περίπτωση 
ελάχιστες ηµέρες εργασίας, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 5.100 Για τους 
ασφαλισµένους που µέχρι 31-12-91 έχουν συµπληρώσει το 63

ο
 έτος της ηλικίας τους οι 

άνδρες και το 58ο οι γυναίκες απαιτούνται, οι κατά περίπτωση αναφερόµενες στην παρ. 1 εδ. 
α' ηµέρες εργασίας, οι οποίες από 1-1-1994 ανέρχονται σε 5.100. Αν ο ασφαλισµένος έχει 
πραγµατοποιήσει 4.500 ηµέρες εργασίας τουλάχιστον και έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της 
ηλικίας του ο άνδρας και το 60ο έτος η γυναίκα δικαιούται σύνταξη γήρατος µειωµένη κατά 
50%. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας, που προβλέπουν την απονοµή µειωµένης σύνταξης 
γήρατος δεν εφαρµόζονται για την απονοµή δεύτερης σύνταξης.  
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 47 
παρ. 9 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α' 165)] 
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µείωση σύνταξης επέρχεται και στην περίπτωση και για το 
ποσό που από το Ι.Κ.Α. απονέµεται σύνταξη αναπηρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 28 παρ. 5 (εδ α-γ), εκτός αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση 
του Ι.Κ.Α. τρεις χιλιάδες (3.000) ηµέρες εργασίας, εκ των οποίων εξακόσιες (600) στην 
τελευταία πενταετία.  
Οι προβλεπόµενες από το πρώτο εδάφιο πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) και τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσιες (4.500) ηµέρες εργασίες και από το δεύτερο εδάφιο τρεις χιλιάδες (3.000) ηµέρες 
εργασίας αυξάνονται προοδευτικά σε έξι χιλιάδες (6.000), τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες 
(4.800) και τρεις χιλιάδες εξακόσιες (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 έτος, αρχή γενοµένης από 1ης Ιανουαρίου 1998.  
Οι διατάξεις της τελευταίας περίπτωσης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν 
έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση που θεµελιώνεται δικαίωµα σύνταξης σε περισσότερους 



του ενός φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών, από την 
έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα. 
Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος ή πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθούν από τον πρώτο φορέα µέχρι το έτος 1998 είναι δυνατή η συνταξιοδότησή 
τους λόγω γήρατος και πριν από το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
όριο ηλικίας, εφόσον θεµελιώνουν από τον δεύτερο αυτόν φορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της νοµοθεσίας του δικαίωµα σύνταξης µε µικρότερη ηλικία των 65 ετών µέχρι τις 31.12.1997 
διαφυλασσοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 47 του 
ανωτέρω νόµου. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7-10- 1992. 
[Οι δυο άνω παράγραφοι προστέθηκαν µε το άρθρο 47 παρ. 10 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α’ 
165)] 
3.α) Αν ο ασφαλισµένος συµπλήρωσε τον αριθµό ηµερών εργασίας της παρ. 1, από τις 
οποίες ανά εκατό τουλάχιστον σε καθένα από τα πέντε ηµερολογιακά έτη τα αµέσως 
προηγούµενα του έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, δικαιούται σύνταξη γήρατος 
µειωµένη κατά το 1/ 200 της πλήρους µηνιαίας σύνταξης, για κάθε µήνα που λείπει από τα 
όρια ηλικίας, που ορίζονται στην παράγραφο 1 αντιστοίχως, εφ' όσον συµπλήρωσε το 60ό 
έτος της ηλικίας προκειµένου για ασφαλισµένο και το 55ο οµοίως προκειµένου για 
ασφαλισµένη.  
β) Με τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας οι άνδρες ή του 55ου οι γυναίκες, 
δικαιούνται σύνταξη, εφ' όσον πάντως συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και 
µάλιστα χωρίς τη µείωση του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου, οι ασφαλισµένοι οι 
οποίοι απασχολούνται επί µακρό χρόνο σε ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, 
που ορίζονται στον οικείο Κανονισµό. Με τον Κανονισµό αυτόν καθορίζεται, πλην του χρόνου 
απασχολήσεως στα επαγγέλµατα αυτά και κάθε σχετικό µε τη συνταξιοδότηση αυτή ζήτηµα. 
Τα µικρότερα όρια ηλικίας, που ισχύουν για ειδικές κατηγορίες προσώπων, τα οποία 
υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, δεν θίγονται. Για τους ασφαλισµένους, οι 
οποίοι µέχρι την 31.12.1991 συµπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας οι άνδρες και το 53ο οι 
γυναίκες, εφαρµόζονται οι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Ως 
χρόνος απασχόλησης στα πιο πάνω επαγγέλµατα, τόσο για τον υπολογισµό των εισφορών, 
όσο και για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου β', λαµβάνεται υπόψη και 
η αποχή από την εργασία, που οφείλεται σε κανονική άδεια ή ασθένεια, και µέχρι ένα µήνα 
για κάθε περίπτωση (άδεια ή ασθένεια) κατά ανώτατο όριο το χρόνο, των απασχολουµένων 
στα επαγγέλµατα αυτά και κατά την οποία συνεχίζεται η εργασιακή σχέση και η υπαγωγή 
στην ασφάλιση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 9 του Ν. 1759/1988 περί συνυπολογισµού των ηµερών 
εργασίας των απασχολουµένων σε οικοδοµικές και τεχνικές εργασίες, που έχουν 
αναγνωρισθεί µε το Ν. 629/1977 (ΦΕΚ Α' 280), ισχύουν για τη συµπλήρωση του οριζόµενου 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαιτούµενου κατά περίπτωση αριθµού ηµερών. 
δ) Ασφαλισµένη µητέρα µε ανήλικα παιδιά, καθώς και ασφαλισµένη µητέρα µε παιδιά 
οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, η οποία 
συµπληρώνει το 50ό έτος της ηλικίας και 5.500 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας, δικαιούται 
σύνταξη γήρατος µειωµένη 5.500 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας, δικαιούται σύνταξη γήρατος 
µειωµένη 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' όσον η γυναίκα δεν 
είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή άλλου οργανισµού κύριας 
ασφάλισης.(..) 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 καταργήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1976/1991 
(ΦΕΚ Α΄ 184)] 
4.α) Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα για σύνταξη λόγω αναπηρίας, αν έγινε ανάπηρος κατά 
την έννοια της παραγράφου 5 του παρόντος και έχει πραγµατοποιήσει τον αριθµό ηµερών 
εργασίας που ορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή τριακόσιες (300) 
ηµέρες εργασίας και δεν έχει συµπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας. Οι πιο πάνω 300 ηµέρες 
εργασίας αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200 ηµέρες εργασίας µε προσθήκη ανά 120 ηµερών 
εργασίας κατά µέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου. Από τις πιο πάνω κατά 
περίπτωση ηµέρες εργασίας πρέπει οι τριακόσιες (300) να έχουν πραγµατοποιηθεί στα 
αµέσως προηγούµενα πέντε (5) έτη από εκείνο, στο οποίο κατέστη ανάπηρος ο 
ασφαλισµένος. β) Εφ' όσον ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις χρονικές προϋποθέσεις του 
προηγούµενου εδαφίου, δικαιούται σύνταξη, αν έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση 
τουλάχιστο χίλιες πεντακόσιες (1.500) ηµέρες εργασίας, από τις οποίες τις εξακόσιες (600) 
µέσα στα πέντε (5) έτη τα αµέσως προηγούµενα από εκείνο που έγινε ανάπηρος. Εάν κατά 



τη διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισµένος έχει επιδοτηθεί για ασθένεια ή ανεργία ή 
έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την 
επιδότηση ή συνταξιοδότηση χρόνο.  
5.α) Ο ασφαλισµένος θεωρείται βαριά ανάπηρος αν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή 
εξασθένησης σωµατικής ή πνευµατικής, µεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, 
ετήσιας τουλάχιστο διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν µπορεί να κερδίζει από εργασία 
που ανταποκρίνεται στις δυνάµεις, τις δεξιότητες και τη µόρφωσή του περισσότερο από το 
ένα πέµπτο (1/5) του ποσού που συνήθως κερδίζει σωµατικά και πνευµατικά υγιής 
άνθρωπος της ίδιας µόρφωσης.  
Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η ανωτέρω προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον ηµερών εργασίας 
κατ' έτος την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση πενταετία για τη 
χορήγηση µειωµένης σύνταξης γήρατος στις περιπτώσεις ασφαλισµένων που έχουν εγγραφεί 
ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.∆, για χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών 
µηνών πριν το µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον κατέχουν για το ίδιο 
ως άνω χρονικό διάστηµα κάρτα ανεργίας ανανεούµενη ανά µήνα. Η διάταξη αυτή ισχύει δύο 
(2) έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 
[Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.15 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48)] 
β) Ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος αν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης 
σωµατικής ή πνευµατικής, µεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, διάρκειας ενός 
έτους το λιγότερο κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν µπορεί να κερδίζει από εργασία που 
ανταποκρίνεται στις δυνάµεις, τις δεξιότητες, τη µόρφωση και τη συνηθισµένη επαγγελµατική 
του απασχόληση, περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην 
ίδια επαγγελµατική κατηγορία σωµατικά και πνευµατικά υγιής άνθρωπος της ίδιας µόρφωσης. 
γ) Ο ασφαλισµένος θεωρείται µερικά ανάπηρος αν λόγω πάθησης η βλάβης ή εξασθένησης 
σωµατικής ή πνευµατικής, µεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εξάµηνης το 
λιγότερο κατά ιατρική πρόβλεψη διαρκείας, δεν µπορεί να κερδίζει από εργασία που 
ανταποκρίνεται στις 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 επαγγελµατική κατηγορία σωµατικά και πνευµατικά υγιής άνθρωπος της ίδιας 
µόρφωσης.  
δ) Ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος ή µερικά ανάπηρος κατά την έννοια των 
προηγούµενων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωµατική ή 
πνευµατική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφ' όσον όµως η 
µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το µισό της κατά περίπτωση 
αναπηρίας. 
ε) Με κανονισµό, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 
προκαθορίζεται µε εκατοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ιατρικής επιστήµης, το 
ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή πνευµατική 
εξασθένηση ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων. 
Μέχρι την έκδοση του κανονισµού η αναπηρία προσδιορίζεται ιατρικώς σύµφωνα µε τις µέχρι 
σήµερα ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά προκειµένου περί παθήσεων που οφείλονται κατά κύριο 
λόγο σε νευροψυχιατρικά αίτια που αποδεικνύονται κλινικά, η αναπηρία προσδιορίζεται 
ιατρικώς σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις. (…). 
[Το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α΄ 
184) και µε την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2335/1995 (ΦΕΚ Α ΄185)] 
1. Προς τούτο δηµιουργείται ειδικό σώµα γιατρών υγειονοµικών επιτροπών αναπηρίας, που 
αποτελείται από γιατρούς του Ι.Κ.Α. µε απασχόληση στις επιτροπές αυτές. Οι γιατροί αυτοί 
υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση στο έργο των υγειονοµικών επιτροπών. Τα προγράµµατα 
της ειδικής αυτής εκπαίδευσης καταρτίζονται από το Ι.Κ.Α. και εγκρίνονται µε απόφαση του 
∆ιοικητή του ιδρύµατος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια των προγραµµάτων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτής της διάταξης. 
Επίσης, µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και 
αξιολόγησης των γιατρών που θα παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράµµατα. Τα 
προγράµµατα αυτά απευθύνονται σε όλους τους γιατρούς του Ι.Κ.Α., οι οποίοι, αφού 
υποβληθούν στην παραπάνω εκπαίδευση αξιολογούνται από πενταµελή επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από τον προϊστάµενο της διεύθυνσης υγειονοµικού προσωπικού του Ι.Κ.Α. ως 
πρόεδρος τον προϊστάµενο της διεύθυνσης αναπηρίας και κοινωνικής εργασίας του Ι.Κ.Α., το 
διευθυντή του υποκαταστήµατος συντάξεων ή τον υγειονοµικό προϊστάµενο του Ι.Κ.Α., που 
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.. από έναν (1) εκπρόσωπο 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από 



τον Γ.Ι.Σ και έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας οµοσπονδίας Ιατρών Ι.Κ.Α. που 
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια οµοσπονδία Συλλόγων 
Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. - Ι.Κ.Α.). 
2. Από το σύνολο των επιλεγµένων γιατρών καθορίζονται µε δηµόσια κλήρωση ανά εξάµηνο, 
οι γιατροί που απαιτούνται για τη λειτουργία των υγειονοµικών επιτροπών, ο αριθµός των 
οποίων ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. και σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
υγειονοµικών επιτροπών σε γιατρούς συγκεκριµένων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των 
παραπάνω επιτροπών. 
3. Οι παραπάνω γιατροί καλύπτουν τις θέσεις των προέδρων και των µελών των 
υγειονοµικών επιτροπών των υποκαταστηµάτων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των προέδρων των υγειονοµικών επιτροπών όλης της χώρας. Οι γιατροί αυτοί 
µπορούν να συµµετέχουν και ως µέλη των υγειονοµικών επιτροπών των επαρχιακών 
µονάδων υγείας ή υποκαταστηµάτων. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η κατόπιν κλήρωσης 
συµµετοχή στην υγειονοµική επιτροπή δύο (2) µελών εκ των υπηρετούντων στη µονάδα 
υγείας ή υποκατάστηµα γιατρών. 
4. Τα µέλη των υγειονοµικών επιτροπών των υποκαταστηµάτων Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης είναι γιατροί από το Ειδικό Σώµα που ορίζονται για έξι (6) µήνες µε κλήρωση. 
5. Οι προς εξέταση περιπτώσεις από τις υγειονοµικές επιτροπές των 
παραπάνω υποκαταστηµάτων καταχωρίζονται σε πινάκια και οι υποθέσεις κάθε πινακίου 
παραπέµπονται στις επιτροπές αυτές ύστερα από δηµόσια κλήρωση που γίνεται µία (1) ώρα 
πριν από την έναρξη της λειτουργίας των επιτροπών Επίσης, διενεργείται κλήρωση µεταξύ 
των γιατρών του ειδικού σώµατος που είναι χωρισµένοι σε οµάδες κατά ειδικότητα. Η 
δηµόσια κλήρωση διενεργείται παρουσία διοικητικού υπαλλήλου του οικείου 
υποκαταστήµατος που ορίζεται από το ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.. Πρόεδρος της επιτροπής για τα 
υποκαταστήµατα Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Πειραιά, ορίζεται ο κληρωθείς γιατρός που έχει το 
µεγαλύτερο χρόνο θητείας στις υγειονοµικές επιτροπές. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει 
ο υγειονοµικός προϊστάµενος. 
6. Για τη συγκρότηση των υγειονοµικών επιτροπών των επαρχιών τη θέση των προέδρων, 
κα8ώς και του ενός (1) ή και των δύο (2) µελών καλύπτουν γιατροί του ειδικού σώµατος που 
µετακινούνται από Αθήνα Θεσσαλονίκη ή Πειραιά. 
Μέλη όµως των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από δηµόσια κλήρωση και µεταξύ των 
γιατρών που υπηρετούν σε κάθε υποκατάστηµα, εξαιρουµένων των ακτινολόγων, 
µικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Η κλήρωση γίνεται µία (1) ώρα πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας της υγειονοµικής επιτροπής. Ο ∆ιοικητής του Ι.Κ.Α δύναται, εκτός της παραπάνω 
διαδικασίας, µε απόφασή του να ορίζει τη µετακίνηση γιατρών προκειµένου να µετέχουν ως 
πρόεδροι ή µέλη υγειονοµικών επιτροπών αναπηρίας οποιουδήποτε υποκαταστήµατος. Η 
µετακίνηση αυτή προγραµµατίζεται δυο (2) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της υγειονοµικής 
επιτροπής 
7. Στα παραπάνω υποκαταστήµατα η προετοιµασία του φακέλου µε τις αναγκαίες 
παρακλινικές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών γιατρών γίνεται από τον εισηγητή που ορίζεται 
από τον προϊστάµενο της υγειονοµικής υπηρεσίας ο οποίος συµµετέχει στην υγειονοµική 
επιτροπή άνευ ψήφου. Ο εισηγητής είναι γιατρός του Ι.Κ.Α. ειδικότητας αντίστοιχης µε την 
κύρια πάθηση του ασθενούς, που υπηρετεί στην οικεία µονάδα υγείας ή ελλείψει τούτου 
συµµετέχει ο προϊστάµενος της υγειονοµικής υπηρεσίας. Στις µονάδες υγείας, όπου 
λειτουργούν πέραν των δύο (2) υγειονοµικών επιτροπών ταυτόχρονα, ορίζονται µε απόφαση 
του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας, επιπλέον εισηγητές, ένας (1) για 
κάθε δύο (2) υγειονοµικές επιτροπές, οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτές άνευ ψήφου. Σε αυτούς 
καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση για κάθε οριστική γνωµάτευση του ενός εκ των δύο (2) 
πινακίων των υγειονοµικών επιτροπών που συµµετέχουν, ποσού ίσου µε το µισό της αµοιβής 
που καταβάλλεται εκάστοτε από το ∆ηµόσιο στους συµβεβληµένους µε αυτό γιατρούς για την 
εξέταση στο ιατρείο. 
8. Ο διορισµός των µελών των υγειονοµικών επιτροπών γίνεται µε απόφαση του 
υγειονοµικού προϊσταµένου κάθε υποκαταστήµατος. 9. Οι γιατροί του ειδικού σώµατος των 
υγειονοµικών επιτροπών µετακινούνται κάθε µήνα εκτός έδρας, ύστερα από δηµόσια 
κλήρωση, για την κάλυψή της θέσης του προέδρου ή του µέλους των υγειονοµικών 
επιτροπών των επαρχιακών υποκαταστηµάτων και καταβάλλονται σε αυτούς έξοδα κινήσεως 
και ηµερήσια αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
10. Στους γιατρούς των υγειονοµικών επιτροπών καθώς και στους εισηγητές των 
υγειονοµικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση για κθ8ε κρινόµενο περιστατικό, 
για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωµάτευση, ποσού ίσου µε το µισό της αµοιβής που 



καταβάλλεται εκάστοτε από το ∆ηµόσιο στους συµβεβληµένους µε αυτό γιατρούς για την 
εξέταση στο ιατρείο. 
11. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
πληρότητα του φακέλου των κρινόµενων περιστατικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία των 
κατά το άρθρο αυτό προβλεπόµενων υγειονοµικών επιτροπών αναπηρίας, η συγκρότηση και 
λειτουργία τους γίνεται µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
12. Το έντυπο της γνωµάτευσης αναπηρίας προσαρµόζεται σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
έντυπο γνωµάτευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
13. Κατ' εξαίρεση σε παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές ορίζονται µε απόφαση του 
∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. τριµελείς υγειονοµικές επιτροπές συγκροτούµενες από γιατρούς του 
ειδικού σώµατος, που µετακινούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υγειονοµικές επιτροπές 
των παραπάνω περιοχών. Για τους γιατρούς αυτούς ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 
9 του παρόντος άρθρου περί χρηµατικών αποζηµιώσεων. 
14. Στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας της ∆ιοίκησης λειτουργεί σε µόνιµη βάση επιτροπή 
δειγµατοληπτικού ελέγχου των γνωµατεύσεων όλων των υγειονοµικών επιτροπών 
αναπηρίας. Ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
15. Η συγκρότηση των υγειονοµικών επιτροπών των επαρχιακών µονάδων υγείας ή 
υποκαταστηµάτων, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, θα έχει σταδιακή εφαρµογή 
ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας  
[Το εδάφιο στο τέλος της περ. ε' προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1976/1991 
(ΦΕΚ Α’ 184) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ.4 Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270)] 
στ. Κατά τον προσδιορισµό του βαθµού της αναπηρίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω εδάφια α', β' 
και γ, το ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται µε ιατρικά κριτήρια µπορεί να αυξηθεί και µέχρι 
17 ποσοστιαίες µονάδες, λόγω κοινωνικών κριτηρίων ή κριτηρίων αγοράς εργασίας. 
[Η περ. στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1976/1991 
(ΦΕΚ Α’ 184)] 
ζ) Εφόσον ο ασφαλισµένος κρίνεται βαριά ανάπηρος κατά την έννοια του ανωτέρω εδαφίου α' 
δικαιούται σύνταξη ίση µε την οριζόµενη κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος νόµου. Εφ' 
όσον ο ασφαλισµένος κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια του ανωτέρω εδαφίου β', δικαιούται 
τα τρία τέταρτα (3/4) της σύνταξης αυτής και, εφ' όσον κρίνεται µερικά ανάπηρος κατά την 
έννοια του ανωτέρω εδαφίου γ', δικαιούται το µισό (1/2) της σύνταξης αυτής.  
η) Ο ασφαλισµένος, που έχει συµπληρώσει έξι χιλιάδες (6.000) ηµέρες εργασίας και κρίνεται 
ανάπηρος κατά την έννοια του ανωτέρω εδαφίου β', δικαιούται την ακέραια κατά τα ανωτέρω 
σύνταξη. Επίσης ο ασφαλισµένος, του οποίου η αναπηρία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
ψυχιατρικές παθήσεις και κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια των εδαφίων β' ή γ', δικαιούται 
την ακέραια ή τα 3/4 της ακέραιας σύνταξης αντίστοιχα. 
[Το δεύτερο εδάφιο της περ. η τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του 
Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α΄ 184)] 
θ) Αν ο ασφαλισµένος κατέστη ανάπηρος από πρόθεση ή από πληµέληµµα ή κακούργηµα, 
το οποίο ο ίδιος διέπραξε, η δε ενοχή αποδεικνύεται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν 
δικαιούται σύνταξη αναπηρίας. Αν όµως υπάρχουν πρόσωπα από τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, αυτά δικαιούνται τη σύνταξη, την οποία θα εδικαιούντο 
σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου.  
[Οι παρ. 1 έως και 5 και η παρ. 6, πρώτο εδάφιο, στοιχ. α', όπως ίσχυαν, τίθενται όπως 
αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α’ 138)].  
6. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας οποιασδήποτε βαθµίδας, 
ή επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής ή ασφαλισµένου 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 επήλθε ο θάνατος, 
ή ασφαλισµένου που έχει πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο κατά περίπτωση από την 
παράγραφο 4 εδάφιο α' αριθµό ηµερών εργασίας, έχουν δικαίωµα για σύνταξη κατά τα 
επόµενα εδάφια:  
α) Η χήρα ή ο χήρος, του οποίου η συντήρηση εβάρυνε κυρίως τη θανούσα και εφ' όσον είναι 
ανάπηρος κατά την έννοια της παραγράφου 5 εδάφιο β' του παρόντος.  
[Οι παρ. 1 έως και 5 και η παρ. 6, πρώτο εδάφιο, στοιχ. α', τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε 
την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 138)] 
β) Τα νόµιµα τέκνα, τα νοµιµοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα και υιοθετηθέντα, ων η υιοθεσία 
έλαβε χώραν εν τουλάχιστον έτος προ του θανάτου του ή της χορηγήσεως συντάξεως ή 



επιδόµατος αναπροσαρµογής εις τον θετόν πατέραν και τα οποία δεν λαµβάνουσιν 
οπωσδήποτε σύνταξιν εκ του Ι.Κ.Α. και επί θανάτου ησφαλισµένης ή συνταξιούχου ή 
επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής και τα νόθα αυτής τέκνα.  
γ) Οι κατά τον χρόνον του θανάτου ησφαλισµένου ή συνταξιούχου ή επιδοµατούχου λόγω 
αναπροσαρµογής της ορφανοί πατρός και µητρός εγγονοί και προγονοί, εφ' όσον πάντες 
ούτοι συνετηρούντο κυρίως υπό του θανόντος (της θανούσης).  
δ) Οι γονείς, εάν η συντήρησις των εβάρυνε κυρίως τον θανόντα (ή την θανούσαν). 
Συντάξεως δικαιούνται υπό τας αυτάς προϋποθέσεις και οι θετοί γονείς, εφ' όσον η υιοθεσία 
έλαβε χώραν τρία τουλάχιστον έτη προ του θανάτου του υιοθετηθέντος τέκνου. 
[Το τελευταίο εδάφιο εις το τέλος του εδαφίου δ', προστέθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν. 
4497/1966 (ΦΕΚ Α’ 37)]. 
7. Η χήρα (χήρος) δεν δικαιούται συντάξεως. Α'. Εάν ο θάνατος του συζύγου (της συζύγου) 
επήλθε προ της παρόδου εξ µηνών από της τελέσεως του γάµου, εκτός:  
α) Εάν ο θάνατος οφείλεται εις ατύχηµα εργατικόν ή µη.  
β) Εάν, υφισταµένου του γάµου, εγεννήθη ή δια του γάµου ενοµιµοποιήθη τέκνον.  
γ) Εάν η χήρα κατά τον χρόνον του θανάτου τελή εις κατάστασιν εγκυµοσύνης και Β'. Εάν ο 
θανών (η θανούσα) ελάµβανε κατά την τέλεσιν του γάµου σύνταξιν αναπηρίας ή γήρατος ή 
επίδοµα αναπροσαρµογής, ο δε θάνατος επήλθε προ της παρόδου 24 µηνών από της 
τελέσεως του γάµου, εκτός αν και εν τη περιπτώσει ταύτη συντρέχη λόγος τις εκ των 
ανωτέρω υπό στοιχ. α', β' και γ' αναφεροµένων.  
8. Το ποσόν της συντάξεως εις ην δικαιούται η χήρα (χήρος) ισούται προς τα εβδοµήκοντα 
(70) εκατοστά του ποσού της συντάξεως του θανόντος (θανούσης). 
[Η παρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.∆. 4104/1960 (ΦΕΚ Α΄ 
147)] 
9. Το ποσόν της συντάξεως εις ην δικαιούται έκαστον τέκνον, ισούται προς είκοσιν εκατοστά 
του ποσού της συντάξεως του θανόντος (θανούσης). Προκειµένου όµως περί τέκνου 
ορφανού εξ αµφοτέρων των γονέων, η κατά το προηγούµενον εδάφιον σύνταξις αυτού 
τριπλασιάζεται. Το σύνολον πάντως των συντάξεων της χήρας (χήρου) και των τέκνων, δεν 
δύναται να υπερβαίνη το ποσόν της συντάξεως του θανόντος (θανούσης) και µη υπαρχούσης 
χήρας (χήρου) δικαιουµένης συντάξεως, τα ογδοήκοντα εκατοστά του εν λόγω ποσού. Εάν το 
σύνολον των συντάξεων υπερβαίνη τα όρια του προηγουµένου εδαφίου, η σύνταξις εκάστου 
δικαιουµένου µειούται αναλόγως.  
10. Οι περί ων η παράγραφος 6 εγγονοί, προγονοί και γονείς δικαιούνται συντάξεως, εάν δεν 
υπάρχουν χήρα (χήρος) ή τέκνα δικαιούµενα συντάξεως ή επί υπαρχόντων τοιούτων δια της 
Ι.Κ.Α.νοποιήσεως των εις σύνταξιν δικαιωµάτων αυτών δεν εξαντλείται το ποσόν της 
συντάξεως του θανόντος (θανούσης).  
11. Το ποσόν της συντάξεως εκάστου εγγονού, προγονού, του πατρός ή της η χήρας µητρός, 
ισούται προς τα είκοσιν εκατοστά της συντάξεως του θανόντος (της θανούσης), της δε χήρας 
µητρός εις τα 40 % της αυτής συντάξεως, χωρίς όµως το σύνολον των συντάξεων των 
εγγόνων, προγονών και γονέων να δύναται να υπερβή, εν µεν τη πρώτη περιπτώσει της 
προηγουµενης παραγράφου το ποσόν της συντάξεως του θανόντος (θανούσης), εν δε τη 
δευτέρα περιπτώσει της αυτής παραγράφου το ποσόν το αποµένον εκ της εν λόγω 
συντάξεως µετά την ικανοποίησιν του εις σύνταξιν δικαιώµατος της χήρας (χήρου ) ή των 
τέκνων. Αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρµόζονται αναλόγως και 
εν προκειµένω. 
12. Ως σύνταξη του θανόντος (θανούσης) για τον υπολογισµό των ποσοστών των συντάξεων 
των µελών οικογενείας του παρόντος άρθρου λαµβάνεται υπόψη προκειµένου περί θανόντος 
συνταξιούχου το ποσό σύνταξης που πράγµατι ελάµβανε ο θανών (θανούσα), ή προκειµένου 
περί ασφαλισµένου το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών εάν είχε κριθεί ανάπηρος κατά 
την έννοια της παραγράφου 5 εδάφ. α του παρόντος. Τυχόν προσαυξήσεις λόγω 
οικογενειακών βαρών και απολύτου αναπηρίας δεν συνυπολογίζονται». 
«Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, κατά τον παραπάνω υπολογισµό, το ποσό της σύνταξης 
των µελών οικογένειας θανόντος συνταξιούχου υπολείπεται του πλήρους κατώτατου ορίου 
συντάξεως λόγω θανάτου, καταβάλλεται στους δικαιούχους το επιπλέον ποσό µέχρι τη 
συµπλήρωση του κατώτατου ορίου, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 14 
του άρθρου 29 του α.ν.1846/1951, όπως ισχύει, καθώς και διατάξεων ειδικών νόµων, 
σύµφωνα µε τις οποίες ο συνταξιούχος ελάµβανε οργανικό ποσό σύνταξης. 
[Η άνω διάταξη προστέθηκε στο τέλος της παρ.12 µε την παρ.1 άρθρ.6 Ν.2335/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
185)] 



[Η παρ. 12 του άρθρου 28 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 
1976/1991 (ΦΕΚ Α΄ 184)] 
13. Πρόσωπα, εκ των κατά το παρόν άρθρον δικαιουµένων συντάξεως, στερούνται παντός 
επ' αυτής δικαιώµατος, εάν δι' αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, ήθελον καταδικασθή δια 
πράξιν, αποτέλεσµα της οποίας υπήρξεν ο θάνατος του ησφαλισµένου ή του συνταξιούχου 
(της ησφαλισµένης ή του συνταξιούχου). 
14. Εφ' όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως εις τίνα 
περιοχήν ή επαγγελµατικήν κατηγορίαν, πρόσωπα το πρώτον υπαχθέντα εις την ασφάλισιν 
εν τη περιοχή ή επαγγελµατική ταύτη κατηγορία, δικαιούνται συντάξεως αναπηρίας ή 
επιδόµατος αναπροσαρµογής ή συντάξεως γήρατος, µειωµένης κατά 20% εφ' όσον έχουν 
πραγµατοποιήσει 1.000 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας εν τη αυτή περιοχή ή επαγγελµατική 
κατηγορία και έχουν καταστή ανάπηρα κατά την έννοιαν της παραγράφου 2 ή έχουν 
συµπληρώσει το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου όριον ηλικίας. Υπό τας αυτάς 
προϋποθέσεις δικαιούνται συντάξεως εν περιπτώσει θανάτου των ως άνω προσώπων, τα εν 
παρ. 6 του παρόντος άρθρου οριζόµενα µέλη οικογενείας. Μετά την πάροδον της πενταετίας 
από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως και δι' έκαστον διανυόµενον επί πλέον έτος 
προστίθενται εις τας ως άνω χιλίας ηµέρας εργασίας ανά 175 κατά µέσον όρον µέχρι 
συµπληρώσεως των υπό των παραγρ. 1. 1α. 1β. 5 ή 6 του παρόντος άρθρου οριζοµένων 
χρονικών προϋποθέσεων δια την απονοµήν συντάξεως γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, 
οπότε το ποσόν της συντάξεως υπολογίζεται άνευ της κατά τα ανωτέρω µειώσεως. (…) 
[Η διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παρ. 14, καταργήθηκε κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 
1469/1984 ( ΦΕΚ Α΄ 111)] 
Προκειµένου περί των συµπληρωσάντων το 65ον έτος της ηλικίας των δια την συµπλήρωσιν 
των υπό της παρούσης παραγράφου απαιτουµένων χιλίων ηµερών εργασίας 
συνυπολογίζονται και αι εν τη ασφαλίσει του Ι.Κ.Α. πραγµατοποιηθείσαι τοιαύται εις περιοχάς 
απεχούσας τεσσαράκοντα, κατ' ανώτατον όριον, χιλιόµετρα εκ της περιοχής εις ην το πρώτον 
επεξετάθη η ασφάλισις του Ι.Κ.Α.. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 28 προστέθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 629/1977 
(ΦΕΚ Α' 180)] 
[Η παρ. 14 προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν.∆. 4104/1960 (ΦΕΚ Α' 147)] 
15. ∆ια την θεµελίωσιν δικαιώµατος συντάξεως λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων των παρ. 
1 και 1α του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51, ως ετροποποιήθη, συνυπολογίζεται µέχρι 
συµπληρώσεως των εν αυταίς χρονικών προϋποθέσεων και αι ηµέραι καθ'ας ο 
ησφαλισµένος εδικαώθη συντάξεως λόγω αναπηρίας εντός της τελευταίας προ της 
συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας, δεκαετίας.  
Συνυπολογίζονται οµοίως κατά το ήµισυ και αι ηµέραι δι' ας ο ησφαλισµένος εδικαιώθη 
συντάξεως λόγω αναπηρίας και προ της τελευταίας 10ετίας από της ισχύος του παρόντος 
µέχρι της συµπληρώσεως των χρονικών προϋποθέσεων δια την θεµελίωσιν δικαιώµατος 
συντάξεως λόγω γήρατος. (…) 
[Η παρ. 15 προστέθηκε µε το άρθρο 8 του Ν∆ 4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
[Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 15, καταργήθηκε από το άρθρο 16 παρ. 12 του Ν. 
4497/1966 (ΦΕΚ Α' 37)] 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 προστέθηκε µε του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 
Α' 189)] 
 
 

Άρθρο 29 

Ποσόν συντάξεως - Έναρξις - Λήξις 
 
1. Το ποσόν της υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουµένης µηνιαίας συντάξεως γήρατος και αναπηρίας 
αποτελείται :  
α) Εκ βασικού ποσού οριζοµένου εις ποσοστόν, κατά τον κατωτέρω πίνακα Α' του 
εικοσιπενταπλάσιου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην 
κατατάσσεται ο ησφαλισµένος κατά το άρθρον 37 του παρόντος.  
ΠΙΝΑΞ Α' (Βασικόν ποσόν) 
Ασφαλιστικαί Τ.Ε. Ποσοστόν Κλάσεις I 80 70% II 100 60% III 125 55% IV 150 50% V 180 
46% VI 210 43% VII 240 40% VIII 270 38% IX 300 36% X 330 34% XI 360 32% «ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, 
ΧΙV, XV και άνω 30%» 



β) Εκ προσαυξήσεων, υπολογιζοµένων ανά 300 ηµέρας εργασίας πέραν των 3.000 τοιούτων 
οριζοµένων εις τα εν τω κατωτέρω πίνακι Β' ποσοστά, επί του εικοσιπενταπλάσιου του ως 
άνω τεκµαρτού ηµεροµισθίου.  
[Παραλείπεται πίνακας] 
2. Επί αναπηρίας οφειλοµένης εις εργατικόν ατύχηµα το ποσόν της χορηγητέας µετά των 
οικογενειακών βαρών συντάξεως δεν δύναται να είναι κατώτερον του 60% του 25πλάσιου του 
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην κατατάσσεται ο ησφαλισµένος, 
κατά το άρθρον 37 του παρόντος, το οποίον ποσόν όµως δεν δύναται να υπερβαίνει το 
25πλάσιον του εκάστοτε ισχύοντος τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ογδόης (VIII) ασφαλιστικής 
κλάσεως µέχρι της 31.12.1980, της ενάτης (IX) δια το από 1.1.1981 και µέχρι 31.12.1983 
χρονικόν διάστηµα και της δεκάτης (Χ) δια τον από 1.1.1984 και εφεξής χρόνον.  
Το ανωτέρω ποσόν προσαυξάνεται δια την σύζυγον κατά το εκάστοτε ισχύον ποσόν του ενός 
και ηµίσεος ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτου, εφ’ όσον αύτη δεν ασκεί επάγγελµά τι ή δεν 
είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισµού ή Ν.Π.∆.∆. ή του ∆ηµοσίου και ενός εισέτι 
ηµεροµισθίου δι’ έκαστον τέκνον υπό τους περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 29 του Α.Ν. 
1846/1951 ως τροποποιηθείσα ισχύει. Καθ' εκάστην εφεξής αύξησιν του κατωτάτου 
ηµεροµισθίου ανειδικεύτου εργάτου ο ανακαθορισµός τη ως άνω προσαυξήσεως χωρεί από 
της ηµέρας ανακαθορισµού των συντάξεων κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 825/78. 
[Η παρ. 2, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο5 παρ. 2 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α' 189)]  
[Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ Α΄ 287)]  
3. Το ποσόν της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος δια την σύζυγον κατά το ποσόν ενός 
και ηµίσεος του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτου εφ' όσον δεν ασκεί 
επάγγελµα δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισµού ή Ν.Π.∆.∆. ή του ∆ηµοσίου. 
Καθ εκάστην εφεξής του κατωτάτου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτου ο ανακαθορισµός της 
ως άνω προσαυξήσεως χωρεί από της ηµέρας ανακαθορισµού των συντάξεων κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. Αι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου 
συντάξεις προσαυξάνονται κατά 20% δια το πρώτον τέκνον, 15% δια το δεύτερον τέκνον και 
10% δια το τρίτον τέκνον, εφ' όσον είναι άγαµα και δεν ασκούν επάγγελµά τι ή δεν λαµβάνει 
δι' αυτά προσαύξησιν ο έτερος των συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος ή δεν λαµβάνουν τα ίδια 
συντάξιν εξ ασφαλιστικού Οργανισµού ή του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. Αι δια τα τέκνα 
χορηγουµέναι προσαυξήσεις συντάξεων δεν δύναται να υπολογισθούν κατά πάσαν 
περίπτωσιν επί τµήµατος συντάξεως ανωτέρω του εκάστοτε 25πλάσου του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της (Χ) δεκάτης ασφαλιστικής κλάσεως. 
Τυχόν καταβαλλόµενα επί πλέον ποσά εξακολουθούν να καταβάλλονται συµψηφίζονται όµως 
εις πάσαν µελλοντικήν αύξησιν των συντάξεων. 
[Οι παράγραφοι 1 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.∆. 
4104/1960 (Α΄ 147)].  
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 
825/1978 (ΦΕΚ Α' 189)] 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α' 
189). 
4. Ουδείς δύναται να λάβη παρά του Ι.Κ.Α. περισσοτέρας της µίας συντάξεως εξ ιδίας αυτού 
εργασίας. Εάν ο ησφαλισµένος δικαιούται πλείονων συντάξεων εξ ιδίας εργασίας, λαµβάνει 
την µεγαλύτεραν». ∆εν λαµβάνεται υπ'όψιν δια την εφαρµογήν της παρούσης η σύνταξις η 
απονεµηθείσα παρά συγχωνευθέντος εις το Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού Οργανισµού, ήτις 
εξακολουθεί καταβαλλοµένη εφ' όσον όµως δεν έτυχεν ανακαθορισµού.  
[Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Ν.∆. 4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
5. Η καταβολή των συντάξεων και του επιδόµατος αναπροσαρµογής άρχεται από της ηµέρας 
καθ' ήν υπεβληθή υπό του ασφαλισµένου η αίτησις περί απονοµής της συντάξεως. Κατ' 
εξαίρεσιν:  
α) εν περιπτώσει αναπηρίας, δι' ην κατεβλήθη επίδοµα ασθενείας, η καταβολή της συντάξεως 
άρχεται από της εποµένης της λήξεως της επιδοτήσεως ή , κατ' εκλογήν του ησφαλισµένου 
από της ενάρξεως της επιδοτήσεως, εφ' όσον έκτοτε ο ησφαλισµένος κρίνεται ανάπηρος, και  
β) εν περιπτώσει θανάτου ησφαλισµένου ή συνταξιούχου ή καταβολή συντάξεως εις τους 
δικαιούχους άρχεται από της πρώτης του εποµένου µηνός εκείνου καθ' όν επήλθεν ο 
θάνατος. Κατ' αµφοτέρας όµως τας ανωτέρω υπό στοιχ. α' και β' περιπτώσεις, η καταβολή 
της συντάξεως δεν δύναται να ανατρέξη εις χρόνον απώτερον του εξαµήνου από της ηµέρας 
υποβολής της αιτήσεως περί απονοµής συντάξεως 
[Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.∆. 4476/65 (ΦΕΚ 
Α΄ 103)]  



6. Το δικαίωµα εις σύνταξιν ή εις επίδοµα αναπροσαρµογής λήγει εις το τέλος του µηνός, καθ' 
ον έλαβε χώραν ο θάνατος του συνταξιούχου ή του επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής ή 
ο ανάπηρος έπαυσε να πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 28, παράγραφος 2, ή επί 
χήρας εις το τέλος του µηνός καθ' ον συνήψε νέον γάµον και επί τέκνων, εγγόνων και 
προγονών , εις το τέλος του µηνός, καθ' ον συνεπλήρωσαν το 18ον έτος της ηλικίας των ή 
προ τούτου συνήψαν γάµον.  
Κατ' εξαίρεση, το δικαίωµα σε σύνταξη των παιδιών, εγγονών ή προγονών, εφόσον δεν 
εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελµα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία 
από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, παρατείνεται µέχρι το 
τέλος του µήνα που συµπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους αν:  
α) φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή  
β) είναι παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς ή  
γ) παιδιά που η συντήρησή τους βάρυνε αποκλειστικά τον εγκαταλελειµµένο θανόντα γονέα. 
Τα παραπάνω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειµένου για παιδιά, εγγόνια, προγονούς, που 
είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη 
συµπλήρωση των προαναφερόµενων ορίων ηλικίας». 
[Τα δύο τελευταία εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.3 άρθρ.6 Ν.2335/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 185)] 
7. Η καταβολή της συντάξεως αναστέλλεται εις τας ακολούθους περιπτώσεις:  
α) Εάν ο συνταξιούχος εκτίη ποινήν στερητικήν της ελευθερίας µεγαλυτέραν των εξ µηνών, 
εφ' όσον χρόνος εκτίει ταύτην. Εφ' όσον όµως υπάρχωσι πρόσωπα, άτινα εν περιπτώσει 
θανάτου τούτου θα ελάµβανον σύνταξιν, ταύτα δικαιούνται εις την απόληψιν της συντάξεως, 
ητις θα κατεβάλλετο εις ταύτα εν περιπτώσει θανάτου του συνταξιούχου.  
β) Εάν και εφ' όσον χρόνον ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας δεν προσέρχεται κατά τα δια 
Κανονισµού οριζόµενα, προς εξέτασιν της καταστάσεως του.  
γ)Εάν και εφόσον ο λόγω γήρατος συνταξιούχος κερδίζει µηνιαίως από εξαρτηµένη εργασία 
ποσό ανώτερο του 50πλάσιου του εκάστου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Ο 
συνταξιούχος, λόγω γήρατος, του Ι.Κ.Α. πριν ή αναλάβη οιανδήποτε εργασίαν, οφείλει να 
δηλώση τούτο εις το 'Ιδρυµα και να ζητήση την έγγραφον έγκρισιν αυτού, παρέχων εις τούτο 
κατά την υποβολήν της δηλώσεως και εν συνεχεία διαρκούσης της εργασίας πάσαν περί 
ταύτας πληροφορίαν. Η ανάληψις εργασίας άνευ εγκρίσεως του Ιδρύµατος ως και η 
παράληψις της παροχής των κεκανονισµένων πληροφορίων ή η παροχή ανακριβών τοιούτων 
συνεπάγεται την αναζήτησιν των καταβληθεισών συντάξεων κατά τον χρόνον απασχολήσεως 
του συνταξιούχου ανεξαρτήτως του ύψους των εξ αυτοτελούς επαγγέλµατος ή εξηρτηµένης 
εργασίας απολαυών αυτού. 
[Το πρώτο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 παρ. 1 
του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165)] 
Προσαυξήσεις της συντάξεως προκύπτουσαι εξ ηµερών εργασίας, πραγµατοποιουµένων υπο 
συνταξιούχων, συνυπολογίζονται εις την αρχικήν σύνταξιν τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου και 
καταβάλλονται µόνον από της διακοπής της εργασίας, ή δε µετά τον τοιούτον 
συνυπολογισµόν επανάληψις οιασδήποτε εξηρτηµένης εργασίας συνεπάγεται την αναστολήν 
της καταβολής της συντάξεως, ασχέτως του ποσού των εκ της εργασίας απολαυών του 
συνταξιούχου». 
[Το εδάφιο γ' τίθεται όπως αντικατεστάθη εκ νέου ως άνω δια της παρ. 3 του άρθρου 12 του 
Ν.∆. 4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
Επιπλέον στο συνταξιούχο Ι.Κ.Α. γήρατος ή αναπηρίας που παραλείπει να αναγγείλει στο 
Ι.Κ.Α. την απασχόλησή του αναστέλλεται εκ του λόγου τούτου και µόνο η καταβολή της 
σύνταξής του επί τρίµηνο από τον επόµενο µήνα που έλαβε γνώση της απασχόλησής του το 
Ίδρυµα. 
[Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 7 προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 
1976/1991 (ΦΕΚ Α΄ 184)] 
Ανάπηροι πολέµου µε ποσοστόν αναπηρίας άνω των 50% παρέχοντες εξηρτηµένην 
εργασίαν δεν υφίστανται αναστολήν της συντάξεώς των.  
[Το άνω εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 33 Ν∆ 3083/1954] 
Εφ'όσον αι υπό συνταξιούχου λόγω γήρατος πραγµατοποιηθείσαι ηµέραι εργασίας εις την 
ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. υπό καθεστώς αναστολής της συντάξεώς του, κατά τ' ανωτέρω, 
υπερβαίνουν τας 1.500 ο συνταξιούχος δικαιούται και επανυπολογισµού του ποσού της 
συντάξεώς του βάσει του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην 
κατατάσσεται κατά το άρθρον 37 του Α.Ν. 1846/1951, αναλόγως εφαρµοζόµενον. 



[Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 προστέθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 4497/1966 
(ΦΕΚ Α΄ 37)] 
8. Πρόσωπα λαµβάνοντα σύνταξιν παρά του Ι.Κ.Α. κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος 
νόµου, θέλουν εξακολουθήσει δικαιούµενα ταύτης έστω και εάν δεν πληρώσι τας 
προϋποθέσεις του παρόντος µέχρι λήξεως του δικαιώµατος αυτών εις σύνταξιν, συµφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος. Το ποσόν όµως της συντάξεως των ως άνω συνταξιούχων 
αναπροσαρµόζεται συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. ∆ια την τοιαύτην 
αναποσαρµογήν αι παρά των συνταξιούχων πραγµατοποιηθείσαι ηµέραι εργασίας βάσει των 
οποίων υπελογίσθη η σύνταξις αυτών, λογίζονται άπασαι ως πραγµατοποιηθείσαι:  
α) Εις την Ιην κλάσιν προκειµένου περί συνταξιούχων αµφοτέρων των φύλων µη 
συµπληρωσάντων το 18ον έτος της ηλικίας των, 
β) εις την ΙΙΙην κλάσιν προκειµένου περί γυναικών ηλικίας άνω των 18 ετών και  
γ) εις την ΙΙτην κλάσιν προκειµένου περί ανδρών ηλικίας άνω των 18 ετών. Εάν όµως τούτο 
προκύπτον εκ της αναπροσαρµογής ποσόν είναι κατώτερον της συντάξεως την οποίαν 
ελάµβανον κατά τον χρόνον της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, εξακολουθεί 
καταβαλλόµενον το ανώτερον τούτο ποσόν. 
9. Από την ηµεροµηνία που αυξάνονται οι αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων 
αναπροσαρµόζονται τα ποσά συντάξεων που έχουν υπολογισθεί πριν από την πιο πάνω 
αύξηση κατά το αυτό ποσοστό. Κλάσµατα δεκάδων δραχµών στρογγυλοποιούνται στην 
επόµενη δεκάδα. 
[Η παρ. 9 του άρθρου 29, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο29 παρ. 2 του Ν. 
1902/1990 (ΦΕΚ Α 138)] 
10. Το ποσόν των υπό του Ι.Κ.Α. καταβαλλοµένων βασικών συντάξεων λόγω αναπηρίας 
προσαυξάνεται κατά 50 % εφ' όσον ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς εις κατάστασιν 
απαιτούσαν συνεχή επίβλεψιν, περιποίησιν και συµπαράστασιν ετέρου προσώπου 
(απόλυτος αναπηρία). Υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις προσαυξάνεται κατά 50 % και 
το ποσόν της συντάξεως των µελών οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισµένου ή 
συνταξιούχου ή επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής και δη άνευ µειώσεως τινός των 
ποσών των συντάξεων των δικαιουµένων συντάξεως ετέρων µελών οικογενείας. 
Κατ' εξαίρεσιν η κατά τ' ανωτέρω προσαύξησις χορηγείται και επί συντάξεων λόγω γήρατος 
εφόσον ο δικαιούχος της συντάξεως κατέστη τυφλός.  
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 29 προστέθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 20 του Ν. 
4497/1966 (ΦΕΚ Α΄ 37)] 
Το υπό των ανωτέρω διατάξεων προβλεπόµενον επίδοµα δεν δύναται να υπολογισθή κατά 
πάσαν περίπτωσιν επί ποσού συντάξεως ανωτέρου του εκάστοτε 25πλασίου τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της δεκάτης (Χ) ασφαλιστικής κλάσεως. 
[Το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 προστέθηκε µε το τ άρθρου 5 παρ. 12 του Ν. 825/1978 (Α' 189). 
Προκειµένου για συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α. η προσαύξηση για 
απόλυτη αναπηρία χορηγείται µόνο στο βασικό ποσό της σύνταξης που είναι συµφερότερη για 
τους συνταξιούχους. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 29 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 
1759/1988 (ΦΕΚ Α΄ 50)] 
11. Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου το συνολικόν ποσόν 
της απονεµητέας εις τον δικαιούχον συντάξεως µετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων 
πλήν της προσαυξήσεως λόγω απολύτου αναπηρίας εν ουδεµία περιπτώσει δύναται να είναι 
ανώτερον του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής 
κλάσεως βάσει της οποίας υπελογίσθη η σύνταξις. 
[Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.∆. 4476/1965 
(ΦΕΚ Α΄ 103)]  
12. Το ποσόν της χορηγητέας ή τυχόν ήδη απονεµηθείσης συντάξεως γήρατος κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, εις 
πρόσωπα διατελέσαντα ∆ιοικηταί ή Υποδιοικηταί του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
τουλάχιστον επί διετίαν, προ της τοιαύτης απονοµής ή µετά ταύτην, καθορίζεται εις το 80 % 
του 35πλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της κατά το άρθρον 25 παρ. 2 εκάστοτε 
ισχυούσης ανωτάτης µισθολογικής κλάσεως. Προκειµένου περί αποµακρυθέντων εκ των 
ανωτέρω θέσεων υπό των δικτατορικών κυβερνήσεων δεν απαιτείται δια την θεµελίωσιν του 
δικαιώµατος η συνδροµή των προϋποθέσεων του Α.Ν. 1846/ 51.  
[Η παρ. 12 προστέθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 198/1975 (ΦΕΚ Α’ 233) και τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 238/1975 (ΦΕΚ Α΄ 284)] 



[Η παρ.13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο από την παρ.1 του άρθρου 24 του 
Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291)]  
Σύµφωνα δε την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόµου: Ο πιο πάνω τρόπος στρογγυλοποίησης 
εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προβλέπεται στρογγυλοποίηση των εν γένει καταβαλλόµενων παροχών. 
14α. Τα κατώτατα όρια συντάξεων ορίζονται στα ποσά, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 
30.9.90 κατά κατηγορία δικαιούχων. Εφεξής τα κατώτατα αυτά όρια αναπροσαρµόζονται 
σύµφωνα µε την παρ. 9 αυτού του άρθρου µε το ίδιο ποσοστό και από την ίδια ηµεροµηνία. 
β. Τα κατά το προηγούµενο εδάφιο κατώτατα ποσά συντάξεων, υπό τις προϋποθέσεις των 
διατάξεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται µε τα επιδόµατα για τη σύζυγο 
και για κάθε παιδί. 
Τα κατά την ισχύ του παρόντος διαµορφωθέντα ανωτέρω επιδόµατα αναπροσαρµόζονται 
εφεξής κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο α' αυτής της παραγράφου.  
γ. Τα κατώτατα όρια συντάξεων µειώνονται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαµβάνει 
σύνταξη µειωµένη, ισχύουν δε και στην περίπτωση αυτήν οι διατάξεις του εδαφίου α' της 
παραγράφου αυτής. 
δ. ∆εν δικαιούνται τα κατά την παρούσα παράγραφο κατώτατα όρια συντάξεων οι 
συνταξιούχοι ή βοηθηµατούχοι τύπου συντάξεως, οι οποίοι λαµβάνουν και άλλη σύνταξη από 
το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆., το Ι.Κ.Α. ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός αν το άθροισµα των 
συντάξεων αυτών υπολείπεται του κατώτατου ορίου σύνταξης, πλήρους ή µειωµένου, το 
οποίο θα εδικαιούτο ο συνταξιούχος από το Ι.Κ.Α., προσαυξηµένου κατά 25%, οπότε 
καταβάλλεται από αυτό η διαφορά. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται κατά την απονοµή σύνταξης µε 
τη χορήγηση οιασδήποτε νέας παροχής του κλάδου συντάξεων και κατά την 1η Απριλίου 
κάθε επόµενου έτους, το ποσό όµως της διαφοράς στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µέχρι την 
επόµενη σύγκριση καταβάλλεται αµετάβλητο.  
ε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, οι 
συνταξιούχοι, δικαιούχοι κατώτατων ορίων σύνταξης γήρατος, οι οποίοι παρέχουν 
οποιαδήποτε εξαρτηµένη εργασία, δικαιούνται το τµήµα της σύνταξης που υπολογίζεται κατά 
την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 37. στ. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου 
δεν εφαρµόζονται για τις συντάξεις που απονέµονται κατ' εφαρµογή διµερών ή πολυµερών 
διεθνών συµβάσεων. 
[Η παρ.14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν.1902/1990 (ΦΕΚ Α΄ 
138)] 
Τα ποσά που προκύπτουν ύστερα από κάθε αναπροσαρµογή στρογγυλοποιούνται στο 
πλησιέστερο λεπτό του ευρώ. Ποσά µέχρι µισό λεπτό παραλείπονται, ενώ ποσά µισού και 
πλέον λεπτού στρογγυλοποιούνται στο επόµενο λεπτό. 
[Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 
291)] 
 

Άρθρο 30 
 

1. Το Ι.Κ.Α. δύναται να παρέχη εις τους συνταξιούχους περίθαλψιν είτε εις κατάστηµα 
περιθάλψεως αναπήρων ή γερόντων, είτε εις ορφανοτροφεία ή έτερα ευαγή Ιδρύµατα: α) Τη 
αιτήσει των ιδίων συνταξιούχων ή του επιτρόπου, του κηδεµόνος ή του αντιλήπτορος αυτών, 
είτε β) τη αιτήσει της Αστυνοµικής Αρχής του τόπου διαµονής των συνταξιούχων, εφ' όσον 
πρόκειται περί τοξικοµανών ή µεθυσκοµένων καθ' έξιν ή περί πασχόντων εξ επικινδύνων 
ψυχικών ή λοιµωδών παθήσεων.  
2. Η σύνταξις των κατά τα ανωτέρω περιθαλποµένων ή θεραπευοµένων συνταξιούχων, 
µειούται εις το τέταρτον µεν εάν ούτοι δεν βαρύνονται δια της συντηρήσεως µελών 
οικογενείας εκ των εν άρθρω 33 αναφεροµένων, εις το ήµισυ δε εν αντιθέτω περιπτώσει.  
3. Εάν υπαιτιότητι του συνταξιούχου ή του επιτρόπου ή του κηδεµόνος ή του αντιλήπτορος 
αυτού, δεν καθίσταται δυνατή η χορήγησις ή η συνέχισις της περιθάλψεως, εξ ης θα ήρετο 
πιθανώς η αναπηρία, δύναται το Ι.Κ.Α., να στερή αυτόν του όλου ή µέρους της συντάξεως του 
επί χρόνον ουχί µακρότερον του έτους.  
4. ∆ια κανονισµού θέλουσι ορισθή τα της εκτελέσεως του παρόντος άρθρου. 
 
 

Άρθρο 31 
Ιατρική περίθαλψις 



 
1. Στους ασφαλισµένους και στα µέλη οικογενείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρέχεται 
ιατρική περίθαλψη, από πρώτης Μαρτίου κάθε έτους και επί ένα δωδεκάµηνο, εφόσον ο 
ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει πενήντα τουλάχιστον ηµέρες εργασίας, είτε κατά το 
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, πριν από την 
αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ηµέρας του τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι 
ηµέρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του 
δεκαπεντάµηνου.  
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 άρθρ.19 
Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48)] 
Ησφαλισµένοι πληρούντες τας ανωτέρω προϋποθέσεις κατά τον χρόνον της στρατεύσεως 
των ως κληρωτών, δικαιούνται ούτοι ως και τα µέλη οικογενείας των ιατρικής περιθάλψεως 
καθ'όλην την διάρκειαν της τοιαύτης στρατεύσεως των και επί εξ µήνας από της απολύσεως 
των εκ των τάξεων του στρατού. 
[Η άνω διάταξη προστέθηκε µε τη παρ.1 άρθ.11 του Ν.4476/1965] 
∆ια κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος παροχής της ιατρικής περιθάλψεως και η έκτασις των 
παροχών. Ηµέραι, καθ' ας ο ησφαλισµένος ελάµβανεν επίδοµα ανεργίας ή ασθενείας, 
θεωρούνται ως ηµέραι εργασίας εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου.  
2. Οι συνταξιούχοι και οι επιδοµατούχοι λόγω αναπροσαρµογής και τα µέλη της οικογενείας 
αυτών τα αναφερόµενα εις το άρθρον 33, δικαιούνται ιατρικής περιθάλψεως κατά τα δια 
κανονισµού ορισθησόµενα, εφ' όσον χρόνον τυγχάνουν συντάξεως ή επιδόµατος 
αναπροσαρµογής και επί εξ µήνας µετά την λήξιν αυτών. 
2. [Η παρ.2 καταργήθηκε µε το άρθρο 17 Ν.4476/1965] 
3. Ιατρική περίθαλψις παρέχεται εφ' όσον διαρκεί η ασθένεια, έστω και αν εν τω µεταξύ 
έπαυσε πληρούν το ησφαλισµένον πρόσωπον τας προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 
Περίθαλψις όµως δια νέαν περίπτωσιν ασθενείας, παρέχεται µόνον εφ' όσον πληρούνται αι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 4.  
4. Η ιατρική περίθαλψις περιλαµβάνει ιατρικάς φροντίδας, παρακλινικάς εξετάσεις πάσης 
φύσεως, ειδικάς θεραπείας, φάρµακα, συνήθη και ειδικά θεραπευτικά µέσα και προθέσεις, 
λουτροθεραπείαν καθώς και περίθαλψιν εις πάσης φύσεως θεραπευτήρια, ως τοιούτων 
νοουµένων των ασύλων και των σανατορίων εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, και εις ην έκτασιν 
επιβάλλει η κατάστασις του ασθενούς. Το Ι.Κ.Α. δύναται να καθορίση δια Κανονισµού 
ποσοστόν συµµετοχής του ησφαλισµένου ή συνταξιούχου ή επιδοµατούχου λόγω 
αναπροσαρµογής ή των εν άρθρω 33 αναφεροµένων µελών οικογενείας τούτων εις την 
σχετικήν δαπάνην µη δυναµένην να υπερβή το 1/4 ταύτης».  
 Εις τους κατά την διάταξιν του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.∆. 2656/53 µαθητάς και εφ' όσον δεν 
πληρούν τας προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρέχονται αι ιατρικαί 
φροντίδες του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου (ιατρική αντίληψις) εν ιατρείοις 
και κατ' οίκον από της πρώτης ηµέρας υπαγωγής των εις την ασφάλισιν.  
[Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε του άρθρου 9 παρ.1 του Ν∆ 3083/1954 
(ΦΕΚ Α΄ 247).  
[Οι τελευταίοι περίοδοι της παρ.4 προσετέθησαν µε το άρθρο 6, παρ.5 του Ν.4504/1966 (ΦΕΚ 
Α΄ 57)] 
5. Εάν ελλείψει κλίνης ή άλλων θεραπευτικών εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατή η νοσηλεία 
ασθενούς φυµατικού εις Σανατόριον, είτε γενικώς είτε δι' όλον τον απαιτούµενον χρόνον 
συµφώνως προς τα δεδοµένα της ιατρικής επιστήµης, δύναται να αναλαµβάνεται υπό του 
Ι.Κ.Α., η κατ' οίκον νοσηλεία αυτού µέχρις ότου διαπιστωθή ιατρικώς ότι δεν χρήζει 
σανατοριακής περιθάλψεως ή µέχρις ότου εξευρεθούν τα µέσα προς παροχήν τοιαύτης. Κατά 
το διάστηµα τούτο ο ασθενής εκτός της πλήρους ιατρικής περιθάλψεως, η οποία παρέχεται 
προς αυτόν κατ' οίκον λαµβάνει επί πλέον τα βασικά είδη του καθηµερινού διαιτολογίου των 
φυµατικών, του προβλεποµένου δια τους νοσηλευοµένους εις σανατόρια του Ι.Κ.Α. ή δια 
λογαριασµού τούτου εις έτερα τοιαύτα ή το αντίτιµον αυτών εις χρήµα συµφώνως προς τα δια 
κανονισµού ορισθησόµενα. Η παροχή των τροφίων ή του αντιτίµου τούτων εξακολουθεί και 
επί 6 µήνας µετά την έξοδον του ασθενούς εκ του σανατορίου ή την διαπίστωσιν της 
εκλείψεως της ανάγκης σανατοριακής περιθάλψεως, προκειµένου περί νοσηλευοµένου κατά 
τα ανωτέρω κατ' οίκον ασχέτως προς το προβλεπόµενον υπό του άρθρου 38 χρηµατικόν 
επίδοµα ασθενείας.  
5α. Φυµατικοί ησφαλισµένοι ή συνταξιούχοι νοσηλευόµενοι συνεχώς πέραν της διετίας εν 
σανατορίω ή και εν θεραπευτηρίω δια πνευµονικάς, οστικάς ή οφθαλµικάς φυµατιώσεις και 
µη ιαθέντες, των οποίων όµως η περαιτέρω διαµονή εν σαναροτίω ή θεραπευτηρίω δεν 



θεωρείται κατά την κρίσιν υγειονοµικής επιτροπής ότι θέλει συµβάλει εις την βελτίωσιν της 
καταστάσεως των, δύνανται, εφ' όσον εξασφαλίζονται παρά των ιδίων πόροι υγιεινής κατ' 
οίκον άνευ κινδύνου µολύνσεως του περιβάλλοντος των, να εξέρχωνται του σανατορίου ή 
θεραπευτηρίου λαµβάνοντες κατά µήνα ως αντίτιµον τροφής, ποσόν οριζόµενον δι' 
αποφάσεως του ∆.Σ. και µη δυνάµενον πάντως να υπερβαίνη το 25πλάσιον του 
ηµεροµισθίου του ανειδικεύτου εργάτου. Η κατά τ' ανωτέρω έξοδος του ασθενούς εκ του 
σανατορίου ή θεραπευτηρίου ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του διευθυντού του 
υποκαταστήµατος µετά γνωµάτευσιν Υγείον. Επιτροπής εκ φυµατιολόγων ιατρών και έκθεσιν 
κοινωνικής λειτουργού περί συνδροµής των απαιτουµένων όρων κατ' οίκον περιθάλψεως. Τα 
µέλη της κατά τ' ανωτέρω Υγειονοµικής Επιτροπής ορίζονται δι' αποφάσεως του διοικητού 
του Ι.Κ.Α. δυναµένου να ορίση και ιατρόν µη υπηρετούντα εις τούτο.  
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού διακόπτεται µε την ίδια πιο πάνω διαδικασία που ορίζεται 
για τη χορήγησή του, εφόσον κρίνεται ότι η υγεία του ασθενή αποκαταστάθηκε και δεν 
υπάρχει πια ανάγκη περίθαλψης. 
Επίσης η καταβολή του ανωτέρω ποσού διακόπτεται όταν παύσουν να πληρούνται από τον 
ασφαλισµένο ή συνταξιούχο οι πιο πάνω προϋποθέσεις και όροι που προβλέπονται για την 
έγκριση της νοσηλείας στο σπίτι, οπότε η υγειονοµική υπηρεσία αποφασίζει για την 
ενδεικνυόµενη µελλοντική περίθαλψη του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου. Ησφαλισµένοι ή 
συνταξιούχοι πάσχοντες εκ φυµατιώσεως των οφθαλµών και εξελθόντες µετά την 1 Ιουλίου 
1957 του θεραπευτηρίου υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος της καταβολής του 
βοηθήµατος αρχοµένης από του εποµένου µηνός της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. 
[Η παράγραφος 5α προστέθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3762/1957 (ΦΕΚ Α΄ 194)]  
[Η τρίτη περίοδος της παρ. 5α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο14 παρ. 4 του Ν. 
1469/1984 (ΦΕΚ Α' 111)] 
6. Εάν εν τω τόπω διαµονής του ασθενούς δεν είναι δυνατή η νοσηλεία εν θεραπευτηρίω ή η 
παροχή των δεουσών ειδικών ιατρικών φροντίδων και γενικώς της δεούσης ιατρικής 
περιθάλψεως ην απαιτεί η ασθένεια του, το Ι.Κ.Α. συµµετέχει καθ' ο µέτρον και υφ' ους όρους 
και προϋποθέσεις θέλει ορίζει κανονισµός, εις τας δαπάνας προς µετάβασιν και επιστροφήν 
του ασθενούς, εν ανάγκη δε και ενός συνοδού αυτού, εκ του τόπου της διαµονής του εις το 
πλησιέστερον κέντρον, ένθα είναι δυνατόν να παρασχεθή εις αυτόν η δέουσα ιατρική 
περίθαλψις.  
7. Εις περίπτωσιν τοκετού ησφαλισµένης ή συνταξιούχου ή συζύγου ησφαλισµένου ή 
συνταξιούχου, η ιατρική περίθαλψις περιλαµβάνει την δέουσαν µαιευτικήν περίθαλψιν κατ' 
οίκον, εν µαιευτηρίω ή θεραπευτηρίω, την παροχήν φαρµάκων κλπ. κατά τους 
διαγραφοµένους παρά των Κανονισµών όρους. «∆ύναται δι' αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. να ορίζεται, αντί της κατά το προηγούµενον εδάφιον µαιευτικής 
περιθάλψεως, εφ' άπαξ βοήθηµα εις ποσόν ίσον προς το τριακονταπολάσιον του εκάστοτε 
ηµεροµισθίου ανειδεικεύτου εργάτου. Εις περίπτωσιν παθολογικής ανελίξεως του τοκετού, 
εκτός του κατά τ' ανωτέρω βοηθήµατος, παρέχεται και νοσοκοµειακή περίθαλψις. 
[Η διάταξη της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 825/1978 
(ΦΕΚ Α' 189)] 
8. Ο τρόπος της παροχής των ιατρικών φροντίδων, αι σχέσεις Ι.Κ.Α. και ιατρών, 
φαρµακοποιών και θεραπευτηρίων γενικώς, τα του καταλογισµού αυτών δι' αδικαιολογήτως 
πραγµατοποιηθείσας παροχάς, και παν έτερον σχετικόν θέµα, θέλουσι καθορισθή δια 
Κανονισµού. ∆ια Κανονισµού θέλει επίσης ρυθµισθή ο τρόπος χορηγήσεως φαρµάκων, 
δυναµένου του Ι.Κ.Α. να εισάγη, παρασκευάζη, αποθηκεύη και να χορηγή φάρµακα, 
φαρµακευτικόν και υγειονοµικόν υλικόν, και παντός είδους προθέσεις εις τα δικαιούµενα 
πρόσωπα. Το Ι.Κ.Α. ασκεί έλεγχον των παρεχοµένων φαρµάκων δια δειγµατοληψιών, ων τας 
καθ' έκαστον λεπτοµερείας θέλει ρυθµίζει κανονισµός.  
9. Απασαι αι περί ων το παρόν άρθρον χρηµατικαί παροχαί αντικαταστάσεως εις είδος 
τοιούτων, βαρύνουσι τον κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος εις είδος.  
10. Ειδικώς δια την παροχήν σανατοριακής περιθάλψεως ή των αντί ταύτης αναφεροµένων 
εν παρ. 5 του παρόντος παροχών, απαιτείται εκτός των εν & 1 οριζοµένων προϋποθέσεων 
και η πραγµατοποίησις εκ µέρους του ησφαλισµένου τριακοσίων πεντήκοντα (350) 
τουλάχιστον ηµερών εργασίας κατά τα τέσσαρα προηγούµενα της ηµέρας της αναγγελίας 
ηµερολογιακά έτη. Ωσαύτως η ηµεροµηνία ενάρξεως της παροχής σανατοριακής 
περιθάλψεως εις µέλη οικογενείας ησφαλισµένου ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος 
ή επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής δεν δύναται να ορισθή δια του Κανονισµού εις 
χρόνον προγενέστερον της 1 Ιανουαρίου 1954, µη εφαρµοζοµένης δια την παροχήν ταύτης 
της διατάξεως της παρ 4 εδ. δεύτερον του παρόντος άρθρου. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργικού 



Συµβουλίου, λαµβανοµένης προτάσει του Υπουργού Εργασίας, η ως άνω ηµεροµηνία 
δύναται, εάν συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι να µετατίθενται µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 
1954. 
 
 

Άρθρο 32 

Έξοδα κηδείας 
 
1. Εις περίπτωσιν θανάτου ησφαλισµένου πληρούντος τας κατά το άρθρον 35 εδ. β' 
προϋποθέσεις ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, καταβάλλεται εφ'άπαξ βοήθηµα 
δι' έξοδα κηδείας οριζόµενον δι'αποφάσεως του ∆.Σ. και µη δυνάµενον να ορίζηται κατώτερον 
του 8πλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. Το 
ανωτέρω βοήθηµα καταβάλλεται και όταν ο θάνατος του ησφαλισµένου επήλθε µετά µεν την 
έκλειψιν των ανωτέρω προϋποθέσεων διαρκούντος όµως του χρόνου περιθάλψεως του παρά 
του Ι.Κ.Α. συµφώνως τω άρθρω 31 παράγρ. 3 του παρόντος.  
2. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εις την χήραν ή εαν δεν υπάρχη χήρα, εις τον κατά την 
κρίσιν του Ι.Κ.Α. επιµεληθέντα της κηδείας, βαρύνουν δε τον κλάδον παροχών ασθενείας και 
µητρότητος εις χρήµα.  
3. Επί περιπτώσεων θανάτου ησφαλισµένων ή συνταξιούχων ή µελών οικογενείας τούτων 
νοσηλευοµένων εις θεραπευτήρια δια λογαριασµού του Ι.Κ.Α. εφ' όσον ουδείς εµφανίζεται 
όπως επιµεληθή της κηδείας, το Ι.Κ.Α. αναλαµβάνει απ'ευθείας, την επιµέλειαν ταύτης. 
 
 

Άρθρο 33 

Μέλη οικογενείας 
 
1. Προς εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 31 τα κάτωθι πρόσωπα θεωρούνται µέλη της 
οικογενείας του ησφαλισµένου ή του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, ή γήρατος ή του 
επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής. 
α) Η σύζυγος, ή ο σύζυγος.  
β. Τα άγαµα τέκνα (νόµιµα ή τέκνα που έχουν νοµιµοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, ή 
προγονοί) και τα φυσικά τέκνα ασφαλισµένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή 
επιδοµατούχου λόγω αναπροπροσαρµογής, µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας τους και εάν µεν είναι άνεργα µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, 
εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη µετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι 
άνεργα, όχι όµως πέρα από τη συµπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. 
[Η περίπτωση β' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 
1539/1985 (ΦΕΚ Α΄ 64)] 
γ) Η µήτηρ και ο πατήρ, ως και οι θετοί γονείς υπό τας οµοίας µε τους φυσικούς γονείς 
προϋποθέσεις. 
δ) Οι ορφανοί πατρός και µητρός εγγονοί και αδελφοί, ως και οι ορφανοί µόνον πατρός ή 
µητρός αδελφοί ή εγγονοί εφ' όσον ο επιζών γονεύς λογίζεται κατά τα ανωτέρω ως µέλος 
οικογενείας του ησφαλισµένου, µέχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των και εφ' 
όσον είναι άγαµο. 
[Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 1362/1981 (ΦΕΚ Α΄ 339)]. 
2. Τα πρόσωπα τ' αναφερόµενα εν τη προηγουµένη παραγράφω θεωρούνται ως µέλη της 
οικογενείας του ασφαλισµένου ή του συνταξιούχου ή του επιδοµατούχου λόγω 
αναπροσαρµογής, εφ' όσον συµβιούσι µετ' αυτού και η συντήρησις των, προκειµένου περί 
των υπό στοιχεία β, γ και δ κατηγοριών, βαρύνει κυρίως αυτόν. Θεωρείται ότι υπάρχει 
συµβίωσις και εάν δια σοβαρούς λόγους, ορισθησοµένους δια κανονισµού, ο σύζυγος ή ο 
σύζυγος ή τα τέκνα, δεν διαµένουσι προσωρινώς υπό την αυτήν στέγην.  
3. ∆ύναται κατά τας διατάξεις Κανονισµού, η ιατρική περίθαλψις να παρέχηται εν όλω ή εν 
µέρει εις τα τέκνα και µετά την συµπλήρωσιν του κατά την παράγραφον 1 ορίου ηλικίας, εφ' 
όσον είναι ανίκανα προς πάσαν εργασίαν. 
 
 

Άρθρο 34 

Εργατικόν ατύχηµα και επαγγελµατική νόσος  
 



1. ∆ια την χορήγησιν των παροχών της ασφαλίσεως, δεν απαιτείται η συµπλήρωσις των 
καθοριζοµένων εν άρθροις 28, 31, 32 και 35 ηµερών εργασίας, εάν το γεγονός το θεµελιούν 
το εις παροχάς δικαίωµα οφείλεται εις βίαιον συµβάν, επελθόν κατά την εκτέλεσιν της 
εργασίας ή εξ αφορµής αυτής ή εις επαγγελµατικήν ασθένειαν. Εάν το γεγονός το θεµελιούν 
το εις παροχάς δικαίωµα οφείλεται εις βίαιον συµβάν µη επελθόν όµως εν τη εκτελέσει ή εξ 
αφορµής της εργασίας δια την χορήγησιν των ανωτέρω παροχών, αρκεί η συµπλήωσις του 
ηµίσεος µόνον αριθµού ηερών εργασίας των υπό των ανωτέρω άρθρον οριζοµένων. ∆ια 
κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της βεβαιώσεως των 
ατυχηµάτων και επί επαγγελµατικών ασθενειών το είδος αυτών. ∆ια κανονισµού θέλουσι 
ορισθή ωσαύτως αι επιχειρήσεις και τα ελάχιστα όρια χρόνου διαρκείας της εργασίας εις 
αυτάς, δια την απόκτησιν δικαιώµατος επί των ασφαλιστικών παροχών λόγω επαγγελµατικής 
ασθενείας κατά τα ανωτέρω.  
2. Εάν δια δικαστικής αποφάσεως βεβαιούται, ότι το ατύχηµα εν τη εκτελέσει της εργασίας ή 
εξ αφορµής αυτής, οφείλεται εις δόλον του εργοδότου ή του υπ' αυτού προστηθέντος 
προσώπου, ο εργοδότης υποχρεούται όπως καταβάλη:  
α) Εις το Ι.Κ.Α., πάσαν την δαπάνην τούτου, την προκληθείσαν εκ της λόγω του ατυχήµατος 
χορηγήσεως παροχών και  
β) Εις τον παθόντα ή εν περιπτώσει θανάτου τούτου εις τα κατά το άρθρον 28 πρόσωπα, την 
διαφοράν µεταξύ του ποσού της κατά τον Αστικόν Κώδικα ανηκούσης αυτοίς αποζηµιώσεως 
κα του ολικού ποσού των κατά τον παρόντα νόµον χορηγητέων αυτοίς παροχών. ∆ια 
κανονισµού ορισθήσεται ο τρόπος υπολογισµού των εν εδαφίω α' της παραγράφου ταύτης 
δαπανών. 

 
 

Άρθρο 35 

Επίδοµα ασθενείας και ανεργίας 
 
1. Ο ησφαλισµένος δικαιούται επιδόµατος ασθενείας, εάν δε παρέχη εξηρτηµένην εργασίαν 
και επιδόµατος ανεργείας, εφ' όσον συντρέχουσιν αι κάτωθι προυποθέσεις:  
α) ∆εν λαµβάνει σύνταξιν εκ του Ι.Κ.Α.  
β) Επραγµατοποίησε 100 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας προκειµένου περί παροχής 
επιδόµατος ασθενείας και 150 τουλάχιστον, προκειµένου περί παροχής επιδόµατος 
ανεργείας, κατά το ηµερολογιακόν έτος, το αµέσως προηγούµενον της αναγγελίας της 
ασθενείας ή της ανεργίας ή κατά το προηγούµενον της τοιαύτης αναγγελίας 15µηνον, µη 
συνυπολογιζόµενων εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εις τας άνω 100 ή (150) ηµέρας 
εργασίας των πραγµατοποιηθεισών κατά το τελευταίον ηµερολογιακόν τρίµηνον του 15µήνου. 
[Τα εδάφια από: «και 150…» µέχρι «…ανεργίας» καταργήθηκαν µε τη γενική διάταξη του 
άρθ.37 του Ν.∆.2961/1954] 
[Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β', καταργήθηκε µε τη παρ.2 του άρθ.2 του Ν.3464/1956] 
βα. Προκειµένου για οικοδόµους οι παραπάνω ηµέρες εργασίας µειώνονται σε 80. Η µείωση 
αυτή ισχύει εφ' όσον έχουν πραγµατοποιήσει 200 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας σε 
οικοδοµικές εργασίες µέσα στα δύο ηµερολογιακά έτη, τα αµέσως προηγούµενα της 
αναγγελίας της ασθένειας ή µέσα στο προηγούµενο της αναγγελίας 30µηνο, µη 
συνυπολογιζόµενων όµως των ηµερών που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο τελευταίο 
ηµερολογιακό τρίµηνο του 30µηνου. 
[Το εδάφιο βα' της παρ. 1 του άρθρου 35 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 
1759/1988 (ΦΕΚ Α' 50)]  
γ) Συνεπεία ασθενείας, µη οφειλοµένης εις πταίσµα αυτού, απέχει της εργασίας αυτού, ή 
τυγχάνει άνεργος. 
δ) Η αποχή λόγω ασθενείας εκ της εργασίας διήρκεσε πλέον των τριών τουλάχιστον ηµερών 
ή η ανεργία διήρκεσε πλέον του 15θηµέρου από της αναγγελείας των εις το Ι.Κ.Α. και επί 
αυτοτελώς εργαζοµένου ή προαιρετικώς συνεχίζοντος την ασφάλισιν συµφώνως τω άρθρω 
41, η ασθένεια διήρκεσε πλέον του υπό Κανονισµού ορισθησοµένου χρόνου,εκτός εάν ο 
ησφαλισµένος εισήχθη εις θεραπευτήριον, οπότε από της εισαγωγής του εφαρµόζονται αι επί 
των παρεχόντων εξηρτηµένην εργασίαν διατάξεις. 
ε). Όταν πρόκειται για επιδότηση πέρα από 182 ηµέρες σύµφωνα µε την παρ.5α του άρθρου 
38 απαιτείται αντί των προϋποθέσεων του εδαφ. β' της παρ. αυτής η πραγµατοποίηση 
τριακοσίων (300) το λιγότερο ηµερών εργασίας µέσα στα δύο ηµερολογιακά χρόνια τα 
αµέσως προηγούµενα από εκείνο της αναγγελίας της ασθένειας ή µέσα στο προηγούµενο της 
αναγγελίας αυτής 30µηνο.Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν συνυπολογίζονται για τη 



συµπλήρωση των 300 ηµερών εργασίας οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 
τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του 30µήνου. 
[Το εδάφιο ε' προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α΄ 111)] 
στ'. Όταν πρόκειται για επιδότηση πάνω από 360 ηµέρες σύµφωνα µε την παρ. 5β του 
άρθρου 38, αντί των προϋποθέσεων των εδ. β' και ε' της παραγράφου αυτής, πρέπει ο 
ασφαλισµένος να έχει πραγµατοποιήσει τις ηµέρες εργασίας που προβλέπονται από την παρ. 
1β του άρθρου 28 όπως ισχύει κάθε φορά, για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας». 
[Το εδάφιο στ' προστέθηκε µε τη παρ.2 του άρθ.11 του Ν. 1759/1988 ] 
2. Ο ησφαλισµένος πληρών κατά τον χρόνον της στρατεύσεως του ως κληρωτού, τας 
προϋποθέσεις του υπό στοιχείον β' εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου, δικαιούται 
επιδόµατος ασθένειας συντρεχόντων των όρων των εδαφίων α',γ' και δ' της αυτής 
παραγράφου επί εξ µήνας από της απολύσεως των εκ των τάξεων του στρατού. 
[Η παρ.2 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.∆. 4476/1965 (ΦΕΚ Α΄ 103)] 
 
 

Άρθρο 36 

 
1. Το Ι.Κ.Α., υποχρεούται να εξευρίσκη κατάλληλον εργασίαν δια των γραφείων ευρέσεως 
εργασίας εις τους ησφαλισµένους. Μέχρις εξευρέσεως καταλλήλου εργασίας, καταβάλλεται 
επίδοµα ανεργείας, υπο τας ακολούθους προυποθέσεις:  
α) Εάν είναι ικανός προς εργασίαν και ελεύθερος να παράσχη ταύτην. Ο ησφαλισµένος 
θεωρείται πληρών την προϋπόθεσιν ταύτην κατά τον χρόνον της επαγγελµατικης 
µετεκπαιδεύσεως, κατά τους υπό των σχετικών κανονισµων τιθεµένους περιορισµούς.  
β) Εάν ενεγράφη ως άνεργος εις το αρµόδιον γραφείον ευρέσεως εργασίας του Ι.Κ.Α. ως δια 
κανονισµού ορισθήσεται, και παρουσιάζεται ανελλιπώς εις τούτο, εκτός εάν δια του 
κανονισµού προβλεφθή απαλλαγή από της τελευταίας ταύτης υποχρεώσεως, εις τας 
περιπτώσεις, καθ' ας ήθελε κριθή ότι η εφαρµογή της είναι καταπιεστική δια τον άνεργον ή 
δεν εξυπηρετεί τον υπό ταύτης επιδιωκόµενον σκοπόν.  
γ) Ησφαλισµένος αδικαιολογήτως µη συµµορφούµενος προς την υποχρέωσιν είτε περί 
υποβολής αιτήσεως προς εύρεσιν εργασίας, και τακτικής εµφανίσεως εις το γραφείον 
ευρέσεως εργασίας, είτε περί αποδοχής καταλλήλου εργασίας προσφεροµένης αυτώ, δεν 
δικαιούται επιδόµατος δια την εβδοµάδα καθ' ην δεν συνεµορφώθη προς τας υποχρεώσεις 
ταύτης, ή αναλόγως των εκάστοτε περιπτώσεων κατά την κρίσιν του αρµοδίου ασφαλιστικού 
οργάνου και δια περίοδον µακροτέραν µη υπερβαίνουσαν όµως τας τέσσαρας εβδοµάδας τας 
εποµένας ταύτης.  
2. Προς καθορισµόν της καταλληλότητος της προσφεροµένης εργασιας και διαπίστωσιν της 
δεδικαιολογηµένης ή µη αρνήσεως αποδοχής ταύτης, κατά τας ως άνω διατάξεις, λαµβάνεται 
υπ' όψει και η έκτασις των εκ ταύτης κινδύνων υγείας, ασφαλείας και ηθικής του 
ησφαλισµένου, αι σωµατικαί και πνευµατικαί του ικανότητες και η προηγουµένη 
επαγγελµατική του προπαίδευσις, η πείρα τούτου και αι προηγούµεναι αποδοχαί του, η 
διαρκεια της ανεργίας του, αι πιθανότητες ευρέσεως εργασίας της ειδικότητος του, η 
αποστασις από της κατοικίας του ένθα προσφέρεται αυτώ εργασία και αι πιθανότητες 
εξευρέσεως εργασίας εις τον τόπον της κατοικίας του. Κανονισµός θέλει προβλέψει την 
δυνατότητα µετακινήσεως δαπάναις του Ι.Κ.Α. του ανέργου εις άλλας περιφερείας, όπου 
υπάρχει κατάλληλος προς ανάληψιν εργασίας.  
3. Τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος δεν θεωρείται αδικαιολόγητος 
άρνησις αποδοχής προσφεροµένης εργασίας, συνεπαγοµένη στέρησιν δια του παρόντος 
προβλεποµένου επιδόµατος.  
α) Εάν η προσφεροµένη θέσις είναι κενή λόγω απεργίας, λοκ άουτ ή άλλης συλλογικής 
διαφοράς εργασίας.  
β) Εάν αι αποδοχαί, αι ώραι, ή έτεραι συνθήκαι της προσφεροµένης εργασίας, είναι 
ουσιωδώς µειονεκτικώτεραι εις οµοίας εργασίας εν τη περιοχή.  
γ) Εάν δια την πρόσληψιν του εις την προσφεροµένην εργασίαν τίθενται περιοριστικοί όροι 
της συνδικαλιστικής του ελευθερίας.  
4. Αι ηµέραι απεργίας δεν επιδοτούνται.  
5. Το επίδοµα διακόπτεται πέντε ηµέρας µετά την αδικαιολόγητον άρνησιν της 
προσφερθείσης εργασίας.  
6. Ησφαλισµένος αυτοβούλως εγκαταλείπων την εργασίαν άνευ αποχρώσης αιτίας στερείται 
του επιδόµατος ανεργείας.  



7. Αναστέλλεται η παροχή του επιδόµατος ανεργίας, εις τον όστις ανέλαβεν οιανδήποτε 
αυτοτελή ή εξηρτηµένην εργασίαν . Μετά την λήξιν της ως άνω απασχολήσεως του 
ησφαλισµένου, συνεχίζεται η παροχή του επιδόµατος εφ' όσον η λήξις λάβη χώραν εντός του 
έτους της επιδοτήσεως ως καθορίζεται υπό του άρθρου 38. Ο ησφαλισµένος υποχρεούται 
όπως αναγγείλη εντός δύο ηµερών εις το Ι.Κ.Α. την κατά τ' ανωτέρω απασχόλησιν του 
υποκείµενος άλλως εις την ποινήν του άρθρου 54 παράγρ. Ι, α.  
8. Αναστέλλεται η καταβολή του επιδόµατος ανεργείας δια χρόνον από πέντε µέχρι τριάκοντα 
ηµερών, επιτρεποµένης και της οριστικής διακοπής αυτού, εν περιπτώσει καθ' ην ο 
επιδοτούµενος άνεργος άνευ αποχρώντος λόγου δεν συµµορφούται προς τας υποδείξεις του 
Ι.Κ.Α. Η λήψις συντάξεως ή επιδοµατος, εξαιρουµένων των επιδοµάτων λοχείας, κυοφορίας 
και θηλάσεως των χορηγουµένων παρ' οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού, συνεπάγεται 
αναστολήν της καταβολής του επιδόµατος ανεργίας. Εάν το επίδοµα ανεργίας είναι ανώτερον 
της συντάξεως ή του επιδόµατος, ο ησφαλισµένος λαµβάνει την επί πλέον διαφοράν. 
9. Εάν καταγγελία συµβάσεως εργασίας αναγγελθείσα κατ' άρθρον 9 του νόµου 118/1945 εις 
το Ι.Κ.Α. ηκυρώθη δια δικαστικής αποφάσεως ή ανεκλήθη ως άκυρος παρά του 
καταγγέλοντος, ο εργοδότης καταβάλλων εις το µισθωτόν τας αποδοχάς αυτού, υποχρεούται 
να παρακρατήση δια λογαριασµόν του Ι.Κ.Α. τα πάρα τούτου εις τον µισθωτόν καταβληθέντα 
επιδόµατα ανεργίας. Ο εργοδότης δικαιούται να µη καταβάλη τους οφειλοµένους µισθούς εν 
όσω ο µισθωτός δεν τω προσκοµίζει πιστοποιητικόν του Ι.Κ.Α. περί των υπ' αυτού 
εισπραχθέντων επιδοµάτων ανεργίας. Ο εργοδότης παρακρατών τ' ανωτέρω επιδόµατα ως 
εντολοδόχος και δια λογ/σµόν του Ι.Κ.Α., οφείλει ν' αποδώση ταύτα εις αυτό εντός 15 ηµερών. 
Εάν δεν προβή εις την παρακράτησιν ταύτην οφείλει να καταβάλη ίσον ποσόν εις το Ι.Κ.Α., 
ευθυνόµενος έναντι αυτού, ως εάν είχε παρακρατήσει ταύτα. Τα εκ του ανωτέρου λόγου 
οφειλόµενα ποσά του εργοδότου προς το Ι.Κ.Α. εισπράττονται κατά τα εν άρθροις 26 παρ. 6 
και 27 παρ. 1 εδ. 1 του Α.Ν. 1846/51 οριζόµενα. 
[Η παρ. 9 προστέθηκε µε το άρθρ. 31 του Ν.∆. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315)]. 
9. (10). Εργοδόται παραλείποντες την υποβολήν δηλώσεως περί απασχολήσεως 
ησφαλισµένου µέχρι της επαληθεύσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως, ως και εργοδόται, 
µη συµµορφούµενοι προς τας υπό των διατάξεων των εδαφίων α', β' και δ' της παραγράφου 
9 του άρθρου 26 επιβαλλοµένας αυτοίς υποχρεώσεις, υποχρεούνται εις αποκατάστασιν 
πάσης δαπάνης, εις ην ήθελεν υποβληθή το Ι.Κ.Α. εκ της χορηγήσεως παροχών εις παρ' 
αυτών απασχολούµενα πρόσωπα. ∆ια τον υπολογισµόν της κατά τα ανωτέρω δαπάνης του 
Ι.Κ.Α. εφαρµόζονται αι διατάξεις του υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 34 προβλεποµένου 
Κανονισµού. Η άσκησις οιουδήποτε ενδίκου µέσου κατά σχετικών αποφάσεων του Ι.Κ.Α. δεν 
αναστέλλει την εκτέλεσιν αυτών. 
[Η δεύτερη των παραγράφων υπ' αριθµ. «9» προσετέθη δια του άρθρου 43 του Ν∆ 2698/1953 
(Α 315), προφανώς εκ παραδροµής ως προς τον αριθµόν της, διότι παρ. 9 είχε ήδη προστεθεί 
δια του άρθρου 31 του αυτού ως άνω Ν∆.] 
 
 

Άρθρο 37 

Βάσις υπολογισµού χρηµατικών παροχών 
 

1. ∆ια τον υπολογισµόν των πάσης φύσεως εις χρήµα παροχών του Ι.Κ.Α., το ύψος των 
οποίων εξαρτάται εκ του υποκειµένου εις ασφαλιστικήν εισφοράν µισθού, οι ησφαλισµένοι 
κατατάσσονται εις τας κατωτέρω ασφαλιστικάς.  
Κλάσεις: 
[Παραλείπεται πίνακας] 
Εάν ο ασφαλισµένος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει πραγµατοποιήσει χίλιες (1.000) 
τουλάχιστο ηµέρες εργασίας, για τον προσδιορισµό του τεκµαρτού ηµεροµισθίου 
υπολογισµού της σύνταξης συνυπολογίζονται και οι αποδοχές ηµερών εργασίας της αµέσως 
προηγούµενης χρονικής περιόδου µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των χιλίων (1.000) 
ηµερών. 
Σε κάθε περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη αποδοχές πέραν του τεκµαρτού ηµεροµισθίου 
της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κατά την καταβολή των εισφορών. Για 
τον προσδιορισµό των ανωτέρω συνολικών αποδοχών, οι αποδοχές του ασφαλισµένου για 
κάθε, έτος λαµβάνονται υπόψη αναπροσαρµοσµένες κατά το λογο του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της 15ης ασφαλιστικής κλάσης του ∆εκεµβρίου του τελευταίου έτους πριν από 
την υποβολή της αίτησης προς το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ίδιας ασφαλιστικης κλάσης του 
∆εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοζόµενες αποδοχές. 



Για την κατάταξη σε µια από τις ασφαλιστικές κλάσεις της παρ. 1 του αρθρου 37 του Α.Ν. 
1846/1951 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα λαµβάνονται υπόψη τα όρια µισθών και 
τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων όπως αυτά ισχύουν το ∆εκέµβριο του 
έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.  
[Η παρ. 2 του άρθρου 37 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 του Ν. 1902/1990 
(ΦΕΚ Α’ 138)] 
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 13 
του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α’ 184)] 
3. ∆ια τον υπολογισµόν του επιδόµατος ασθενείας λαµβάνται υπ' όψιν το τεκµαρτόν 
ηµεροµίσθιον της ασφαλιστικής κλάσεως της καθοριζοµένης βάσει του µέσου όρου των κατά 
την προηγουµένην παράγραφον αποδοχών, των τριάκοντα τελευταίων ηµερών εργασίας, 
εντός του αµέσως προηγουµένου της αναγγελίας της ανικανότητος ηµερολογιακού έτους. Εάν 
η ανικανότης οφείλεται εις ατύχηµα ή επαγγελµατικήν νόσον και δεν υπάρχουν ηµεροµίσθια 
κατά το περί ου ανωτέρω χρονικόν διάστηµα, λαµβάνεται υπ' όψιν το τεκµαρτόν ηµεροµίσθιον 
της ασφαλιστικής κλάσεως, εις ην κατατάσσεται ο ησφαλισµένος εν µεν της πρώτη 
περιπτώσει βάσει του ηµεροµισθίου της ηµέρας του ατυχηµάτος εν δε τη δευτέρα περιπτώσει, 
βάσει της τελευταίας ηµέρας εργασίας.  
4. α) Τα όρια ηµερήσιων µισθών και τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια ετών έως και 2001, τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν από 1.1.2002 για κατάταξη των ασφαλισµένων και συνταξιούχων σε αστική 
κλάση σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, εκφράζονται σε ευρώ, τα µεν πρώτα µε τρία δεκαδικά 
ψηφία παραλειποµένων των λοιπών που προκύπτουν από τη µετατροπή, τα δε δεύτερα, 
καθώς και το ανώτατο όριο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης µε δύο δεκαδικά ψηφία σύµφωνα 
µε τους γενικούς κανόνες µετατροπής και στρογγυλοποίησης του Ν. 2842/2000. Το κάτω όριο 
του ηµερήσιου µισθού κάθε ασφαλιστικής κλάσης, εκτός της πρώτης, διαφοροποιείται του 
άνω ορίου του ηµερήσιου µισθού της προηγούµενης ασφαλιστικής κλάσης µε προσαύξηση 
ενός χιλιοστού του ευρώ (0,001). 
β) Τα όρια των ηµερήσιων µισθών και τα τεκµαρτό ηµεροµίσθιο ασφαλιστικών κλάσεων της 
παραγράφου 1 αναπροσαρµόζονται εφεξής κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε 
φορά στις συντάξεις του Ι.Κ.Α. και από την ίδια ηµεροµηνία. Σε περίπτωση κλιµακωτών 
αυξήσεων λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης. Τα ποσό των ορίων 
ηµερήσιων µισθών των ασφαλιστικών κλάσεων και των 
τεκµαρτών ηµεροµισθίων, που προκύπτουν κάθε φορά εκ της αναπροσαρµογής 
στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ. Ποσά µέχρι µισό λεπτό 
παραλείπονται, ενώ ποσά µισού και πλέον λεπτού στρογγυλοποιούνται στο επόµενο λεπτό. 
Το κάτω όριο του ηµερήσιου µισθού κάθε ασφαλιστικής κλάσης, εκτός της πρώτης, 
διαφοροποιείται του άνω ορίου του ηµερήσιου µισθού της προηγούµενης ασφαλιστικής 
κλάσης µε προσαύξηση ενός λεπτού του ευρώ (0,01). 
[Η παρ.4, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291)]. 
5. ∆ια τον καθορισµόν της βάσεως υπολογισµού των συντάξεων των απονοµοµένων κατά το 
χρονικόν διαστηµα από της κατά την προηγουµένην παράγραφον αυξήσεως των ορίων των 
ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων, µέχρι και του κατά την 
παράγραφον 9 του άρθρου 29 ανακαθορισµού των συντάξεων, λαµβάνεται το τεκµαρτόν 
ηµεροµίσθιον της οικείας ασφαλιστικής κλάσεως, ως τούτο ίσχυε προ της κατ' ανωτέρω 
αυξήσεως των ορίων των και των αντιστοιχούντων εις ταύτας τεκµαρτών ηµεροµισθίων.  
6. Προς συµπλήρωσιν του εν παραγράφω 1 πίνακος τίθενται εν ισχύι αι κάτωθι ασφαλιστικαί 
κλάσεις: Ηµερ. µισθός Ασφαλ. Τεκµ.ηµερ. εκ δραχ. Κλάσις εκ δραχ. από µέχρι 540,05 580 
XVI 560 580,05 620 XVII 600 620,05 660 XVIII 640 660,05 700 XIX 680 700,05 740 XX 720 
740,05 780 XXI 760 780,05 και άνω ΧΧΙΙ 800 Αι κλάσεις XVI, XVII, XVIII, ισχύουν από της 
1ης του µεθεποµένου µηνός της ενάρξεως ισχύος της παρούσης, αι δε κλάσεις ΧΙΧ, ΧΧ, ΧΧΙ 
και ΧΧΙΙ σταδιακώς εντός διετίας δι' αποφάσεως του ∆.Σ. το Ιδρύµατος, εγκρινοµένης παρά 
του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. Εάν εν τω µεταξύ ηυξήθησαν κατ' εφαρµογήν των διατάξεων της παραγράφου 
4, τα όρια και τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των εν παραγράφω 1 ασφαλιστικών κλάσεων, αι κατά 
τ' ανωτέρω προστιθέµεναι κλάσεις τίθενται εν ισχύι αυξανοµένων των ορίων των και των 
τεκµαρτών ηµεροµισθίων κατά το αυτό ποσοστόν.  
7. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εφαρµόζονται αποκλειστικώς δια την χορήγησιν 
συντάξεως ή επιδόµατος κατόπιν αιτήσεως υποβαλλοµένης µετά την έναρξιν ισχύος της 
παρούσης». 
[Το άρθρο 37 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο1 του Ν. 321/1976 (ΦΕΚ Α' 112)] 
 



 
Άρθρο 38  

Ποσόν επιδόµατος ασθενείας 
 
1.Το ποσόν του επιδόµατος ασθενείας και ανεργίας ισούται προς τα 50% του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην ανήκει ο ησφαλισµένος κατά το άρθρον 37 
του παρόντος. 
Κατ' εξαίρεση το ποσό του επιδόµατος ασθενείας των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών, των 
αµέσως εποµένων των κατά το εδ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 ηµερών αποχής από 
την εργασία λόγω ασθενείας, ισούται µε το 50% του κατά το προηγούµενο εδάφιο 
καθοριζόµενου ποσού. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται προκειµένου για εργατοτεχνίτες 
οικοδόµους. Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορήγηση του επί πλέον ποσού 
αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό Κλάδου Ασθενείας σε χρήµα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους 
εργοδότες που απασχολούν οικοδόµους. Κάθε δύο χρόνια καταρτίζεται αναλογιστική µελέτη 
και το παραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής.  
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 προστέθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 
1759/1988 (ΦΕΚ Α' 50)] 
[Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 1880/1990 (ΦΕΚ Α΄ 39)] 
2. Το κατά την προηγουµένην παράγραφον ποσόν επιδόµατος ασθενείας και ανεργίας 
προσαυξάνεται κατά 10 % δι' έκαστον προστατευόµενον παρά του επιδοµατούχου µέλους 
οικογενείας του εκ των εν άρθρω 33 αναφεροµένων.  
Εν ουδεµία όµως περιπτώσει το ποσόν του ηµερησίου επιδόµατος µετά των προσαυξήσεων 
λόγω οικογενειακών βαρών δύναται να είναι ανώτερον του εκάστοτε ισχύοντος τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της V ασφαλιστικής κλάσεως ουδέ του 70% του ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής 
κλάσεως βάσει της οποίας υπολογίζεται το επίδοµα. ∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, 
εκδιδοµένου τη προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά γνώµην του ∆.Σ. του 
Ι.Κ.Α., δύναται να ορίζεται ως ανώτατον ποσόν του ηµερησίου επιδόµατος µετά των 
προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών τοιούτον τεκµαρτού ηµεροµισθίου ασφαλιστικής 
κλάσεως ανωτέρας της V τοιαύτης.  
[Το δεύτερον εδάφιον της παραγρ. 2, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 
321/1976 (ΦΕΚ Α' 112)] 
Προκειµένου περί ησφαλισµένων µαθητευοµένων, κατά την έννοιαν του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 25, το ποσόν του επιδόµατος ανεργίας µειούται εις το ήµισυ, δεν 
δύναται δε να καταβάλλεται δια χρονικόν διάστηµα µείζον των 120 ηµερών. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν.∆. 2698/1953, (ΦΕΚ Α΄ 315)] 
γ'. Το ποσό του ηµερήσιου επιδόµατος ασθένειας, που δικαιούται ο ασφαλισµένος, σύµφωνα 
µε το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου 1 µε τις προσαυξήσεις λόγω 
οικογενειακών βαρών, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο του τεκµαρτού 
ηµεροµισθίου της 3ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, ούτε και του 35% 
του ηµεροµίσθιου της ασφαλιστικής κλάσης µε την οποία υπολογίζεται το επίδοµα. 
[Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 προστέθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 
1759/1988 (ΦΕΚ Α' 50)] 
3. Το επίδοµα ασθενείας καταβάλλεται προκειµένου περί ησφαλισµένων παρεχόντων 
εξηρτηµένην εργασίαν από της 4ης ηµέρας και προκειµένου περί προαιρετικώς 
συνεχιζοµένων την ασφάλισιν ή αυτοτελώς εργαζοµένων ησφαλισµένων και υπό την 
επιφύλαξιν της τελευταίας διατάξεως του εδαφίου δ' του άρθρου 35 (εισαγωγή εν 
θεραπευτηρίω) από της υπό του κανονισµού ορισθησοµένης ηµέρας εργασίας, µετά την 
αναγγελίαν της ανικανότητος εις την υπηρεσιαν του Ι.Κ.Α. Προκειµένου περί ανικανότητος 
οφειλοµένης εις ατύχηµα, το επίδοµα καταβάλλεται από της ηµέρας της αναγγελίας. Το 
επίδοµα δεν καταβάλλεται δια πλείοντας των 180 ηµερών δια την αυτήν ασθένειαν, ουδέ δια 
πλείονας των 180 ηµέρας εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους. Από 1ης Ιανουαρίου 1954, 
εάν η ανικανότης οφείλεται εις την φυµατίωσιν, το επίδοµα δεν καταβάλλεται δια πλείονας των 
360 ηµερών. ∆ια τους ησφαλισµένους τους δικαιουµένους επιδόµατος και νοσηλευοµένους 
εις πάσης φύσεως θεραπευτήρια δαπάναις του Ιδρύµατος, το ποσόν του επιδόµατος 
µειούται, εφ' όσον δεν βαρύνονται µε την συντήρησιν µελών οικογενείας εκ των εν άρθρω 33 
αναφεροµένων κατά τα δύο τρίτα. 
[Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικατεστάθη µε το άρθρο 39 του Ν∆ 2698/1953 (ΦΕΚ Α’ 
315)] 



4. Το Ι.Κ.Α. δικαιούται να αναστείλη, κατά τον εκδοθησόµενον σχετικόν Κανονισµόν, την 
πληρωµήν του επιδόµατος ασθενείας, εφ' όσον διαπιστωθή προσηκόντως ότι ο δικαιούχος 
επεδείνωσε την κατάστασιν του συνεπεία µη τηρήσεως των υποχρεώσεων του περί της 
οφειλοµένης συµπεριφοράς των ασθενών ή δεν συνεµορφώθη προς τα υποδειχθέντα µέτρα 
προς βελτίωσιν της καταστάσεως του.  
5. Το επίδοµα ασθενείας και ανεργίας καταβάλλεται και δια τας µη εργασίµους ηµέρας. 
5α. Το επίδοµα ασθενείας που προβλέπεται από τις παρ. 1-5 του άρθρ. αυτού καταβάλλεται 
για 360 ηµέρες για την ίδια ασθένεια, εφόσον ο δικαιούχος έχει πραγµατοποιήσει τις ηµέρες 
εργασίας που ορίζονται από το εδαφ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 35».  
[Η παρ. 5α) προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1469/1984, (ΦΕΚ Α΄ 111)]. 
5β. Το επίδοµα ασθένειας, που προβλέπεται από τις παρ. 1-5 του άρθρου αυτού, 
καταβάλλεται για 720 ηµέρες για την ίδια ασθένεια, εφ' όσον ο δικαιούχος έχει 
πραγµατοποιήσει τις ηµέρες εργασίας που ορίζονται στο εδ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 35. 
[Η παρ. 5β' του άρθρου 38 προστέθηκε µε το άρθρο 11 παρ.5 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α' 50)]  
6. Ησφαλισµένοι έχοντες εξαντλήσει µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος το ισχύον όριον 
επιδοτήσεως λόγω φυµατιώσεως ή επιδοτούµενοι λόγω φυµατιώσεως κατά την δηµοσίευσιν 
του παρόντος, µη πληρούντες δε τας κατά νόµον χρονικάς προϋποθέσεις προς 
συνταξιοδότησιν, δικαιούνται ειδικού µηνιαίου βοηθήµατος εκ δραχµών τριακοσίων (300) εφ' 
όσον:  
α) είναι ανάπηροι συνεπεία φυµατιώσεως µη δυνάµενοι να κερδίζουν δι' εργασίας 
ανταποκρινοµένης εις τας δυνάµεις τας δεξιότητας, την µόρφωσιν και την συνθήκη 
επαγγελµατικήν αυτών απασχόλησιν πλέον του ηµίσεος (1/2) εκείνου όπερ συνήθως κερδίζει 
εν τη αυτή περιφερεία και επαγγελµατική κατηγορία σωµατικώς και πνευµατικώς υγιής 
άνθρωπος της αυτής µορφώσεως, και  
β) έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος 350 τουλάχιστον 
πραγµατικάς ηµέρας εργασία εις την ασφάλισιν των κλάδων ασθενείας και συντάξεων του 
Ι.Κ.Α. ή προκειµένου περι ησφαλισµένων εις το Ι.Κ.Α. δια την ως άνω ασφάλισιν, οίτινες 
ήρχισαν επιδοτούµενοι συνεπεία της φυµατιώσεως προ της 1-8-1951 ασχέτως 
πραγµατοποιηθέντος αριθµού ηµερών εργασίας, εφ' όσον δικαιούνται των εις είδος παροχών 
ασθενείας. Του αυτού ως άνω βοηθήµατος δικαιούνται, συντρεχούσης της κατά το υπό 
στοιχείον α' εδάφιον αναπηρίας και ησφαλισµένοι µη δικαιωθέντες µέχρι της δηµοσιεύσεως 
του παρόντος επιδόµατος ασθενείας συνεπεία φυµατιώσεως τυχόντες όµως σανατοριακής 
περιθέλψεως εφ' όσον πάντως έχουν πραγµατοποιήσει τας εν τω υπό στοιχ. β' εδαφίω 
οριζοµένας ηµέρας εργασίας, δεν πληρούν δε τας χρονικάς προϋποθέσεις δια 
συνταξιοδότησιν. Το κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου χορηγούµενον βοήθηµα 
αποτελεί ειδικήν προσωποπαγή παροχήν χορηγουµένην εφ' όσον υφίσταται η κατά το υπό 
στοιχ. α' εδάφιον οριζοµένη αναπηρία. Εφ' όσον η ως άνω αναπηρία των λαµβανόντων το 
βοήθηµα φυµατικών µειωθή κάτω του 1/2, αλλ' ουχί και του 1/3, ούτοι συνεχίζουν 
λαµβάνοντες το ως άνω βοήθηµα, εφ' όσον χρόνον διαρκεί η ως άνω µειουµένη αναπηρία, 
αλλ' ουχί πλέον της διετίας. «Βοηθηµατούχοι ανάπηροι υπό την έννοιαν της περιπτώσεως α' 
της παρούσης παραγράφου (αναπηρία 1/2) συµπληρούντες το 50ον έτος της ηλικίας των και 
λαµβάνοντες συνεπεία της τοιαύτης αναπηρίας των επί επταετίαν τουλάχιστον συνεχώς ή 
διακεκοµµένως το βοήθηµα φυµατικού ως και οι εξ αυτών λαµβάνοντες τούτο επί δεκαετίαν 
τουλάχιστον ανεξαρτήτως δε ορίου ηλικίας, δεν υπόκεινται εις περαιτέρω Υγειονοµικήν 
εξέτασιν, εφ' όσον η τοιαύτη αναπηρίας των έχει κριθή τρις τουλάχιστον παρά Υγειονοµικής 
Επιτροπής . Ησφαλισµένοι φυµατικοί πληρούντες τας εν τω προηγουµένω εδάφιω 
προϋποθέσεις, δι' ους η καταβολή του βοηθήµατος έχει διακοπή λόγω εξαντλήσεως της, περί 
ης το τέταρτον εδάφιον της περιπτώσεως β' της παρούσης παραγράφου, διετίας δύναται να 
υπαχθώσιν είς την διαταξιν του ανωτέρω εδαφίου κατόπιν αιτήσεως των, υποβαλλοµένης 
εντός διµήνου απο της δηµοσιεύσεως του παρόντος, εφ' όσον είναι ανάπηροι κατά την 
έννοιαν της περιπτώσεως α' του πρώτου εδαφίου της παρούσης. Τα τυγχάνοντα κατά τας 
διατάξεις της παρούσης παραγράφου βοηθήµατος πρόσωπα ως και τα µέλη οικογενείας 
αυτών δικαιούνται εφ' όσον διαρκεί η καταβολή του βοηθήµατος των εις είδος παροχών 
ασθενείας. ∆ια την χορήγησιν του βοηθήµατος απαιτείται αίτησις των ενδιαφεροµένων, ήτις 
δέον να υποβληθή εντός τριµήνου το πολύ από της δηµοσιεύσεως του παρόντος και 
προκειµένου περί επιδοτουµένων, ων η επιδότησις λήγει µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος 
εντός µηνός από της λήξεως της επιδοτήσεως». ∆ύνανται οι δυνάµει της παρούσης 
παραγράφου τυγχάνοντες βοηθήµατος ησφαλισµένοι, εφ' όσον έχουν εξαντλησει διετίαν µετά 
την έκλειψιν των προϋποθέσεων παροχής περιθάλψεως να επιλέξουν το εν άρθρω 31 παρ. 3 
βοήθηµα. Το δικαίωµα επιλογής άπαξ µόνον δύναται να ασκηθή. 



[Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.∆.3762/57 (ΦΕΚ Α΄ 194)] 
7.Πρόσωπα εξαντλήσαντα το κατά νόµον ανώτατον όριον επιδοτήσεως παρά του Ι.Κ.Α. 
συνεπεία ανικανότητος προς εργασίαν οφειλοµένης εις την νόσον του ΧΑΝΣΕΝ υπαγόµενα 
κατά την έναρξιν της τοιαύτης επιδοτήσεως των και εις τον κλάδον συντάξεων του Ι.Κ.Α. αλλά 
µη πληρούντες τας νοµίµους προϋποθέσεις προς συνταξιοδότησιν, δικαιούνται από της 
εξόδου των εκ του θεραπευτηρίου λοιµωδών νόσων, και επί δύο έτη µηνιαίου βοηθήµατος, ου 
το ποσόν ορίζεται δι' αποφάσεως του ∆.Σ. µη δυναµένου πάντως να υπερβαίνη το 25πλάσιον 
του ηµεροµισθίου ανειδικεύτου εργάτου. Η παροχή του ως άνω βοηθήµατος αναστέλλεται, εφ' 
όσον ο λαµβάνων τούτο αποκερδαίνει αποδεδειγµένως εξ οιασδήποτε εργασίας πλεόν του 
δια της ως άνω διατάξεως οριζοµένου ποσού κατά µήνα. Οι τυχόντες του κατά τας διατάξεις 
της παρούσης παραγράφου βοηθήµατος ( ουχί όµως και τα µέλη οικογενείας των) δικαιούνται 
όλων των εις είδος παροχών ασθενείας, εφ' όσον χρόνον διαρκεί η καταβολή του βοηθήµατα.  
Του ανωτέρω µηνιαίου βοηθήµατος δικαιούνται από της ισχύος του παρόντος και οι 
ησφαλισµένοι οι λόγω φυµατιώσεως των οφθαλµών µε βαθµόν αναπηρίας 66,6% και άνω 
τυχόντες επί 5ετίαν τουλάχιστον του αντιτίµου τροφής ανεξαρτήτως αριθµού 
πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων. Συνταξιούχοι Χανσενικοί δύνανται κατ' επιλογήν των να 
τύχωσι αντί της λαµβανοµένης συντάξεως του κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου 
βοηθήµατος.  
[Η τελευταία περίοδος της παρ. 7 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 24 του Ν.∆. 4577/1966 
(ΦΕΚ Α' 230)]. 
[Η προτελευταία παράγραφος της παρ. 7, προστέθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4476/1965 
(ΦΕΚ Α' 103). 
[Οι παράγραφοι 6 και 7 προστέθησαν µε το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.∆. 3762/1957 (ΦΕΚ Α' 
194)] 
 
 

Άρθρο 39 

Επιδόµατα Μητρότητος.  
 
Η ησφαλισµένη δικαιούται παρά του Ι.Κ.Α. επί 42 ηµέρας προ της πιθανής ηµέρας τοκετού 
και επί ίσον χρόνον µετ' αυτόν επιδόµατος κυοφορίας και λοχείας ίσου προς το βασικόν 
επίδοµα ασθενείας, µετά των τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών εφ' όσον 
απέχει της εργασίας. Το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται και δια τας µη εργασίµους ηµέρας. 
∆ια τα επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας, δεν ισχύουν οι εν άρθρω 38 προβλεπόµενο 
περιορισµοί, όσον αφορά το ανώτατον όριον κατά ποσόν του επιδόµατος ασθενείας. Τα 
επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας εν ουδεµιά περιπτώσει δύνανται να είναι κατώτερα του 
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσεως. ∆ια την παροχήν των ανωτέρω 
επιδοµάτων δέον όπως η ησφαλισµένη επραγµατοποίησε 200 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας 
κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούµενα της πιθανής ηµέρας τοκετού.  
 
 

Άρθρο 40 

Εξόφλησις ειδική προστασία και παραγραφή παροχών.  
 
1. Αι παροχαί του Ι.Κ.Α., εκτός αν άλλως ο Νόµος ρητώς ορίζη καταβάλλονται εις χρόνον και 
κατά τρόπον καθοριζόµενον δια κανονισµού, όστις θέλει προβλέψει και περί της 
στρογγυλεύσεως των ποσών εις χρήµα παροχών ως και των εισφορών.  
2. Αιτήσεις προς απονοµήν παροχών ή εξόφλησις των εις χρήµα τοιούτων δεν υπόκεινται εις 
τέλος χαρτοσήµου, ουδ' εις πληρωµήν οιουδήποτε φόρου. Πάσαι αι πράξεις δικαστικαί, 
διοικητικαί και εξώδικοι προς αναγνώρισιν, δικαστικήν επιδίωξιν ή πραγµατοποίησιν των εν 
λόγω παροχών απαλλάσσονται παντός τέλους των δια πληρεξούσια καταβλητέων 
συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων µη δυναµένων να υπερβώσι το 1/3 των νοµίµων. ∆ύναται 
δια Κανονισµού να επιτραπή υφ' ωρισµένας προϋποθέσεις η προσαγωγή ιδιωτικών 
πληρεξουσίων.  
3. Αι εις χρήµα παροχαί του Ι.Κ.Α. δεν εκχωρούνται ουδέ κατάσχονται. 
Εξαιρετικώς επιτρέπεται η κατάσχεσις µέχρι του 1/4 του ποσού της συντάξεως λόγω 
διατροφής συζύγου, κατιόντων ή ανιόντων. Αντίθετος γενική ή ειδική διαταξις της κειµένης 
νοµοθεσίας, δεν ισχύει ως προς το Ι.Κ.Α.  
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικατεστάθη µε την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α’ 
103)] 



4. Πάσα παροχή εις χρήµα αχρεωστήτως καταβληθείσα υπό του Ι.Κ.Α. ως και η αξία των εις 
είδος τοιούτων, τα της αποτιµήσεως των οποίων θέλει προσδιορίσει Κανονισµός, 
επιστρέφονται εντόκως προς 5 % αναζητούνται δε κατά τας διατάξεις περί αναγκαστικής 
εισπράξεως των καθυστερουµένων εισφορών του Ιδρύµατος. Συµψηφισµός κατά δόσεις µε 
τας κατά τον παρόντα νόµον χορηγουµένας παροχάς, επιτρέπεται µόνον προς απόσβεσιν 
οφειλης των δικαιούχων προς το Ι.Κ.Α. Ο δια τονανωτέρω λόγον συµψηφισµός ενεργείται απ' 
ευθείας παρά του Ι.Κ.Α.  
5. Εάν ο δικαιούχος οιασδήποτε εκ των παροχών εις χρήµα δηλώση άγνοιαν γραµµάτων, η 
προς αυτόν καταβολή ενεργείται εγκύρως επί υπογραφή εξοφλητικής αποδείξεως παρά δύο 
αξιοπίστων κατά την κρίσιν του ενεργούντος την πληρωµήν οργάνων, µαρτύρων, 
προτεινοµένων παρά δικαιούχου και τη επιθέσει του δακτυλικού του αποτυπώµατος.  
6. Πάσαι και αξιώσεις εκ παροχών εις χρήµα της ασφαλίσεως ασθενείας παραγράφονται µετά 
εξ µήνας εφ' ης κατέστησαν απαιτηταί. 
Απαιτηταί δόσεις συντάξεων µη εισπραχθείσαι δι' οιονδήποτε λόγον εντός έτους 
παραγράφονται. Η ετησία παραγραφή άρχεται από του τέλους της µηνός ον αφορά η υπό 
πληρωµήν σύνταξις. 
Επί ανακλήσεως η εξασφανίσεως εν όλω η εν µέρει οριστικής συνταξιοδοτικής αποφάσεως 
του ασφαλιστικού οργάνου, δεν επιτρέπεται δι' οιονδήποτε λόγον η αναγνώρισις 
αναδροµικώς εις βάρος του Ι.Κ.Α. απαιτήσεως εκι συντάξεως η διαφορών συντάξεων πέραν 
της πενταετίας από της ηµέρας καθ' ην υπεβλήθη η πρός ανάκλησιν της αποφάσεως αίτησις 
του ενδιαφεροµένου. 
Επί απανεξετάσεως οριστικώς κριθείσης περιπτώσεως τη επικλήσει παρά του 
ενδιαφεροµένου νέων κρισίµων πραγµατικών στοιχείων δεν επιτρέπεται δι' οινδήποτε λόγον η 
αναγνώρισις εις βάρος του Ι.Κ.Α. απαιτήσεων εκ συντάξεων η διαφορών συντάξεων προ του 
χρόνου υποβολής της σχετικής αιτήσεως, εκτός εάν τα στοιχεία ταύτα προκύπτουν 
αναµφισβήτως εκ του συνταξιοδοτικού φακέλου του ενδιαφεροµένου.  
Πάσα άλλη οιαδήποτε κατά του Ι.Κ.Α. απαίτησις παραγράφεται µετά πενταετίαν. 
Μετά πενταετία παραγράφονται και οι απαιτήσεις για επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθεισών εισφορών που εισπράττει κατά νόµο το Ι.Κ.Α. για λογαριασµό άλλων 
οργανισµών και ταµείων.  
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 8 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 
Α' 138)] 
[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο7 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α' 189)]  
7. Κανονισµός θέλει ορίσει τον τρόπον αιτήσεως των παροχών, τα της διαπιστώσεως των 
απαιτουµένων προϋποθέσεων δια την χορήγησιν των, τον χρόνον πραγµατοποιήσεως 
αυτών, τα της µειώσεως και αναστολής αυτών, τα των αρµοδίων όπως αποφασίζουν την 
απονοµήν των οργάνων και πάσαν ετέραν σχετικήν λεπτοµέρειαν εντός των πλαισίων και των 
γενικών κανόνων των διαγραφοµένων υπό του παρόντος νόµου. Οι ενδιαφερόµενοι 
δικαιούνται ν' αξιώσι παρά των αρµοδίων οργάνων της ασφαλίσεως, την έκδοσιν εγγράφων 
ειδικώς ητιολογηµένων αποφάσεων επί των αιτήσεων των προς ασφαλιστικήν παροχήν.  
8. Καθυστερούµεναι ασφαλιστικαί παροχαί οφειλόµεναι εις αποβιώσαντα δικαιούχον δύνανται 
να καταβληθώσιν κατά σειράν υπό του Ι.Κ.Α. εις την ή εις τον σύζυγον, τα τέκνα, ή τους 
γονείς του θανόντος άνευ ευθύνης του Ι.Κ.Α. έναντι τυχόν ετέρων δικαιούχων δυναµένων να 
στραφώσιν µόνον κατά του λαβόντος.  
9. Οσάκις πρόκειται περί δικαιούχου ανηλίκου, µη εκπροσωπουµένου νοµίµως, ή δικαιούχου 
νοσούντος εκ τινός των εκ άρθροις 1686κ αι 1705 του Αστικού Κώδικος αναφεροµένων 
παθήσεων, εφ'όσον δεν υπάρχει διωρισµένος επίτροπος ή αντιλήπτωρ τούτου, ή περί ης το 
άρθρον 10 του Α.Ν. 1846/1951, ως αντικατεστάθη υπό της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.∆. 
3083/1954 ειδική Επιτροπή του οικείου Υποκαστήµατος διορίζει προσωρινόν διαχειριστήν, 
δικαιούµενον να εισπράττη και διαθέτη δια τας ανάγκας του δικαιούχου τας παρά του 
Ιδρύµατος χορηγουµένας είς αυτόν παροχάς. ∆ια τον διορισµόν του διαχειριστού ή ως άνω 
Επιτροπή κρίνει εκ των ενόντων, και προκειµένου περί νοσούντος δικαιούχου, πάντοτε επί τη 
προσαγωγή γνωµατεύσεως της Υγειονοµικής Επιτροπής του αρµοδίου Υποκαστήµατος, περί 
της καταστάσεως της υγείας του. Η περί διορισµού προσωρινού διαχειριστού απόφασις της 
αυτής Επιτροπής υπόκειται εις ανάκλησιν, παύει δε ισχύουσα αφ'ης ο συνταξιούχος τεθή υπό 
δικαστικήν απαγόρευσιν ή υπό δικαστικόν αντιλήπτορα. 
[Η παρ.9 προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 15 του Ν.∆.4476/1965] 
 
 

Άρθρο 41 



 
Ασφαλισµένος του Ι.Κ.Α. δικαιούται να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του σε έναν ή 
περισσότερους κλάδους του ιδρύµατος :  
α) Εάν αµέσως πριν από την τελευταία ηµέρα εργασίας του στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 
πενταετία έχει πραγµατοποιήσει πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στην 
ασφάλιση του Ιδρύµατος και υποβάλλει έγγραφη δήλωση µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) 
µηνών από την τελευταία ασφάλισή του στο Ι.Κ.Α.. Η προθεσµία των δώδεκα (12) µηνών, 
εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί δήλωση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, 
διακόπτεται µε την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός 
του 12µήνου. Η διακοπείσα προθεσµία αρχίζει εκ νέου από την κοινοποίηση της απόφασης 
που εκδίδεται επί της αιτήσεως συνταξιοδότησης.  
β) Εάν έχει πραγµατοποιήσει οποτεδήποτε τρεις χιλιάδες (3.000) ηµέρες εργασίας στην 
ασφάλιση ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω δήλωσης. 
[Το πρώτο εδάφ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 παρ.3 Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
1)] 
Η κατά τα ανωτέρω συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης αρχίζει από την υποβολή αίτησης 
και διενεργείται για 25 µέρες ασφάλισης το µήνα και 300 το χρόνο. Το ηµεροµίσθια που 
πραγµατοποιήθηκαν σε προαιρετική ασφάλιση δε συνυπολογίζονται για τη συµπλήρωση των 
500 ή των 3.000 ηµεροµισθίων για την εκ νέου συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, εφ' 
όσον αυτή έχει διακοπεί για λόγους που δεν οφείλονται σε ανάληψη εργασίας ή 
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του ασφαλισµένου. 
[Η παρ. 1 του άρθρου 41 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο16 του Ν. 4476/1965 
(ΦΕΚ Α' 103)]. 
[Το άνω εδάφιον προστέθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986 ( ΦΕΚ Α’ 177)]. 
2. Οι ασφαλισµένοι, που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν κατά µήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου της 
ασφαλιστικής κλάσης στην οποία, κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης, κατατάσσονται 
µε βάση τις αποδοχές της ηµέρας διακοπής της εργασίας τους. Οι κατά το προηγούµενο 
εδάφιο εισφορές δεν µπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο 25πλάσιο 
του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία εµπίπτει κάθε φορά το 
ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Με βάση τις 3.000 ηµέρες εργασίας, οι συνεχίζοντες 
προαιρετικά την ασφάλισή τους δύνανται, µε έγγραφη δήλωσή τους, να κατατάσσονται στην 
αµέσως ανώτερη ασφαλιστική κλάση. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µετά τη συµπλήρωση 
τριετίας σε κάθε ασφαλιστική κλάση και πάντως πριν από τη συµπλήρωση του 55ου έτους 
της ηλικίας τους.  
[Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.2217/1994 (ΦΕΚ Α΄ 83)] 
Η νέα κατάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την υποβολή της 
σχετικής δήλωσης. Ο συνεχίζων προαιρετικά την ασφάλισή του δεν υποχρεούται σε καταβολή 
εισφορών κατά το χρόνο που λαµβάνει επίδοµα ασθενείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής της εισφοράς περισσότερο από τρεις (3) µήνες από τότε που είναι απαιτητή, το 
ποσό της επιβαρύνεται µε τα ίδια πρόσθετα τέλη που επιβαρύνονται οι καθυστερούµενες 
εισφορές του Ι.Κ.Α. Καθυστέρηση καταβολής της εισφοράς µεγαλύτερη από 24 µήνες 
συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώµατος για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.  
[Η παρ. 2 του άρθρου 41 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 
1902/1990 (ΦΕΚ Α’ 138)] 
3. Συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης δεν χωρεί αν ο ασφαλισµένος κατά την υποβολή της 
σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 28 
του Α.Ν. 1846/1951. 
[Η παρ. 3 του άρθρου 41 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 
1902/1990 (ΦΕΚ Α’ 138)] 
4. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος συνεχίζοντες προαιρετικώς την ασφάλισιν εις το 
Ι.Κ.Α., κατατάσσονται οι µεν άνδρες εις την ΙΙΙ κλάσιν, αι δε γυναίκες εις την ΙΙ. Μετακλητοί 
υπάλληλοι του ∆ηµοσίου δύνανται, τη αιτήσει των, να υπαχθούν προαιρετικώς εις την 
ασφάλισιν τού Ι.Κ.Α., εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε στο άρθρο 41 µε το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 
Α' 189). 
 
 

Άρθρο 42 



Προληπτική δράσις 
 
1. Το Ι.Κ.Α. δύναται να λαµβάνη παν µέτρον γενικής ή ειδικής φύσεως, συντελούν εις την 
πρόληψιν ασθενειών και ιδία των κοινωνικών τοιούτων, ως και της αναπηρίας, και να ενισχύη 
προσπαθείας του Κράτους, των ∆ήµων ή Οργανώσεων τεινούσας εις την ανύψωσιν του 
επιπέδου υγιεινής, ιδιαιτέρως δε των ησφαλισµένων, των συνταξιούχων και των µελών της 
οικογενείας αυτών.  
[Το εδάφιο β' της παρούσης παραγράφου καταργείται µε τα άρθρα 17 του Ν. 4476/1965 (ΦΕΚ 
Α’ 103)] 
2. Το Ι.Κ.Α. δύναται να ενισχύση την δράσιν του σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας προς 
διαφύλαξιν της υγείας και σωµατικής ακεραιότητος των ησφαλισµένων.  
3. Το Ι.Κ.Α. δύναται να οργανώνει εκθέσεις υγιεινής, να συνιστά και συντηρή µουσεία των 
οργάνων και σκευών προλήψεως των ατυχηµάτων εν τη εργασία και επαγγελµατικών νόσων 
και να καταβάλη συστηµατικάς προσπαθείας προς εκλαϊκευσιν των γνώσεων υγιεινής και 
ανάπτυξιν της προσοχής των ησφαλισµένων προς προφύλαξιν από των κινδύνων των 
απειλούντων την ζωήν των, την ακεραιότητα των, και την υγείαν των. 
4. Κανονισµός θέλει ορίσει τα της εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. ΈΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

 
 

Άρθρο 43 
 
1. Επιτρέπεται προσφυγή εναντίον των αποφάσεων των οργάνων της ασφαλίσεως αι οποίαι 
έχουν ως αντικείµενον:  
α) Την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν ή τον απ'αυτής αποκλεισµόν προσώπων ή την διάρκειαν 
της ασφαλιστικής σχέσεως ή την κατάταξιν του ησφαλισµένου εις επάγγελµα διαφορον 
εκείνου εις ο έδει να υπαχθή.  
β) Τον καθορισµόν των οφειλοµένων κατά το άρθρον 25 του παρόντος εισφορών ή την 
επιβολήν προσθέτων τελών δια καθυστερουµένας εισφοράς ή την κατ' εφαρµογήν του 
άρθρου 54 επαύξησιν των βαρυνόντων τους εργοδότας τµηµάτων των εισφορών ή την 
καταβολήν δαπανών κατ' εφαρµογήν του άρθρου 34 παρ. 2.  
γ) Την µείωσιν ή πρόσκαιρον στέρησιν ή την πρόσκαιρον ή οριστικήν διακοπήν των παροχών 
της ασφαλίσεως ασθενείας ή της ανεργίας ή την άρνησιν χορηγήσεως αυτών είτε απολύτως 
είτε υφ' ην µορφήν ή εις έκτασιν ή υφ' ας προϋποθέσεις αιτούνται ταύτας οι ενδιαφερόµενοι. 
δ) Την µείωσιν ή την πρόσκαιρον ή την οριστικήν διακοπήν ή την στέρησιν των παροχών της 
ασφαλίσεως αναπηρίας, γήρατος και θανάτου ή την αναστολήν ή την άρνησιν χορηγήσεως 
τοιούτων παροχών είτε απολύτως, είτε υφ' ην µορφήν ή εις ην έκτασιν ή υφ' ας προϋποθέσεις 
αιτούνται τοιαύτας οι ενδιαφερόµενοι ή συµψηφισµούς περί ων το άρθρον 40 παράγραφον 4. 
2. Προκειµένου περί αποφάσεων, περί ων τα στοιχεία α' εως και γ' της προηγουµένης 
παραγράφου, η προσφυγή ασκείται παρά των εχόντων έννοµον συµφέρον ενώπιον του 
πρωτοβαθµίου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εις την περιφέρειαν του οποίου κατοικεί ο 
προσφεύγων.  
3. Αι προσφυγαί κατ' αποφάσεων, περί ων το υπό εδάφιον δ' της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, ασκούνται παρά των εχόντων έννοµον συµφέρον ενώπιον του 
∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, εις την περιφέρειαν την οποίαν 
κατοικεί ο προσφεύγων.  
4. Η περί προσφυγής αίτησις συντάσσεται εφ' απλού χάρτου, επιδίδεται δε εντός 
ανατρεπτικής προθεσµίας.  
5. Η άσκησις προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεσιν της προσβαλλοµένης αποφάσεως.  
6. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας 
ορισθήσονται:  
α) Ο τρόπος επιδόσεως και καταχωρήσεως της περί προσφυγής αιτήσεως.  
β) Αι αναλόγως της φύσεως των εκκαλουµένων αποφάσεων προθεσµίαι ενασκήσεως των 
προσφυγών, αίτινες δεν δύνανται να είναι βραχύτεραι των 30 ηµερών, ουδέ µακρότεραι των 
τριών µηνών , από της κοινοποιήσεως των εκκαλουµένων αποφάσεων.  
γ) Τα της προσεπικλήσεως, κυρίας ή προσθέτου παρεµβάσεως τριτανακοπής και ανακοπής. 
 



 
Άρθρο 44 
Έφεσις 

 
1. Εναντίον των κατά προσφυγήν εκδιδοµένων αποφάσεων των πρωτοβαθµίων διοικητικών 
ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, ως και των αποφάσεων περί ων το άρθρον 9, χωρεί έφεσις 
ενώπιον του ∆ευτεροβαθµίου διοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου, ασκουµένη είτε παρά 
του Ι.Κ.Α., είτε παρά τινός των εν τη πρωτοβαθµίω δίκη µετασχόντων.  
2. Αι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του προηγουµένου άρθρου ισχύουσιν αναλόγως και επί των 
προσφυγών.  
3. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας 
ορισθήσονται:  
α) Ο τρόπος επιδόσεως της περί της εφέσεως αιτήσεως.  
β) Αι αναλόγως της φύσεως των καθ' ων η έφεσις αποφάσεων προθεσµίαι προς ενάσκησιν 
αυτής, αίτινες δεν δύνανται να είναι βραχύτεραι των τριάκοντα ηµερών, ουδέ µακρότεραι των 
τριών µηνών από της κοινοποιήσεως των σχετικών αποφάσεων. 
 
 

Άρθρο 45 
Αίτησις αναιρέσεως και αναθεωρήσεως 

 
1. Κατ' αποφάσεως του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου επιτρέπεται, 
εντός εξήκοντα ηµερών από της κοινοποιήσεως της, αίτησις αναιρέσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, δια ψευδή ερµηνείαν ή εσφαλµένην εφαρµογήν του Νόµου ή 
των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων κανονισµών.  
2. Η περί αναιρέσεως αίτησις υποβάλλεται και εκδικάζεται κατά τας ισχυούσας περί 
Συµβουλίου Επικρατείας διατάξεις.  
3. Κατ' εκδοθεισών οριστικών αποφάσεων, επιτρέπεται αναθεώρησις ασκουµένη ενώπιον του 
εκδόντος την απόφασιν δικαστηρίου κατά τας περιπτώσεις του άρθρου 785 Πολ.∆. Την 
αναθεώρησιν δύναται να ζητήση παν µετασχόν εις την δίκην πρόσωπον.  
4. ∆ια ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Εργασίας και ∆ικαιοσύνης θέλουσι 
καθορισθή:  
α) Ο τρόπος επιδόσεως και καταχωρήσεως της περί αναθεωρήσεως αιτήσεως απηλλαγµένης 
παντός τέλους και  
β) Αι προθεσµίαι ενασκήσεως αναλόγως των διαφόρων λόγων αναθεωρήσεως. 
 
 

Άρθρο 46 
Πρωτοβάθµια ∆ιοικ. Ασφαλ. ∆ικαστήρια.  

 
1. ∆ια την εκδίκασιν των εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 43 αναφεροµένων προσφυγών 
συνιστώνται εις τας έδρας των µεγαλυτέρων Υποκαταστηµάτων του Ι.Κ.Α., Πρωτοβάθµια 
∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια δια ∆ιατάγµατος, προκαλουµένου παρά των Υπουργών 
∆ικαιοσύνης και Εργασίας, όπερ ορίζει την κατά τόπον αρµοδιότητα αυτών.  
2.'Εκαστον Πρωτοβάθµιον ∆ιοικητικόν Ασφαλιστικόν ∆ικαστήριον απαρτίζεται εκ του 
Προέδρου, εκ δύο µελών και του Γραµµατέως.  
3. Ο Πρόεδρος εκάστου Πρωτοβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου και ο δια την 
περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατος αναπληρωτής τούτου, διορίζονται εκ των εν τη έδρα 
τούτου υπηρετούντων Προέδρων Πρωτοδικών ή Πρωτοδικών.  
4. Τα δύο µέλη και δύο αναπληρωταί του διορίζονται το εν εκ των ησφαλισµένων και το 
έτερον εκ των εργοδοτών, δι' αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών εις την 
περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η έδρα του Πρωτοβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 
∆ικαστηρίου και υποδεικνύονται ο µεν ησφαλισµένος και ο αναπληρωτής αυτού υπό της 
Γ.Σ.Ε.Ε. ο δε εργοδότης και ο αναπληρωτής αυτού, υπό των οικείων επαγγελµατικών 
Οργανώσεων, καθ'α θέλει ορίσει το κατά την παρ. 7 του εποµένου άρθρου προβλεπόµενον 
διάταγµα.  
5. Προς ταχυτέραν εκδίκασιν των υποθέσεων, δύνανται παρά τοις Πρωτοβαθµίοις 
Ασφαλιστικοίς ∆ικαστηρίοις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, να λειτουργούσι δύο ή 
πλείονα τµήµατα συντιθέµενα κατά τα δια του παρόντος άρθρου οριζόµενα. 
 



 
Άρθρο 47 

∆ευτεροβάθµια ∆ιοικητικά Ασφαλ. ∆ικαστήρια 
 

1. Συνιστώνται εις τας έδρας των εφετείων, δια διαταγµάτων εκδιδοµένων υπό των 
Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας, ∆ευτεροβάθµια ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια 
προς εκδίκασιν των περί ων η παράγραφος 3 του άρθρου 43 προσφυγών και των κατά το 
άρθρον 44 ασκουµένων εφέσεων.  
2. Τα ∆ευτεροβάθµια ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια αποτελούνται εκ του Προέδρου, 
τεσσάρων µελών και του Γραµµατέως.  
3. Ως Πρόεδροι των ∆ευτεροβαθµίων ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, διορίζονται 
Αρεοπαγίται ή Πρόεδροι Εφετών ή Εφέται δι' αναπλήρωσιν των οποίων, εις περίπτωσιν 
απουσίας ή κωλύµατος, διορίζονται ανά τρεις Αρεοπαγίται ή Πρόεδροι Εφετών ή Εφέται.  
4. Τα δύο εκ των µελών εκάστου ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου µετά 
των αναπληρωτών των διορίζονται εξ ειδικών προσώπων εχόντων πείραν και γνώσεις περί 
τα ασφαλιστικά ζητήµατα και κεκτηµένων πτυχίον Νοµικής Σχολής, λαµβανοµένων εκ πίνακος 
περιλαµβάνοντος διπλάσιον αριθµόν των απαιτουµένων τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών και καταρτιζοµένου υπό Ειδικού συµβουλίου απαρτιζοµένου:  
α) Εκ δύο Συµβούλων της Επικρατείας, υποδεικνυοµένων µετά των αναπληρωτών των, υπό 
του Προέδρου αυτού.  
β) Εξ ενός Αρεοπαγίτου, υποδεικνυοµένου µεθ' ενός αναπληρωτού του υπό του Προέδρου 
του Αρείου Πάγου και γ) Εκ δύο καθηγητών της Νοµικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
υποδεικνυοµένων µετά των αναπληρωτών των υπό της Σχολής. Άπαντα τα µέλη, τακτικά και 
αναπληρωµατικά, του ειδικού ως άνω Συµβουλίου, διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού 
Εργασίας, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. ∆ια της αυτής αποφάσεως 
ορίζεται ο Πρόεδρος Συµβουλίου και αι καταβλητέαι εις τους µετέχοντας αυτού αποζηµιώσεις. 
Τα της προσελεύσεως εις Συνεδρίασιν, απαρτίας, λήψεως αποφάσεων και γενικώς τα του 
τρόπου λειτουργίας του Συµβουλίου ορισθήσονται δια του περί ου η παρ. 7 του παρόντος 
άρθρου Β.∆/τος. Εκ των λοιπών δύο µελών, το εν δέον να είναι ησφαλισµένος 
υποδεικνυόµενος µετά του αναπληρωτού υπό της Γ.Σ.Ε.Ε. και το έτερον εργοδότης, 
υποδεικνυόµενος µετά του αναπληρωτού του υπό των οικείων επαγγελµατικών 
Οργανώσεων, καθ' α θέλει ορίσει το κατά την παράγραφον 7 του παρόντος άρθρου 
προβλεπόµενον ∆ιάταγµα. Των µελών διορίζονται δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατος 
ανά τέσσαρα αναπληρωµατικά µέλη εκ των πληρούντων τας αυτάς προϋποθέσεις.  
5. ∆ια ∆ιατάγµατος προκαλουµένου παρά των Υπουργών Εργασίας και ∆ικαιοσύνης θέλουσι 
διορισθεί, κατά τα ανωτέρω οι Πρόεδροι και τα µέλη των ∆ευτεροβαθµίων ∆ικαστηρίων.  
6. Προς ταχυτέραν εκδίκασιν των υποθέσεων δύνανται να χωρισθούν τα ∆ευτεροβάθµια 
∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια εις δύο τµήµατα, έκαστον των οποίων συντίθεται κατά τα 
ανωτέρω ορισθέντα.  
7. ∆ια Β. ∆ιατάγµατος προκαλουµένου παρά των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εργασίας 
θέλουσιν ορισθή ο τρόπος υποδείξεως, οι λόγοι και ο τρόπος αντικαταστάσεως, µεταθέσεως 
ή παύσεως των µελών των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων.  
8. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστών αυξάνεται κατά δύο (2) Προέδρους 
Εφετών, πέντε (5) Εφέτας, επτά (7) Προέδρους Πρωτοδικών και δεκαπέντε (15) Πρωτοδίκας.  
 
 

Άρθρο 48 

Κοιναί διατάξεις 
 

1. Τα ∆ιοικητικά Ασφαλιστικά ∆ικαστήρια ή έκαστον των Τµηµάτων τούτων αποτελούσιν ιδίας 
ανεξαρτήτους αρχάς.  
2. Οι Πρόεδροι, τα µέλη και οι αναπληρωταί των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων 
διορίζονται επί πενταετεί θητεία.  
3. Ουδείς διορίζεται ουδέ δύναται να είναι µέλος ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου: α) 
Εάν υπάρχη τις εκ των εν άρθρω 12 & 4 αναφεροµένων λόγων. β) Εάν δεν καταστή εν τη 
έδρα του ου µετέχει Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου.  
4. Η ιδιότης του Προέδρου ή του µέλους ή του αναπληρωτού ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 
∆ικαστηρίου είναι ασυµβίβαστος προς την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ι.Κ.Α. ή άλλων µονίµων επιτροπών ή συµβουλίων του Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών.  



5. Παρ' εκάστω Ασφαλιστικώ ∆ικαστηρίω λειτουργεί γραµµατεία αποτελουµένη εξ υπαλλήλων 
του Ι.Κ.Α. κατά τα δια κανονισµού ορισθησόµενα.  
6. ∆ια την εξαίρεσιν του Προέδρου ή των µελών Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου εφαρµόζονται 
αναλόγως αι σχετικαί διατάξεις της Ποινικής ∆ικονοµίας. Εναντίον αποφάσεως 
απορριπτούσης την αίτησιν εξαιρέσεως ουδέν ένδικον µέσον επιτρέπεται. ∆εν συγχωρείται 
υποβολή αιτήσεως περί εξαιρέσεως του αναπληρωτού του εξαιρεθέντος.  
7. Τα ∆ιατάγµατα περί της συστάσεως των εν άρθροις 46, 47 ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών 
∆ικαστηρίων, δέον να εκδοθούν εντός 80 ηµερών από της ισχύος του παρόντος.  
8. Αι δαπάναι της εν γένει λειτουργίας ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων της κατά το 
άρθρον 5 του παρόντος Νόµου Επιτροπής, του κατά το άρθρον 47 παρ. 4 του παρόντος 
Συµβουλίου και του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 
βαρύνουσι το Ι.Κ.Α. και καταβάλλονται υπό τούτου, δυναµένου αντιστοίχως να απαλλάσηται 
εν όλω ή εν µέρει εκ της προς τον λογαριασµόν Βελτιώσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τον 
συσταθέντα δια του Α.Ν. 591/37 (8) και συγχωνευθέντα εις τον Κρατικον Πρ/σµόν δια του 
Νόµου 1646/51 (9) του κυρώσαντος τον Α.Ν. 1500/50 (10), καταβαλλοµένης υπό τούτου 
εισφοράς. Τα ποσά των ως άνω πάσης φύσεως δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µέχρι τούδε καταβλητέων τοιούτων, ως και παν έτερον θέµα σχετιζόµενον µε την εφαρµογήν 
της παρούσης, θέλει ρυθµίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. 
 
 

Άρθρο 49 
 

1. Οι διάδικοι δύνανται να εµφανίζονται ενώπιον των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων 
και δια πληρεξουσίων. Κανονισµός θέλει ορίσει τα ανώτατα όρια των αµοιβών των δικηγόρων 
και δικολάβων πληρεξουσίων.  
2. Η εκδίκασις των υποθέσεων διεξάγεται και απόντος του προσηκόντως κληθέντος διαδίκου. 
3. Αι κλήσεις των διαδίκων και των µαρτύρων ενεργούνται παρά του Προέδρου του 
Πρωτοβαθµίου ή του Γραµµατέως του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού Ασφαλιστικού 
∆ικαστηρίου ή των Τµηµάτων τούτου, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένων αναλόγως των ορισµών 
της ποινικής δικονοµίας.  
4. Η διαδικασία ενώπιον των Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων είναι προφορική και δηµοσία. ∆ι' 
αποφάσεως όµως του δικαστηρίου δύναται ν' αποκλείηται η δηµοσιότης της συζητήσεως, 
οσάκις κρίνεται αύτη επιβλαβής εις τα χρηστά ήθη ή την δηµοσίαν τάξιν η προσβάλλει το 
ιατρικόν απόρρητον.  
5. Τα ασφαλιστικά ∆ικαστήρια, εν τη εκδικάσει των υποθέσεων, αναζητούσιν εξ επαγγέλµατος 
την ουσιαστικήν αλήθειαν, χρησιµοποιούντα και ελευθέρως εκτιµώντα πάντα τα εν ταις 
ποινικαίς δίκαις επιτρεπόµενα αποδεικτικά µέσα. Κατά των ψευδορκούντων εφαρµόζονται αι 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικος. Εάν παρίσταται ανάγκη διεξαγωγής αποδείξεων εκτός της 
έδρας των, τα ασφαλιστικά δικαστήρια δύνανται ν' αναθέτωσιν την διεξαγωγήν εις έτερον 
δικαστήριον ή άλλην δηµοσίαν αρχήν του τόπου διεξαγωγής.  
7. ∆ια ∆ιατάγµατος, προκαλουµένου προτάσει του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και Εργασίας, 
θέλουσιν ορισθή τα καθήκοντα και δικαιώµατα των Προέδρων Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων, ο 
χρόνος και ο τόπος των συνεδριάσεων αυτών, ο τρόπος και η σειρά εισαγωγής των 
υποθέσεων προς εκδίκασιν, ως και ο τρόπος λήψεως, κοινοποιήσεως και εκτελέσεως των 
αποφάσεων τούτων.  
 
 

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

 
1. ∆ια των συµβάσεων των συναπτοµένων µεταξύ του Ι.Κ.Α. και των µετ' αυτού οπωσδήποτε 
συναλλασσοµένων δια παροχήν εις αυτό υπηρεσιών ή πραγµάτων, δύναται να ορίζηται, ότι αι 
µεταξύ αυτών εκ των συµβάσεων αναφυόµεναι διαφοραί, λύονται παρά πρωτοβαθµίων 
∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων ή του δευτεροβαθµίου τοιούτου, κατά την δια του 
παρόντος νόµου προβλεποµένην διαδικασίαν, αποκλειοµένης της τακτικής τοιαύτης.  
2. Αι αποφάσεις των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών ∆ικαστηρίων επί των περί ων η προηγουµένη 
παράγραφος διαφορών, ίνα καταστώσιν εκτελεσταί δέον να περιαφθώσιν τον τύπον της 
εκτελέσεως υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου, εις την περιφέρειαν του 
οποίου υπάγεται η έδρα του οικείου Ασφαλιστικού ∆ικαστηρίου. Κατά της υπό του Προέδρου 
ενεργουµένης περιαφής του τύπου της εκτελέσεως ουδέν ένδικον µέσον επιτρέπεται. Εις την 



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

Άρθρο 51 
Μεταβολή ασφαλιστικού φορέως 

[Το άρθρον 51 καταργήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν∆ 4202/1961 (ΦΕΚ Α΄ 
175)]  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 52  
Ειδική Προστασία Προσωπικού Ι.Κ.Α. 

 
1. Τα µέλη του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α., των τακτικών και ειδικών Επιτροπών αυτού και των πάσης 
φύσεως λοιπών συλλογικών οργάνων του Ιδρύµατος τα µέλη των ∆ιοικητικών Ασφαλιστικών 
∆ικαστηρίων, το υπαλληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν αυτού και παν πρόσωπον 
παρέχον οιασδήποτε υπηρεσίας προς αυτό ή τους παρ' αυτώ ησφαλισµένους, εις οιανδήποτε 
νοµικήν σχέσιν και αν τελή προς αυτό, υπέχουσιν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των τας 
ποινικάς ευθύνας των δηµοσίων υπαλλήλων.  
2. Ως προς την κατάσχεσιν και εκχώρησιν του µισθού και αποζηµιώσεων εν γένει του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Ι.Κ.Α. εφαρµόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι, περί κατασχέσεως και 
εκχωρήσεις των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 53  
Στερήσεις και εκπτώσεις εκ των παροχών 

 
1. Ο ησφαλισµένος ή ο συνταξιούχος, εάν δια δικαστικής αποφάσεως τιµωρηθή δι' αδίκηµα 
σχέσιν έχον προς την ασφάλισιν, διαπραχθέν εις βάρος του Ι.Κ.Α. ή του πάσης φύσεως 
προσωπικού αυτού, δύναται να στερήται δι' αποφάσεων των δια Κανονισµού ορισθησοµένων 
οργάνων, των εις χρήµα παροχών της ασφαλίσεως εν όλω ή εν µέρει, επί χρόνον ουχί 
µακρότερον των τριών µηνών. Ο ούτω στερούµενος των παροχών ησφαλισµένος δεν 
απαλλάσσεται κατά τον χρόνον της στερήσεως, του βαρύνοντος αυτόν, συµφώνως τω άρθρω 
25 τµήµατος των εισφορών.  
2. Ο ησφαλισµένος ή ο συνταξιούχος, εάν ποιήται, αυτός ή µέλος της οικογενείας του, 
κατάχρησιν των παροχών των κλάδων ανεργίας και ασθενείας εις χρήµα και εις είδος, 
δύναται να στερηθή των επ' αυτών δικαιωµάτων του επί χρόνον ουχί µακρότερον των 3 
µηνών, κατά τας διατάξεις κανονισµού. ∆ια τον εκ της αιτίας ταύτης στερούµενον των 
παροχών της ασφαλίσεως ησφαλισµένον, ισχύουσι αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
προηγουµένης παραγράφου. 
 
 

Άρθρο 54  
Ποινικαί κυρώσεις 

 
Εάν δεν συντρέχη περίπτωσις εφαρµογής αυστηροτέρων ποινικών διατάξεων, τιµωρείται: 
1. ∆ια κρατήσεως ή δια προστίµου ή δι' αµφοτέρων των ποινών τούτων, πας όστις δι' 
απρεπούς συµπεριφοράς εις τα γραφεία και ιατρεία του Ι.Κ.Α. δυσχεραίνει το εν αυτοίς 
επιτελούµενον έργον.  
2. ∆ια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος:  
α) πας όστις παραβαίνει τους ορισµούς των άρθρων 25 και 26 του παρόντος και των βάσει 
τούτων εκδιδοµένων κανονισµών,  



β) τα περί ων η & 10 του άρθρου 26 όργανα εν περιπτώσει παραβάσεως των ορισµών αυτής.  
3. Εις εργοδότας µη συµµορφουµένους προς τας εκ της κειµένης νοµοθεσίας επιβαλλοµένας 
αυτοίς υποχρεώσεις περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των ησφαλισµένων εις τους τόπους 
εργασίας, δύνανται κατά τα δια του κανονισµού ορισθησόµενα αι Τ.∆.Ε. των οικείων Υπ/των 
να επαυξάνωσι το πολύ µέχρι 50 %, τα βαρύνοντα τους εν λόγω εργοδότας τµήµατα των 
εισφορών. 
 
 

Αρθρο 55 
Προσωπικόν συγχωνευοµένων Ταµείων εις το Ι.Κ.Α.  

 
1. Το πάσης φύσεως διοικητικόν προσωπικόν του συγχωνευοµένου Ταµείου µετατάσσεται 
από της συγχωνεύσεως τούτου εις το Ι.Κ.Α. διατηρούµενον ως υπεράριθµον προσωπικόν 
αυτού µέχρι της κατά τας εποµένας παραγράφους εντάξεως αυτού.  
2. Το ούτω διατηρούµενον διοικητικόν προσωπικόν εντάσσεται βάσει των τυπικών και 
ουσιαστικών αυτού προσόντων, δι'αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α., 
λαµβανοµένης εντός 6µήνου το πολύ από της συγχωνεύσεως εις θέσεις και βαθµούς του 
Ι.Κ.Α., αναλόγους προς τα τυπικά και ουσιαστικά αυτού προσόντα και τα προβλεπόµενα 
τοιαύτα δια την κατάληψιν των εις ας κατατάσσεται θέσεων του Ι.Κ.Α. Απο της πρώτης του 
µηνός του µεθεποµένου της τοιαύτης κατατάξεως οι ανωτέρω δικαιούνται των αποδοχών της 
θέσεως εις ην κατετάγησαν. Οι εκ του ανωτέρω προσωπικού µη δυνάµενοι ελλείψει τυπικών 
και ουσιαστικών προσόντων να ενταχθώσιν εις θέσιν τινά του Ι.Κ.Α. διατηρούνται παρ' αυτώ 
ως υπεράριθµοι. Οι εκ τούτων παραιτούµενοι εντός τριµήνου από της συγχωνεύσεως ως και 
οι µη αποδεχόµενοι την µετάταξιν ή την ένταξιν δικαιούνται εκ του Ι.Κ.Α. αποζηµιώσεως ίσης 
προς το διπλάσιον της υπό του νόµου 2112 προβλεποµένης, µη δυναµένης όµως να υπερβή 
τους 30 µισθούς. Οι κατά τα ανωτέρω αποχωρούντες δια την τυχόν συνταξιοδότησιν των 
παρά του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, θεωρούνται ως απολυόµενοι λόγω καταργήσεως θέσεως. Κατά των ανωτέρω 
αποφάσεων περί εντάξεως επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεως αναθεωρήσεως ενώπιον του 
κατά το τελευταίον εδάφιον της παρ. 1 του άρθρου 23 Υπηρεσιακού Συµβουλίου, της σχετικής 
αιτήσεως υποβαλλοµένης εντός δέκα ηµερών από της κοινοποιήσεως της περί κατατάξεως ή 
µη αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Αι αποφάσεις επί αιτήσεων αναθεωρήσεως, 
δέον όπως εκδίδωνται εντός µηνός το βραδύτερον από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως 
αναθεωρήσεως.  
3. Οι εκ του τακτικού κυρίου υγειονοµικού προσωπικού (ιατροί γενικής ιατρικής και 
ειδικοτήτων και οδοντίατροι) κατέχοντες οργανικάς θέσεις παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω 
και αµειβόµενοι δια µισθού ή παγίας αποζηµιώσεως, µετατάσσονται εις θέσεις ιατρών 
θεραπευτών του Ι.Κ.Α. επί παγία αποζηµιώσει, προσλαµβάνοντες άµα την νοµικήν θέσιν των 
ιατρών του Ι.Κ.Α. της κατηγορίας ταύτης, εφ' όσον συνεπλήρωσαν κατά τον χρόνον της 
συγχωνεύσεως διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω και έχουν τα 
δια τας ανωτέρω θέσεις του Ι.Κ.Α. προβλεποµενα προσόντα. Εν εναντία περιπτώσει 
απολύονται λαµβάνοντες παρά του Ι.Κ.Α. αποζηµίωσιν ίσην προς το διπλάσιον των µηνιαίων 
αποδοχών των. Οι εκ τούτων έχοντες τα προσόντα δια την κατάληψιν θέσεων ιατρών 
ελεγκτών του Ι.Κ.Α., όντες δε µόνιµοι υπάλληλοι του συγχωνευοµένου Ταµείου, κατά τον 
χρόνον της συγχωνεύσεως δύνανται µετ' απόφασιν του κατά την παράγραφον 2 του 
παρόντος άρθρου Συµβουλίου να καταταγούν και εις θέσεις Ιατρών Ελεγκτών του Ι.Κ.Α. Ο 
µισθός ή η παγία αποζηµίωσις των κατά την παρούσαν παράγραφον µετατασσοµένων εις το 
Ι.Κ.Α. και εχόντων δεκαετή παρά τω συγχωνευοµένω Ταµείω υπηρεσίαν δεν δύναται εν πάση 
περιπτώσει να είναι κατωτέρω του µισθού ή της παγίας αποζηµιώσεως, ην ελάµβανον παρά 
του συγχωνευοµένου Ταµείου κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως.  
4. Το πάσης φύσεως δευτερεύον υγειονοµικόν προσωπικόν (µαία, νοσοκόµοι κ.λ.π.) του 
συγχωνευοµένου εις το Ι.Κ.Α. ταµείου, µετατάσσεται εις το Ι.Κ.Α. εφ' όσον έχει συµπληρώσει 
κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά τω Συγχωνευοµένω 
Ταµείω, άλλως απολύεται δικαιούµενον ως αποζηµιώσεως παρά του Ι.Κ.Α. ποσού ίσου προς 
τας κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως αποδοχάς του δύο µηνών. Οι κατά τ' ανωτέρω 
µετατασσόµενοι εις το Ι.Κ.Α. κατατάσσονται εις θέσεις και βαθµούς κατά την διαδικασίαν της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρµοζοµένων κατ' αναλογίαν και των διατάξεων της 
παραγράφου ταύτης και της παραγράφου 3.  
5. Από της πραγµατοποιήσεως της οριστικής κατά τα ανωτέρω µετατάξεως ο αριθµός των 
οργανικών θέσεων του Ιδρύµατος αυξάνεται αναλόγως του αριθµού του κατά τας 



προηγουµένας παραγράφους εκάστοτε κατατασσοµένου εις το Ι.Κ.Α. διοικητικού και κυρίου 
και δευτερεύοντος υγειονοµικού προσωπικού, εις ας εντάσσεται τούτο άνευ ετέρας 
διατυπώσεως, της σχετικής περί εντάξεως αποφάσεως δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος 
της Κυβερνήσεως. Αι δυνάµει της ανωτέρω διατάξεως δηµιουργούµεναι οργανικαί θέσεις εις 
το Ι.Κ.Α. δύνανται να καταργώνται δι' αποφάσεων του ∆.Σ., δηµοσιευοµένων εντολών του 
Προέδρου του ∆.Σ. εις την Εφηµερίδα της κυβερνήσεως, άµα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον 
αποχωρήσει εκ της υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. των ενταχθέντων εις ταύτας.  
6. Το οπωσδήποτε υπηρετούν έκτακτον και επί συµβάσει ή ηµεροµισθίω προσωπικόν εις 
συγχωνευόµενον Ταµείον, µετατάσσεται εις το Ι.Κ.Α. ως υπεράριθµον αυτού προσωπικόν µε 
τας ας ελάµβανε αποδοχάς κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως, διατηρούµενον εν τη 
υπηρεσία, εφ' όσον χρόνον καθορίζει η περί προσλήψεως του απόφασις του 
σγυχωνευοµένου ταµείου, απολυόµενον µετά την πάροδον αυτού επί τη καταβολή αυτώ 
αποζηµιώσεως ίσης προς το διπλάσιον της υπό του Ν. 2112 προβλεποµένης δια τους 
ιδιωτικούς υπαλλήλους. Εάν η πρόσληψις του ως άνω προσωπικού παρά τω 
συγχωνευοµένω ταµείω εγένετο δια χρόνον αόριστον, τούτο δύναται ν' απολύεται δι' 
αποφάσεως του υπηρεσιακού Συµβουλίου, παραφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 5 
παρ. 7, οποτεδήποτε µετά την πραγµατοποίησιν της συγχωνεύσεως επί τη καταβολή αυτώ 
της ως άνω αποζηµιώσεως.  
7. ∆ια κανονισµού θέλουν ορισθή τα της αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας ως τοιαύτης παρά τω 
Ι.Κ.Α. εις το εντασσόµενον κατά τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του 
παρόντος προσωπικόν των συγχωνευοµένων Ταµείων ως και τα της αρχαιότητος αυτού. ∆ια 
του αυτού Κανονισµού θέλει ρυθµισθή και παν ζήτηµα γεννώµενον εκ της τυχόν λειτουργίας 
παρά τοις συγχωνευοµένοις Ταµείοις Ειδικών λογαριασµών Προνοίας υπέρ του Προσωπικού 
αυτών. 
 
 

Άρθρο 56 

Υπολογισµός επιδοµάτων και συντάξεων συγχωνευοµένων Ταµείων 
 
1. Πρόσωπα λαµβάνοντα επίδοµα ανεργίας παρά του Ταµείου Ανεργίας κατά την έναρξιν της 
ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν λαµβάνοντα τούτο παρά του Ι.Κ.Α. υπό τους 
όρους τους προβλεποµένους παρά των εν ισχύι κατά την έναρξιν της χορηγήσεως του 
επιδόµατος διατάξεων και δια την υπό τούτων προβλεποµένην διαρκειαν και ποσόν.  
2. Πρόσωπα λαµβάνοντα επιδόµατα ασθενείας και µητρότητος παρά του Ι.Κ.Α. κατά την 
έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν δικαιούµενα τούτων υπό τους όρους 
τους προβλεποµένους παρά των εν ισχύι κατά την έναρξιν της χορηγήσεως του επιδόµατος 
διατάξεων και δια την υπό τούτων προβλεποµένην διάρκειαν, έστω και αν δεν πληρούν τας 
προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου. Εάν όµως ταύτα είναι κατώτερα κατά ποσόν των υπό 
του παρόντος νόµου προβλεποµένων, καταβάλλονται αυτοίς τα υπό του παρόντος 
οριζόµενα. Ειδικώς, οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος τυγχάνοντες από διετίας 
τουλάχιστον επιδόµατος ασθενείας λόγω φυµατιώσεως παρά του Ι.Κ.Α., συνεχίζουσι την 
επιδότησιν των βάσει της ανωτέρω διατάξεως επί 360 ηµέρας από ταύτης, δικαιούµενοι µετά 
την συµπληρωσιν των ως άνω 360 ηµερών ειδικού επιδόµατος ίσους προς το υπό του 
παρόντος προβλεπόµενον ειδικόν επίδοµα αναπροσαρµογής έστω και αν δεν πληρούν τας 
δια την χορήγησιν αυτού προβλεποµένας χρονικάς προϋποθέσεις, εφ' όσον δε πάντως 
πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος και δι' όσον χρόνον 
προβλέπεται η καταβολή τούτου.  
3. Αι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται κατ' 
αναλογίανκαι δια τους επιδοτουµένους λόγω ασθενείας ή µητρότητος των συγχωνευοµένων 
εις το Ι.Κ.Α. Ταµείων, εφ' όσον κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ελάµβανον επίδοµα 
ασθενείας ή µητρότητος.  
4. Οι συνταξιούχοι Ειδικών Ταµείων συγχωνευοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του 
παρόντος εις το Ι.Κ.Α., εξακολουθούν συνταξιοδοτούµενοι παρά του Ι.Κ.Α. Από της πρώτης 
του εποµένου της συγχωνεύσεως µηνός, οι ανωτέρω δικαιούνται των υπό του παρόντος 
προβλεποµένων συντάξεων, υπολογιζοµένων, βάσει των οικείων διατάξεων τούτου, 
εφαρµοζοµένης και της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 26, εφ' όσον πληρούν τας 
κάτωθι προϋποθέσεις:  
α) Υπερέβησαν προκειµένου περί αρρένων το 60όν και προκειµένου περί θηλέων το 55ον 
έτος της ηλικίας ή  



β) πληρούν τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω ανικανότητος του άρθρου 28 παρ. 2 
ή  
γ) συνταξιοδοτούνται ως µέλη οικογενείας θανόντος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου και 
πληρουν τας υπό του άρθρου 28 παρ. 6 οριζοµένας προϋποθέσεις, χαρακτηρισµού των ως 
µελών οικογενείας δικαιουµένων συντάξεως. Εάν όµως οι ανωτέρω ελάµβανον κατά τον 
χρόνον της συγχωνεύσεως µεγαλύτερον ποσόν της κατά τας διατάξεις του παρόντος 
απονεµητέας αυτοίς συντάξεως, συνεχίζουν λαµβάνοντες την ανωτέραν τοιαύτην. Μη 
συντρεχουσών των κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεων οι συνταξιούχοι του συγχωνευοµένου 
Ταµείου εξακολουθούν λαµβάνοντες παρά του Ι.Κ.Α. την ην ελάµβανον κατά τον χρόνον της 
συγχωνεύσεως σύνταξιν παρά του συγχωνευοµένου Ταµείου. 
 
 

Άρθρο 57 

Καθυστερούµεναι εισφοραί  
 
1. Εργοδόται οφείλοντες καθυστερουµένας ειφροράς εις το Ι.Κ.Α. και το Ταµείον Ανεργείας, 
κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου, απαλλάσσονται παντός προσθέτου τέλους και 
τόκου, εντός τριών µηνών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος ήθελον τακτοποιήσει ταύτας. 
Μετά την παρέλευσιν της άνω προθεσµίας αι ως άνω καθυστερούµεναι εισφοραί δι' εφ' άπαξ 
τέλους 50 %. Οφειλέται εκ προσθέτων τελώνα απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προς 
πληρωµήν αυτών, εφ' όσον ήδη κατέβαλον τας εισφοράς, εις ας αφορούν ταύτα. Η 
υποχρέωσις προς καταβολήν τόκων επί τωνκαθυστερουµένων εισφορών καταργείται, αφ'ης 
ίσχυσεν. Τυχόν όµως καταβληθέντες τοιούτοι δεν επιστρέφονται. ∆ι' αποφάσεως του ∆.Σ. του 
Ι.Κ.Α. δηµοσιευθησοµένης επιµελεία του Προέδρου εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
ληφθησοµένης εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως της περι κατατάξεως των ησφαλισµένων 
εις ασφαλιστικάς κλάσεις αποφάσεως του, συµφώνως τω άρθρω 24, παρ. 4 του παρόντος, 
δύναται να ορισθή ότι αι µήπως βεβαιωθείσαι παρά του Ι.Κ.Α. καθυστερούµεναι εισφοραί 
µέχρι της ηµεροµηνίας ταύτης, εν όλω ή εν µέρει, θα υπολογίζωνται βάσει των τεκµαρτών 
ηµεροµισθίων της κλάσεως εις ην θα καταταχθώσιν οι ησφαλισµένοι, δι' ους οφείλονται αι 
εισφοραί.  
2. Καθυστερούµεναι ασφαλιστικαί εισφοραί παρ' ησφαλισµένων προαιρετικώς συνεχιζόντων 
την ασφάλισιν των παρά τω Ι.Κ.Α. κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, δια χρόνον 
µεταγενέστερον της 1ης Μαΐου 1949 υπολογίζονται βάσει της κατά το άρθρον 41 παρ. 4 του 
παρόντος γενησοµένη κατάταξιν των εις ασφαλιστικάς κλάσεις, εξοφλούνται δε 
υποχρεωτικώς εντός τριµήνου το πολύ προθεσµίας από της ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος επί ποινή εκπτώσεως εκ του δικαιώµατος προς περαιτέρω προαιρετικήν συνέχισιν 
της ασφαλίσεως.  
3. Αι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46 «περί κανονισµού του 
τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας των οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως κλπ.» δεν 
εφαρµόζεται δια το Ι.Κ.Α. αφ' ης ίσχυσεν.  
4. Το ∆ηµόσιον απαλλάσσεται εκ των µέχρι της ισχύος του παρόντος οφειλοµένων υπό 
τούτου προς το Ταµείον Ανεργίας εισφορών τυχόν όµως καταβληθείσαι τοιαύται δεν 
αναζητούνται.  
 
 

Άρθρο 58 

Ανασυγκρότησις Συλλογικών Οργάνων του Ι.Κ.Α.  
 
Τα υφιστάµενα κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόµου συλλογικά όργανα του 
Ι.Κ.Α., δι' α προβλέπεται διάφορος σύνθεσις υπό του παρόντος, θέλουσιν ανασυγκροτηθή 
εντός διµήνου από ταύτης, κατά τας διατάξεις του παρόντος, της θητείας των υφισταµένων 
τοιούτων θεωρουµένης ως ληξάσης από του διορισµού των νέων µελών. Προκειµένου περί 
Υπ/των εις α δεν ήθελε κριθή σκόπιµος η σύστασις Τ.Ε.Ε. και Τ.∆.Ε. συµφώνως προς τας 
διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 9 και 17 παρ. 9 του παρόντος, τα ήδη λειτουργούντα τοιαύτα 
απαλλάσσονται των καθηκόντων των µετά πάροδον διµήνου από της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος.  
 
 

Άρθρο 59 

Υποχρεωτική συνέχισις της ασφαλίσεως παρά του Ι.Κ.Α.  



 
Κατά πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως ειδικού Ταµείου εις το Ι.Κ.Α., το τελευταίον τούτο 
υποχρεούται όπως συνεχίζη την ασφάλισιν των εις το συγχωνευόµενον Ταµείον 
ασφαλιζοµένων προσώπων έστω και αν δεν έχη εισέτι επεκταθή εις την περιοχήν 
απασχολήσεως τούτων, επεκτεινοµένης αυτοµάτως της ασφαλίσεως του και εις την περιοχήν 
ταύτην τουλάχιστον ως προς τα πρόσωπα ταύτα.  
 
 

Άρθρο 60 
Καταργούµεναι διατάξεις Ιδιωτικαί ασφάλειαι κλπ  

 
1. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται ο Νόµος 6298/34 «περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» πλην των άρθρων 19 παρ. 9α και 9β, 61, 62 και 63, ως ετροποποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως και ο Α.Ν. 118/45 «περί ασφαλίσεως κατά της ανεργείας 
των µισθωτών βιοµηχανικών επιχειρήσεως» ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
µεταγενεστέρως, πλην του άρθρου 9, και των µη ασφαλιστικού περιεχοµένου διατάξεων 
τούτου καταργουµένης συγχρόνως και πάσης διατάξεως της ισχυούσης νοµοθεσίας 
αντιτιθεµένης εις τον παρόντα νόµον. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος νόµου 
προβλεποµένων κανονισµών ισχύουσιν ευθέως ή αναλογικώς αι διατάξεις των ήδη 
ισχυόντων κανονισµών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφ' όσον δεν αντίκεινται εις 
τον παρόντα νόµον. Προκειµένου ειδικώς περί Κανονισµών ρυθµιζόντων τα της καταστάσεως 
εν γένει του προσωπικού του Ιδρύµατος, αι τυχόν υπό τούτων ή παρ' ετέρων διατάξεων 
προβλεπόµεναι εγκρίσεις αποφάσεων οργάνων του Ι.Κ.Α. παρά του εποπτεύοντος 
Υπουργείου δεν απαιτούνται από της ισχύος του παρόντος, των σχετικών αποφάσεων 
παραγουσών πάντα τα έννοµα αποτελέσµατα αυτών και άνευ της εγκρίσεως τούτων, 
δηµοσιευοµένων δε εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εάν απαιτείται τοιαύτη δηµοσίευσις, 
εντολή του Προέδρου του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. ή του υπό του ∆.Σ. εξουσιοδοτηθησοµένου προς 
τούτο Γενικού ∆ιευθυντού. Αι αρµοδιότητες των γραφείων ευρέσεως εργασίας περιέρχονται 
από της ισχύος του παρόντος εις την αρµοδιότητα του Ι.Κ.Α. καταργουµένης πάσης άλλης 
σχετικής διατάξεως και απαγορευοµένης της συστάσεως ιδιωτικών ή άλλων τοιούτων. Τα της 
συστάσεως και τα του τρόπου λειτουργίας αυτών θέλουσι ρυθµισθή δι' ειδικών κανονισµών. 
Μέχρις εκδόσεως των κανονισµών τούτων διέπονται υπό των ισχυουσών κατά την 
δηµοσίευσιν του παρόντος διατάξεων.  
2. Αι τυχόν εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί υποχρεωτικής προσλήψεως µισθωτών, 
συνδεοµένων δια συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου µέσω των Γραφ. Ευρέσεως 
Εργασίας, και αι τυχόν τοιαύται περί υποχρεωτικής αναγγελίας επί ποινή ακυρότητος της 
καταγγελίας των ως άνω συµβάσεων δεν εφαρµόζονται δια το ∆ηµόσιον. Αι ενεργούσαι όµως 
τας προσλήψεις ή καταγγελίας τοιούτων συµβάσεων διοικητικαί αρχαί ή άλλα δηµόσια 
όργανα υποχρεούνται όπως αναγγέλλουν εις τα οικεία Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας πάσαν 
τοιαύτην πρόσληψιν ή καταγγελίαν, χωρίς όµως η παράλειψις της τοιαύτης αναγγελίας να 
συνεπάγεται οιανδήποτε αστικήν ή ποινικήν κύρωσιν ή υποχρέωσιν αποζηµιώσεως έναντι 
του µισθωτού ή τρίτων έναντι του ∆ηµοσίου.  
3. Εις περίπτωσιν ανικανότητος προς εργασίαν ή θανάτου, οφειλοµένου εις ατύχηµα εκ βιαίου 
συµβάντος επελθόντος εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, εάν ο παθών 
περιλαµβάνεται µεταξύ των ασφαλιστέων κατά τον παρόντα νόµον προσώπων ή εν 
περιπτώσει θανάτου του, τα εν άρθρω 28 παραγρ. 6 αναφερόµενα πρόσωπα, δικαιούνται 
των παροχών της ασφαλίσεως του παρόντος νόµου, ο οικείος εργοδότης απαλλάσσεται της 
εκ των διατάξεων του Β.∆/τος της 24ης Ιουλίου 1920 «περί κωδικοποιήσεως των νόµων περί 
ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή 
υπαλλήλων», ως αύται ετροποποιήθησαν µεταγενεστέρως, υποχρεώσεως προς καταβολήν 
της παρά τούτων προβλεποµένης αποζηµιώσεως, εξόδων νοσηλείας και κηδείας.  
4. Αι παρά των κατά το Β. ∆ιάταγµα, περί ου η προηγουµένη παράγραφος, υποχρέων εις 
αποζηµίωσιν, εν περιπτώσει ατυχήµατος, συναφθείσα προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος 
Νόµου συµβάσεις, περί µεταθέσεως των δια την περίπτωσιν ταύτην υποχρεώσεων των εις 
ιδιωτικάς ασφαλιστικάς επιχειρήσεις, διατηρούνται εν ισχύι µέχρι της λήξεως των, ουχ' όµως 
πέραν του έτους από της ισχύος του παρόντος. Αι µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος 
συναπτόµεναι ως άνω συµβάσεις παύουσιν ισχύουσαι, άµα τη υπαγωγή εις την ασφάλισιν 
των εις ους αναφέρονται µισθωτών.  
5. Εάν τα πρόσωπα τα παρέχοντα εργασίαν έναντι αµοιβής εις εργοδότην συµβεβληµένον 
κατά την προηγουµένην παράγραφον, υπαχθώσιν εις την ασφάλισιν του παρόντος Νόµου 



εντός του έτους από της ισχύος του παρόντος Νόµου, το µεν τµήµα των εισφορών των 
βαρυνουσών τον εν λόγω εργοδότην µειούνται δια τον υπόλοιπον χρόνον της ισχύος της 
συµβάσεως κατά 25 %, η δε εκ της συµβάσεως δεσµευοµένη ιδιωτική ασφαλιστική 
επιχείρησις, εάν εν τω µεταξύ επέλθη ατύχηµα εις τι των εν λόγω προσώπων, υποχρεούται 
να καταβάλη εις το Ι.Κ.Α. το ποσόν, όπερ εκ της συµβάσεως ώφειλε να καταβάλη, προς 
θεραπείαν του παθόντος και αποζηµίωσιν αυτού ή των κληρονόµων του. Εν τη περιπτώσει 
ταύτη, εάν αι παρά του Ι.Κ.Α. χορηγηθείσαι ή χορηγητέαι κατά τονπαρόντα Νόµον εις τον 
παθόντα ή τα πρόσωπα του άρθρου 28 παράγραφος 6 παροχαί, υστερούσι κατά το ποσόν 
του παρά της ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχειρήσεως, κατά τα ανωτέρω, καταβληθέντος εις το 
Ι.Κ.Α. υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλη την διαφοράν εις τον παθόντα και τούτου 
θανόντος εκ του ατυχήµατος, εις τα πρόσωπα του άρθρου 28 παράγραφος 6.  
6. Κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος, ο διορισµός του Αναπληρωτού Γεν. 
∆ιευθυντού θέλει ενεργηθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, ληφθησοµένης µετά 
γνώµην του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. και δηµοσιευθησοµένςη εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
άνευ τηρήσεως ετέρας τινος διατυπώσεως. Εάν το ∆.Σ. δεν υποβάλη την επί του προκειµένου 
γνώµην του εντός 10ηµέρου αφ' ης ζητηθή αύτη παρά του Υπουργού εργασίας, ούτος 
δύναται να προβή εις τον διορισµόν του Αναπληρωτού Γεν. ∆ιευθυντού και άνευ ταύτης. 7. 
Παρά τη ∆ιευθύνσει Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας συνιστάται τµήµα 
Ασφαλιστικής νοµοθεσίας αυξανοµένων των οργανικών θέσεων Τµηµαταρχών β' ή α' τάξεως 
της Κεντρικής αυτού υπηρεσίας κατά µίαν. Εις την αρµοδιότητα του ως άνω τµήµατος 
υπάγεται η µελέτη και εισήγησις επί των ληπτέων µέτρων δια την βελτίωσιν της διεπούσης 
τους ασφαλιστικούς Οργανισµούς, τους υπαγοµένους υπό την εποπτείαν του Υπουργείου 
Εργασίας νοµοθεσίας και γενικώς των υποβαλλοµένων υπό τούτων προτάσεων 
τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων της νοµοθεσίας των. Κατά την πρώτην εφαρµογήν της 
παρούσης εις την ανωτέρω θέσιν µετατάσσεται επί τω βαθµώ Τµηµατάρχου α' τάξεως, δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, ληφθησοµένης µετά γνώµην του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ως άνω Υπουργείου, ο παρά τω Υπουργείω Εργασίας πλέον της πενταετίας 
υπηρετήσας κατ' απόσπασιν και κεκτηµένος κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος τον βαθµόν 
Τµηµατάρχου α' τάξεως υπάλληλος του Ι.Κ.Α. του εις τον βαθµόν τούτον χρόνου υπηρεσίας 
του λογιζοµένου δια την αρχαιότητα αυτού και την περαιτέρω προαγωγών ως χρόνου 
υπηρεσίας του παρά τω Υπουργείω Εργασίας. 
 
 

Άρθρο 61 
Μείωσις εισφορών 

[Το άρθρο 61 καταργήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 3213/1955 (ΦΕΚ Α΄ 108)]. 
 
 

Άρθρο 62 

Επέκτασις του Ι.Κ.Α. εις ∆ωδεκάνησον 
 
∆ι' αποφάσεως του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένης υπό του Υπουργού Εργασίας και 
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της κυβερνήσεως, δύναται να επεκτείνεται η ασφάλισις 
του Ι.Κ.Α. εις την ∆ωδεκάνησον, άνευ της τηρήσεως ετέρας τινός διατυπώσεως. Η κατά τα 
ανωτέρω επέκτασις της ασφαλίσεως δέον όπως ως προς την Ρόδον πραγµατοποιηθή το 
βραδύτερον µέχρι της 1ης Ιανουαρίου 1952. Κατά την επέκτασιν της ασφαλίσεως εις την 
∆ωδεκάνησον αι κατά το άρθρον 25 εισφοραί, υπολογίζονται µειωµέναι κατά την πρώτην 
2ετίαν, κατά 50% κατά την δευτέραν 2ετίαν κατά 15 % και από του εβδόµου έτους εις 
ολόκληρον.  
 
 

Άρθρο 63 

 
1. ∆ια του παρόντος κυρούνται, αφ' ης εξεδόθησαν και εξακολουθούν ισχύουσαι άπασαι αι 
διοικητικαί πράξεις και αποφάσεις δι' ων ιδρύθησαν Υποκαταστήµατα ή Τοπικά Παραρτήµατα 
του Ι.Κ.Α. ή επεξετάθη η ασφαλιστική περιοχή τοιούτων Υποκαταστηµάτων ή και 
Παραρτηµάτων.  
2. Τα κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υφιστάµενα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα 
διοικήσεως και ελέγχου του Ι.Κ.Α. ων η θητεία τυχόν έληξε, θεωρούνται ως νοµίµως 



υφιστάµενα και λειτουργούντα µέχρι της συγκροτήσεως των υπό του παρόντος νόµους 
προβλεποµένων συλλογικών οργάνων τηρουµένων πάντως των διατάξεων του άρθρου 58.  
3. Κυρούται αφ' ης ίσχυσεν η υπ' αριθ. 32610/47 κοινή απόφασις των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εργασίας η δηµοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 150 Φ.Ε.Κ. της 10.10.47, τεύχος 
δεύτερον. 
 
 

Άρθρο 64 
 

1. Τα έξοδα διοικήσεως του Ι.Κ.Α. δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσοστόν 10 % επί των 
ετησίων εσόδων του. Κατά την πρώτην πενταετίαν από της εφαρµογής του παρόντος το 
ανωτέρω ποσοστόν δύναται να αυξάνεται προτάσει του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α., δι' αποφάσεως του 
Υπουργικού Συµβουλίου, λαµβανοµένης εισηγήσει του Υπουργού Εργασίας µέχρις 15 %. 
 
 

Άρθρο 65 

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


