
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 2698/53  
 
Περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί 
αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων. 
(ΦΕΚ 315/Α/10-11-1953) 
 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπ’όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και τη από 16 Οκτωβρίου 
1953 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής 
Επιτροπής εκ βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν 
και διατάσσομεν: 

Άρθρον 1 
 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) διοικείται υπό του Διοικητικού αυτού 
Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

 
Άρθρον 2 

Διοικητικόν Συμβούλιον 
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 αντικαθίσται ως ακολούθως: 
Το Ι.Κ.Α. διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ των κατωτέρω μελών.  
α) Εκ του Διοικητού αυτού.  
β) Εκ τεσσάρων αντιπροσώπων των ησφαλισμένων.  
γ) Εκ τεσσάρων αντιπροσώπων των εργοδοτών.  
δ) Εκ τεσσάρων ειδικών επιστημόνων, εκ των οποίων ο εις ιατρός και οι έτεροι τρεις ειδικοί 
εις τα οικονομικά ή κοινωνικά θέματα. 
2. Το εδ. 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951. αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
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. 
3. Η παράγραφος 5 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 
Η θητεία των τακτικών, και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, 
τριετής. Οι εκάστοτε εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επαναδιοριστέοι. 
Έκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει εις την θέσιν του και μετά την λήξιν 
της θητείας του μέχρι διορισμού, του διαδόχου αυτού, όστις δέον να λάβη χώραν εντός τριών 
μηνών. Τα εις αντικατάστασιν, εκπιπτόντων, ή οπωσδήποτε αποχωρούντων διοριζόμενα μέλη 
διορίζονται δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας των εκπεσόντων ή αποχωρησάντων. 
4. Η παρ. 6 του αυτού άρθρου αντικαθίσται ως ακολούθως: 
Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Διοικητής του Ιδρύματος. 
Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. εκλέγει μεταξύ των υπό στοιχεία β' και γ' της παρ. 1 μελών του δύο 
Αντιπροέδρους ένα εκ της τάξεως των εργοδοτών και ένα εκ της τάξεως των ησφαλισμένων, 
οίτινες ασκούν το λειτούργημα των καθ' όλην την διάρκειαν της θητείας των ως μελών. 
Οι αντιπρόεδροι αναπληρούν τον Πρόεδρον, εις τα καθήκοντα αυτού ελλείποντα, απόντα ή 
κωλυόμενον ανά τρίμηνον εκ περιτροπής, ο μεν της τάξεως των ησφαλισμένων κατά το 
πρώτον και τρίτον τρίμηνον, ο δε της τάξεως των εργοδοτών κατά το δεύτερον και τέταρτον 
τρίμηνον εκάστου έτους. 
5. Η παρ. 7 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:  
Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Κυβερνητικός Επίτροπος, δικαιούνται 
εξόδων κινήσεως κατά συνεδρίασιν. Οι Αντιπρόεδροι και ο Κυβερνητικός Επίτροπος 
δικαιούνται προσθέτως και μηνιαίας παγίας αποζημιώσεως. Αι ανωτέρω αποζημιώσεις 



ορίζονται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α., εγκρινομένης υπό των 
Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών. 
6. Αι παράγραφοι 8 και 9 του αυτού άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:  
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις συνεδρίασιν προσκλήσει του Προέδρου, όστις 
καλεί αυτό, οσάκις κρίνει 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 επτά μελών. Το Συμβούλιον αποφασίζει δια 
πλειοψηφίας των παρόντων και δια ψήφων ουχί ολιγωτέρων των πέντε. 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 εννέα τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των 
παρόντων δεν δύναται να είναι ολιγωτέρα των επτά ψήφων. Εν περιπτώσει ελλείψεως δι' 
οιανδήποτε αιτίαν μέχρι τριών μελών του Δ.Σ. δύναται τούτο να συνεδριάζη και λαμβάνη 
αποφάσεις εγκύρως ουχί όμως πέραν των τριών μηνών από της ελλείψεως. 
7. Η παρ. 10 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:  
Εν περιπτώσει σοβαρών παραβάσεων των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου 
οριζομένων ή των εις εκτέλεσιν τούτων εκδιδομένων κανονισμών, ως και των διατάξεων 
γενικοτέρας σημασίας νόμων δύναται ο Υπουργός Εργασίας να αιτήσηται την διάλυσιν του 
Δ.Σ. ή την απόλυσιν μέλους αυτού παρά του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει 
διαλύσεως του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω και μέχρι διορισμού νέου, όστις δέον να 
συντελεσθή εντός τριών μηνών, χρέη Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί προσωρινή Επιτροπή 
αποτελουμένη εκ των Διοικητού, ως Προέδρου, ενός Νομικού Συμβούλου του Κράτους, 
οριζομένου υπό του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας ή ετέρου ανωτάτου υπαλλήλου οριζομένου δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
8. Η θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ. τερματίζεται άμα τη δημοσιεύσει της κατά την παραγρ. 2 
του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 αποφάσεως περί διορισμού νέων μελών. 

 
Άρθρον 3 

 
1. Το προοίμιον του άρθρου 13 του ά.ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το Δ.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 σύναψιν συμβάσεως μισθώσεως και αγοράς ακινήτων, εκτελέσεως 
έργων και προμηθείας παντός είδους υλικού και εφοδίων (εκτός των περιπτώσεων εκείνων, 
αίτινες υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Διοικητού), 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 παραγρ. 1 εδ. ιε' παραπέμπεται υπό του Διοικητού εις το Δ.Σ. προς απόφασιν και 
γνωμοδοτεί επί παντός ζητήματος, εφ' ου ήθελε ζητηθή υπό του Διοικητού η γνώμη του. 
2. Εις το τέλος της παρ. 5 του αυτού άρθρου προστίθεται: «Προσέτι καταργεί τας υπ' αυτού 
συνεστημένας Επιτροπάς, ευρύνει ή περιορίζει την αρμοδιότητα αυτών». 
3. Η παρ. 8 του αυτού άρθρου καταργείται. 
4. Η παρ. 9 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
Δια Β.Δ. εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύναται να ρυθμισθή ο τρόπος 
της συστάσεως Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών εις Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. η σύνθεσις, 
η αρμοδιότης και ο τρόπος λειτουργίας αυτών, ο τρόπος διορισμού των μελών αυτών, οι 
λόγοι εκπτώσεως αυτών, η θητεία. Η αμοιβή των ορίζεται δι' αποφάσεως του Δ.Σ. μετ' 
έγκρισιν των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών. 
Ο αριθμός των μελών αυτών δεν δύναται να υπερβή τους πέντε, δέον δε να συμμετέχουν 
απαραιτήτως εις αυτάς αντιπρόσωποι των ησφαλισμένων και των εργοδοτών κατ' ίσον 
αριθμόν. 
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 
παρά του διορίζοντος οργάνου. Η θητεία των ήδη υπηρετούντων μελών των υφισταμένων 
Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών λήγει μετά ένα μήνα από της ισχύος του παρόντος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

 
Διοικητής 
Άρθρον 4 

 
1.Ο Διοικητής είναι ανώτατον διοικητικόν όργανον του Ιδρύματος και το εκτελεστικόν 
όργανων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των κανονισμών και των σχετικών 
νόμων. Ιδία: 
α. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος, εποπτεύει και ελέγχει αυτάς και λαμβάνει 
τα κατά την κρίσιν και κατάλληλα μέτρα δια την συμόρφωσιν αυτών προς τους νόμους, 
διατάγματα κανονισμούς και διαταγάς. 
β. Αποφασίζει τον διορισμόν ή την πρόσληψιν δυνάμει συμβάσεως υπαλλήλων, εφ΄όσον αι 
πληρούμεναι θέσεις προβλέπονται υπό του προϋπολογισμού, ή μονιμοποίησιν ή λυσιν της 
συνδεούσης με το Ιδρυμα σχέσεως των οιασδήποτε μορφής οργάνων αυτού, την χορήγησιν 
μισθολογικών προσαυξήσεων υπό τας προϋποθέσεις των νόμων και κανονισμών. Διατάσσει 
την πειθαρχικήν δίωξιν των υπαλλήλων, κατά τα υπό των νόμων και των κανονισμών 
οριζόμενα. Ασκεί ανεξαρτήτως της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
και πειθαρχικήν εξουσίαν επί των υπαλλήλων, δυνάμενος να επιβάλη δι΄αποφάσεώς του την 
ποινήν της επιπλήξεως ή και χρηματικήν μέχρις ενός μισθού. Η προσωρινή ή οριστική 
απόλυσις του προσωπικού δια πειθαρχικούς λόγους ή προαγωγαί αυτού, αποφασίζονται υπό 
του κατά νόμον Υπηρεσιακού Συμβούλου. ΑΠοφασίζει την τοποθέτησιν, μετάθεσιν 
απόσπασιν του πάσης φύσεως προσωπικού κατά την κρίσιν του, υποχρεούται όμως 
ν΄ανακοινοί εις το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον την περί μεταθέσεως απόφασίν του, όπερ, εάν 
κρίνη σκόπιμον, δικαιούται μετά πάροδον τριών μηνών από της εκτελέσεώς της να 
μεταρρυθμίση ταύτην κατόπιν ητιολογημενης αποφάσεώς του. Επίσης θέτει εις 
διαθεσιμότητα το πολύ επί έν τρίμηνον το πάσης φύσεως προσωπικόν κατόπιν ητιολογημένης 
αποφάσεώς του, οπότε τούτο λαμβάνει τα 2/3 των αποδοχών του. 
γ. Εκπροσωπεί το Ιδρυμα καθ΄όλας αυτού τας σχέσεις, τόσον εξωδίκως εις τας μετά τρίτων 
σχέσεις, όσον και ενώπιον των ΔΙκαστηρίων παντός βαθμού. Δύναται αποφάσει του 
Διοικητικού Συμβουλίου τη προτάσει του Διοικητικού να ανατεθή η εκπροσώπησις του 
Ιδρύματος και εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις υπάλληλον αυτού. Εις άς 
περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνισις ενώπιον Δικαστηρίου ή Εισηγητού, ενεργείται 
αύτη υπό του Νομικού Συμβούλου, επί υποθέσεων δε των Υποκαταστημάτων δια των 
Διευθυντών αυτών. 
Όρκος επιβληθείς εις το Ιδρυμα δίδεται δια τας υποθέσεις μεν του Κεντρικού υπό του 
Νομικού Συμβούλου, δια τας υποθέσεις δε των Υποκαταστημάτων υπό των Διευθυντών 
αυτών. 
δ. Εισηγείται εις το Δ.Σ. τα προς συζήτησιν θέματα και εκτελεί τας υπ’αυτού λαμβανομένας 
αποφάσεις. 
ε. Αποφασίζει την χορήγησιν αδείας απουσίας εις τους υπαλλήλους, ως και μετακινήσεις 
αυτών εκτός έδρας, οσάκις αι υπηρεσιακαί ανάγκαι απαιτούν τούτο, την χορήγησιν 
εκπαιδευτικών αδειών άνευ αποδοχών εις το προσωπικόν του Ιδρύματος, ως και την 
αποδοχήν παραιτήσεως των υπαλλήλων ή λοιπών οργάνων αυτού. 



στ) Αποφασίζει την ενέργειαν προμηθειών υλικού και μισθώσεων εντός των προβλεπομένων 
υπό του προϋπολογισμού πιστώσεων ή ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μέχρι ποσού τριάκοντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και παραπέμπει εις την 
αρμόδιαν Επιτροπήν ή όργανον την ενέργειαν του διαγωνισμού ή την σύναψιν της 
συμβάσεως. Επίσης ο Διοικητής αποφασίζει την κατακύρωσιν των αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών, προμηθειών κατά τα υπό των Κανονισμών οριζόμενα, πλην εάν έχη υποβληθή 
ένστασις τις, ότι αρμόδιον δια την λήψιν αποφάσεως είναι το Δ.. Συμβούλιον. 
 Εν περιπτώσει δε, καθ’ήν ο Διοικητής κρίνει σκόπιμον, ότι η προμήθεια ή η μίσθωσις δέον 
να ενεργηθή δι’απ’ευθείας συμφωνίας, αναφέρεται εις το Δ. Συμβούλιον, ίνα τούτο 
αποφασισεί επί του θέματος τούτου.  
ζ. Αποφαίνεται περί εγκρίσεως δαπανών και χορηγήσεως παγίων προκαταβολών δια 
μικροέξοδα, καθορίζων και τους όρους πραγματοποιήσεως αυτών μέχρι ποσού τριάκοντα 
εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών. 
 η. Αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την εκτέλεσιν συμβάσεων προμηθειών και 
μισθώσεων, ιδία την τήρησιν των υπ΄αυτων οριζομένων ή εκ των κανονισμών 
προβλεπομένων προθεσμιών ή την παράτασιν της ισχύος αυτών, την χορήγησιν 
προκαταβολών εις προμηθευτάς, εφ΄όσον προβλέπεται υπό της συμβάσεως, την κήρυξιν 
προμηθευτών εκπτώτων και την κατάπτωσιν ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την 
καταγγελίαν των σχετικών συμβάσεων, 
θ. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικού με την δικαστικήν επιδίωξιν οιασδήποτε 
αξιώσεως υπέρ ή την απόκρουσιν τοιαύτης κατά του Ιδρύματος (έγερσιν αγωγής, 
απόκρουσιν, παρέμβασιν,άσκησιν ενδίκων μέσων, ανάθεσιν εις δικηγόρον καθορισμόν 
αμοιβής, αυτού, επαγωγήν ή αντεπαγωγήν όρκου, εγχείρισιν μηνύσεων, κ.λπ.) 
ι. Αποφασίζει περί της εποικήσεως ή της καταστροφής αχρήστου υλικού, καθορίζων και τον 
τρόπον πραγματοποιήσεως αυτών. 
ια. ΑΠοφασίζει περί του προγράμματος εκπαιδεύσεως του προσωπικού και του διορισμού 
των διδασκόντων, ορίζεις δε και την αμοιβήν αυτών και καθορίζει το πρόγραμμα εκτελέσεως 
συμφώνως προς τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς. 
ιβ. Μελετά παν ζήτημα αφορών την διοίκησιν και εν γένει την λειτουργίαν του Ιδρύματος και 
εισηγείται εις το Δ. Συμβούλιον. 
ιγ. Αποφασίζει περί της συστάσεως ειδικών εξ υπαλλήλων Επιτροπών, ως και του 
καθορισμού των αρμοδιοτήτων αυτών. 
ιδ. Αναθέτει δι΄ αποφάσεως του απεριορίστως ανακλητής, τινάς των ως άνω αρμοδιοτήτων 
του εις ανωτέρω υπαλλήλους. 
ιε. Ο Διοικητής δύναται, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον να παραπέμπη εις το Δ.Σ. παν θέμα 
της αρμοδιότητος αυτού προς λήψιν αποφάσεων ή να ζητή την γνωμην αυτού. 
ις. Συμμετέχει πασών των Επιτροπών μετά ψήφου, και οσάκις παρίσταται, προεδρεύει αυτών. 
2. Ο Διοικητής του Ιδρύματος ασκεί τας κατά την κειμενην νομοθεσίαν αρμοδιότητάς του και 
δικαιοδοσίας, είτε δι΄ειδικών αποφάσεων είτε δια γενικών, των τελευταίων τούτων 
δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3. Αι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται υπό του Διοικητικού, και εις άς περιπτώσεις αι 
κείμεναι διατάξεις νόμων ή κανονισμών, αναθέτουν ταύτας εις έτερον όργανον του 
Ιδρύματος ισχυουσών κατά τα λοιπά των διατάξεων τούτων. 
Διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών ρυθμίζουσαι τας εις τον Διοικητήν κατά τον παρόντα 
νόμον απονεμόμενος αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας κατά διάφορον τρόπον τροποποιούνται 
δι΄αποφάσεως του Δ.Σ. δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
προσαρμοζόμεναι εις τας διατάξεις του παρόντος. 

 
Άρθρον 5 

 
1. Ο Διοικητής του Ιδρύματος διορίζεται δια Β.Δ/τος μετ΄απόφασιν του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Αναλαμβάνει διετήν άσκησιν των καθηκόντων του μετά την δόσιν του κατά το 
άρθρον 35 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικος όρκου ενώπιον του Υπουργού Εργασίας. 



2. Εξισούται ούτος ιεραρχικώς προς τον Διοικητήν της Αγροτικής Τραπέζης. Τα περί μισθού, 
εξόδων παραστάσεως και εν γένει λοιπών αποδοχών του Διοικητού της Αγροτικής Τραπέζης 
εκάστοτε οριζόμενα ισχύουν και δια τον Διοικητήν του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
3. Αι περί των αδειών των υπαλλήλων του προσωπικού του ΙΚΑ διατάξεις εφαρμόζονται και 
επί του Διοικητού, προς όν χορηγείται η άδεια δι΄ αποφάσεων του Δ.Σ. 
4. Τα κωλύματα του άρθρου 12 παρ. 2 περί μελών Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν και δια 
τον Διοικητήν του Ιδρύματος. 
5. Δικηγόρος διοριζόμενος Διοικητής του Ι.Κ.Α. δεν αποβάλλει την ιδιότητα αυτού, πλην δεν 
δικαιούται να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων, εφ' όσον κατέχει την θέσιν του 
Διοικητού. Η υπηρεσία του ως Διοικητού λογίζεται ως χρόνος δικηγορικής υπηρεσίας δια την 
απονομήν δικηγορικής συντάξεως.  
6. Τον Διοικητήν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έν εκ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της τάξεως των επιστημόνων οριζόμενων δι΄ αποφάσεως του Υπουργού της 
Εργασίας μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητού. Επί παραιτήσεως δε αυτού αναπληροί 
τούτον ο δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας οριζόμενος. Η διάρκεια της θητείας του 
αναπληρωτού δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του έτους. 
7. Παρά τω Διοικητή του Ιδρύματος συνιστάται θέσις μετακλητή ιδιαιτέρου γραμματέως με 
βαθμόν και αποδοχάς Τμηματάρχου Β' τάξεως. Ούτος διορίζεται δι' αποφάσεως του 
Διοικητού δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο διοριζόμενος εις την θέσιν ταύτην τυχόν κεκτημένος λειτούργημα ασυμβίβαστον προς 
αυτήν δεν αποβάλλει την εκ του λειτουργήματος τούτου ιδιότητα, αναστέλλεται όμως η 
άσκησις των καθηκόντων του κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του ως ιδιαιτέρου 
γραμματέως. 
Ο χρόνος υπηρεσίας του ως ιδιαιτέρου γραμματέως θεωρείται, συντάξιμος δια το Ταμείον, 
παρ' ω είναι ησφαλισμένος και προστίθεται εις τα έτη συντάξεως του λόγω ασκήσεως του 
λειτουργήματος.  

 
Άρθρον 6. 

 
1. Αι θέσεις των Γενικών Διευθυντών ορίζονται εις δύο. Εις την αρμοδιότητα της μιας μεν 
των Γεν. Διευθύνσεων υπάγονται αι διοικητικαί και οικονομικαί υπηρεσίαι και το 
προσωπικόν των υγειονομικών υπηρεσιών, της ετέρας δε πάσαι αι λοιπαί υπηρεσίαι. Εν 
περιπτώσει αμφισβητήσεως ως προς το ζήτημα, αν θέμα τι υπάγεται εις την αρμοδιότητα της 
μιας ή της ετέρας Γενικής Διευθύνσεως, αποφασίζει ο Διοικητής. Δια διακανονισμού του 
Δ.Σ. δύναται να γίνη η κατανομή των αρμοδιοτήτων και κατά διάφορον τρόπον. 
Δι΄αποφάσεως του Δ.Σ. τοποθετούνται εις τας Γενικάς Διευθύνσεις οι Γενικοί Διευθυνταί. 
2. Εις την παρ. 2 του άρθρου 14 προστίθενται τα εξής:  
Επίσης δύναται να διορισθή Γενικός Διευθυντής και διατελέσας Ανώτατος ή Ανώτερος 
κρατικός λειτουργός ή προϋπηρετήσας εις την θέσιν ταύτην. 
3. Η παρ. 6 του άρθρου 14 αντικαθίσταται δια τας ακολούθου:  
«6. Οι Γενικοί Διευθυνταί τελούν υπό τας διαταγάς του Διοικητού 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 παρά του Διοικητού και του Δ. 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 
Διοικητήν και αυτεπαγγέλτως, δ) προπαρασκευάζουν και υποβάλουν εις το Δ.Σ. τον ετήσιον 
προϋπολογισμόν και απολογισμόν, ως και ασφαλιστικόν ισοζύγιον, κατά τους ορισμούς του 
κανονισμού. ε) παρίστανται άνευ ψήφου κατά τας συνεδριάσεις του Δ.Σ., οσάκις καλούνται». 
4. Αι παρ. 5 και 7 του άρθρου 14 καταργούνται. 



5. Συνιστάται θέσις Γενικού Επιθεωρητού, επί βαθμώ και τας εκάστοτε πάσης φύσεως 
αποδοχάς του Γενικού Διευθυντού. 
Αι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 14 του Α.Ν. 1846/51 ισχύουν και δια τον Γεν. 
Επιθεωρητήν. 
Εις την αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητού υπάγεται η άσκησις αμέσου εποπτείας 
εφ΄όλων των Διοικητικών, Οικονομικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών προς διαπίστωσιν της 
καλής και κανονικής λειτουργίας αυτών, έλεγχον της εφαρμογής των κειμένων διατάξεων, 
άμεσον λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων και υποβολην ανά τρίμηνον εκθέσεων προς το 
Διοκητικόν Συμβούλιον και τον Διοικητήν, μεθ΄υποδείξεων παντός  ετέρου δυνάμενου να 
συμβάλη εις την βελτίωσιν της λειτουργίας των πάσης φύσεως υπηρεσιών του Ιδρύματος. 
Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου ορίζονται 
δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος εις την θέσιν του Γενικού Επιθεωρητού, 
τοποθετείται μετατασσόμενος αυτοδικαίως, ο ήδη κατέχων την θέσιν του αναπληρωτού 
Γενικού Διευθυντού. 
Ούτος μη αποδεχόμενος εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος την μετάταξιν, 
θεωρείται ως απολυόμενος, λόγω καταργήσεως θέσεων και δικαιούται αποζημιώσεως, ίσης 
προς τας πάσης φύσεως αποδοχάς του (περιλαμβανόμενων και των δι΄έξοδα κινήσεως 
καταβαλλομένων) τριών μηνών, εν συνεχεία δε συντάξεως, ήτις καθορίζεται κατα΄τας 
διατάξεις του Κανονισμού Συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού του Ι.Κ.Α συνυπολογιζομένης εις 
τον συντάξιμον χρόνον και απάσης της παρά τω Δημοσίω προϋπηρεσίας του. Εκ της ούτω 
απονεμομένης συντάξεως εκπίπτεται το ποσόν της συντάξεως, όπερ ούτος δικαιούται παρά 
του Δημοσίου. 
Κατά την περίπτωσιν ταύτην, δύναται δια Β.Δ/τος να καταργήται η θεσις του Γενικού 
Επιθεωρητού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

 
Περί οργανώσεως νομικής υπηρεσίας του ΙΚΑ 

Άρθρον 7 
 

Συνιστάται παρά τω Ι.Κ.Α. γραφείον νομικού συμβούλου. 
Εις τούτο ανήκουσι : α) η ενώπιον παντός είδους δικαστηρίων ή αρχών υπεράσπισις των 
συμφερόντων του Ι.Κ.Α. β) η δια γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων απευθυνομένων υπό της 
Διοικήσεως του ΙΚΑ καθοδήγησις των υπηρεσιών αυτού, γ) η σύνταξις και η κωδικοποίησις 
των κανονισμών του Ι.Κ.Α., και η προπαρασκευή των προτάσεων Νόμων, Β.Δ/των και 
εγκυκλίων αφορώντων τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Ι.Κ.Α., δ) η διεξαγωγή των 
πάσης φύσεως διοικητικών ανακρίσεων, ε) η κατάρτισις των σχεδίων συμβάσεων και η 
θεώρησις των πρωτοτύπων, στ) ο έλεγχος των τίτλων νομιμοποιήσεως των μετά του 
Ιδρύματος συναλλασσόμενων, εξαιρέσει των προς ησφαλισμένους παροχών, εκτός εάν 
ζητηθή τούτο ειδικώς, ζ) η παραλαβή των εις το Ι.Κ.Α. επιδιδομένων πάσης φύσεως 
δικογράφων. 

 
Άρθρον 8 

Σύνθεσις Προσωπικού 
 

Το προσωπικόν του παρά τω Ι.Κ.Α. νομικού συμβούλου διαιρείται εις κύριον και 
βοηθητικόν. 
Το κύριον προσωπικόν αποτελείται : 
α) Εκ του Νομικού Συμβούλου και β) εκ τεσσάρων παρέδρων, 
Το δευτερεύον βοηθητικόν προσωπικόν τοποθετείται δι΄αποφάσεως του Διοικητού εκ του 
υπάρχοντος προσωπικού. 

 
Άρθρον 9 

 



Η παρά τω Ι.Κ.Α. τοποθέτησις του Νομικού Συμβούλου και των τεσσάρων Παρέδρων 
Νομικού Συμβουλίου ενεργείται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας. 

 
Άρθρον 10 

 
1. Δια τον συμβιβασμόν επί υποθέσεων του Ι.Κ.Α., την αναγνωρισιν απαιτήσεων κατ΄αυτού, 
την σύναψιν συνυποσχετικών και τον διορισμόν διαιτητών έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις 
των άρθρων 1 παρ. 2 και 28 του Α.Ν. 427/1945 «περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους», 
των εν αυτοίς αρμοδιοτήτων του Υπουργού των Οικονομικών ασκουμένων υπό του 
Διοικητού του Ι.Κ.Α. 
2. Δια τας γνωμοδοτήσεις επί των ερωτημάτων του Ι.Κ.Α. ως και δια τας δικαστικάς 
υποθέσεις αυτού έχουσιν επίσης ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις των αρθρ. 22, 28, 29 του 
Α.Ν. 427/1945. 

 
Άρθρον 11 

 
1. Δια την ενώπιον πάντων εν γένει των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων 
και δικαστικών ή διοικητικών αρχών, παράστασιν και εκπροσώπησιν του Ι.Κ.Α. υπό του 
κατά τα αρθρ. 7-8 προσωπικού ως και δια την υπογραφήν ή κατάθεσιν αγωγών και παντός 
είδους δικογράφων ή ενδίκων μέσων κέκτηνται εκ του νόμου πληρεξουσιότητα αρκούσης της 
βεβαιώσεως της ταυτότητος των παρισταμένων δια δελτίου υπογεγραμμένου υπό του 
Διοικητού του Ιδρύματος. Δια την παράστασιν όμως και υπεράσπισιν των υποθέσεων 
ενώπιον παντός είδους δικαστηρίων απαιτείται ειδική έγγραφος πληρεξουσιότης είτε υπό του 
Διοικητού του Ιδρύματος ή των προς τούτο δι΄ αποφάσεως του εντεταλμένων υπαλλήλων είτε 
του Διευθυντού του Υποκαταστήματος επί δικών αυτού. Η διάταξις του άρθρου 31 του Α.Ν. 
427/1945 εφαρμόζεται και εν προκειμένω. 
2. Δια την πληρωμήν εξόδων μεταβάσεων πληρεξουσίων εκτός της έδρας προς παράστασιν ή 
εκτέλεσιν οιασδήποτε υπηρεσίας απαιτείται έγκρισις του Διοικητού. 

 
Άρθρον 12 

 
1. Εις Υποκαταστήματα έχοντα ανάγκην αυτοτελούς νομικής υπηρεσίας δύναται να 
συνιστώνται δια Β.Δ/τος τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας και Υπουργού Οικονομικών, 
δικαστικά γραφεία, δι΄ού τοποθετούνται παρ΄αυτοίς πάρεδροι του νομικού συμβουλίου. 
Σκοπός των δικαστικών γραφείων είναι η εν τη περιφερεία των Υποκαταστημάτων ενασκησις 
της εν αρθρ. 7 παρ. 2 πλην του εδ. γ΄οριζομένης αρμοδιότητος της Νομικής Υπηρεσίας. 
2. Προς εξυπηρέτησιν της Νομικής Υπηρεσίας και των συνιστωμένων δικαστικών γραφείων 
δύνανται να ορίζονται δι΄αποφάσεως του Διοικητού δικηγόροι επί μισθώ οριζομένω 
δι΄αποφάσεως του Δ. Σ. 
3. Αι λεπτομέρειαι της εγκαταστάσεως εσωτερικής οργανώσεως και λειτουργίας των 
γραφείων τούτων ορισθήσεται δια κανονισμού. 
4. Αι εις τα γραφεία ταύτα τοποθετήσεις γίνονται δι΄αποφάσεως του Διοικητού. 

 
Άρθρον 13 

 
Ει ά Υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα του Ι.Κ.Α. δεν συσταθούν δικαστικά 
γραφεία, ορίζεται δι΄αποφάσεως του Διοικητού του Ιδρύματος μετά γνώμην του Νομικού 
Συμβούλου εις δικηγόρος, εις όν ανατίθεται η ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστικών 
αρχών εν γένει της έδρας του παράστασις και υπεράσπισις των συμφερόντων του Ιδρύματος 
επί πασών των δικαστικών υποθέσεων αυτού. Επιτρέπεται όμως συντρεχόντων εξαιρετικών 
λόγω εξουσιοδότησις υπό του Διοικητού μετά γνώμην του Νομικού Συμβούλου και ετέρου 
δικηγόρου ως προς ωρισμένην υπόθεσιν. 
Οι δικηγόροι ούτοι φέροντες τον τίτλον δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται επί μηνιαία 
αντιμισθία οριζομένη υπό του Δ.Σ. ή επί τη βάσει των κατωτάτων ορίων των αμοιβών 



δικηγόρων κατά την δικηγ. κώδικα ή και κάτω αυτών κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Δεν 
δικαιούνται όμως αμοιβής δια τας παρεχομένας δικηγορικάς συμβουλάς. Αι σχέσεις αύται 
διέπονται υπό του Αστικού Κώδικος. 

 
Άρθρον 14 

Περί πειθαρχικής διώξεως 
 

1. Μετά γνώμην του παρά τω ΙΚΑ Νομικού Συμβούλου, διορίζεται δι΄αποφάσεως του 
Διοικητού δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ΄έτος εκ των παρά τη 
Διοικήσει του Ιδρύματος παρέδρων τουΝομικού Συμβουλίου είς ή πλείονες ειδικοί 
πειθαρχικοί ανακριταί, ών η θητεία δύναται ν΄ανανεούται υπό τους αυτούς όρους. 
2. Οι εκτός της έδρας του ΙΚΑ διορισμένοι πάρεδροι ασκούν αυτοδικαίως και καθήκοντα 
πειθαρχικού ανακριτού εν τη περιφερεία της έδρας των, τελούντες υπό την εποπτείαν και την 
καθοδήγησιν του ειδικού πειθαρχικού ανακριτού της Διοικήσεως. 
3. Οι πειθαρχικοί ανακριταί θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι κατά τας διατάξεις της Ποιν. 
Δικονομίας. Εχουν δε ούτοι, ως και το εκδικάζον τα πειθαρχικά παραπτώματα αρμόδιον 
όργανον, τας εν τω αρθρ. 213-227, 250, 251 έως 269 του κώδικος Ποιν. Δικονομίας 
δικαιοδοσίας. 
4. Εν περιπτώσει ασκήσεως ποινικής αγωγής, αντίγραφον της εσχηματισμένης πειθαρχικής 
δικογραφίας ή και η ιδία παραπέμπεται εις τον αρμόδιον ΕΙσαγγελέα. Εν τοιαύτη περιπτώσει 
η πειθαρχική ανάκρισιν επέχει θέσιν προανακρίσεως κατά τα αρθρ. 243 έως 245 Ποιν. 
Δικονομίας και παράγει τας νομικάς αυτής συνεπείας. 
5. Ο ειδικός πειθαρχικός ανακριτής υποβάλλει έγγραφον πόρισμα επί πασών των 
διεξαχθεισών πειθαρχικών ανακρίσεων προς τον Διοικητήν και το Υπηρεσιακόν Συμβούλιο 
του Ι.Κ.Α., παρίσταται κατά την εκδίκασιν των υποθέσεων ενώπιον αυτού,εισηγείται περί του 
πορίσματος της ανακρίσεως και της επιβλητέας ποινής ή άλλης νομίμου κατ΄αυτής κυρώσεως 
κατά του κατηγορουμένου και ασκεί τα κατ΄αυτών ένδικα μέσα. 
6. Αι λεπτομέρειαι περί την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας ρυθμίζονται δια κανονισμού. 
7. Οι παρά τοις ειδικοίς πειθαρχικοίς ανακριταίς τοποθετούμενοι κλητήρες έχουν τα 
δικαιώματα, τας υποχρεώσεις και τα καθήκοντα ποινικού κλητήρος. 

 
Άρθρον 15 

 
1. Ο κατά το άρθρον 2 του Α.Ν. 427/1945, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 1 του Ν. 
1715/1951, αριθμός των θέσεων των νομικών συμβούλων του Κράτους αυξάνεται κατά μίαν 
και των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά τέσσαρας. 
2. Εν περιπτώσει συστάσεων των κατά το αρθρ. 123 δικαστικών γραφείων του ΙΚΑ ο 
αριθμός των θέσεων του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
αυξάνεται κατ΄αριθμόν και βαθμόν ίσον προς τα αντιστοίχους θέσεις των συνισταμένων 
δικαστικών γραφείων. 
3. Ο μισθός και αι πάσης φύσεως αποδοχαί του κατα΄τας προηγουμένας παραγράφους του 
παρόντος άρθρου προστιθεμένου εις το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτος προσωπικού 
βαρύνουσι το ΙΚΑ και καταβάλλονται υπ΄αυτού. 
4. Κατά την πλήρωσιν των ως άνω θέσεων δεν έχει εφαρμογήν ο εν άρθρω 5 παρ. 1-2 του 
Α.Ν. 427/1945 περιορισμός της ηλικίας. 

 
Άρθρον 16 

 
Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υφ΄οιονδήποτε νομικήν σχέσιν 
εις την Νομικήν Υπηρεσίαν του Ι.Κ.Α. σύμβουλοι ή δικηγόροι απολύονται αυτοδικαίως μετά 
τρεις μήνας από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Οι κατά τ΄ανωτέρω απολυόμενοι νομικοί 
σύμβουλοι και δικηγόροι, εφ΄όσον κατά την δημοσίευσιν του παρόντος μισθοδοτούνται, 
αποζημιούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2112, της καταβλητέας αποζημιώσεως 
αυτών καθοριζομένης επί τη βάσει του ποσού του οργανικού αυτών μισθού. 
  



 
Άρθρον 17 

 
Πάσα λεπτομέρεια περί την εφαρμογήν των άρθρων 7-16 ρυθμισθήσεται δια Β.Δ/τος 
προτάσει του Υπουργού Εργασίας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 

 
Διοικητικαί διατάξεις 

Άρθρον 18 
 

Δια Β.Δ/τος εφ΄άπαξ εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύναται να ρυθμισθή 
η αρμοδιότης, η σύνθεσις, ο τρόπος λειτουργίας του κατά το αρθρ. 23 του ν. 1846/51 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η διαίρεσις αυτού εις τμήματα, η ενώπιον αυτού διαδικασία, η 
θητεία και η αμοιβή των μελών αυτού, ο τρόπος διορισμού των μελών αυτού, ως και τα 
ένδικα μέσα κατ΄αποφάσεων αυτού, τα των σχετικών παραβόλων εφ΄όσον δεν πρόκειται περί 
εκκαλούντων υπαλλήλων. 

 
Άρθρον 19 

 
1. Επί εξ μήνας από της δημοσιεύσεως του παρόντος δύναται δι΄αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος ή τη αιτήσει του υπαλλήλου να κηρύσσεται λελυμένη η 
υπαλληλική σχέσις των εκ του τακτικού διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού 
ανεξαρτήτως βαθμού εχόντων δεκαετή πραγματικήν υπηρεσίαν παρά τω Ιδρύματι και 
συμπληρωσάντων το 55ον έτος της ηλικίας των κατά τας προς τούτο δηλώσεις των κατά τον 
χρόνον του διορισμού των. 
Αι σχετικαί αιτήσεις των υπαλλήλων δεν γίνονται δεκταί, εφ΄όσον ούτοι κατά την γνώμην 
του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνονται απαραίτητοι δια την λειτουργίαν του Ιδρύματος. Εις 
τους ούτω εξερχόμενους της υπηρεσίας καταβάλλονται επί τρίμηνον από της τοιαύτης εξόδου 
των αι αποδοχαί του βαθμού των. 
Οι εκ των εξερχομένων υπαλλήλων του ΙΚΑ κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου 
διατελέσαντες δικηγόροι, δικαιούνται να αναδιορισθούν ως τοιούτοι έστω και ως 
υπεράριθμοι αίτησει των υποβαλομένην εντός μηνός από της εξόδου των. 
Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και δια τους υπαλλήλους των 
συγχωνευθέντων εις το Ι.Κ.Α. Ταμείων. 
2. Δι΄ητιολογημένων αποφάσεων Επιτροπής συνιστώμενης παρά τη Διοικήσει του Ιδρύματος 
δια πράξεως του Υπουργού Εργασίας και αποτελουμενης εκ του Διοικητού αυτού ως 
Προέδρου, ενός Εφέτου, διοριζομένου υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης και ενός ανωτέρου 
υπαλλήλου του Υπουργεί υ Εργασίας, διοριζομένου υπό του Υπουργού Εργασίας, 
επιτρέπεται επί εξάμηνον, δυνάμενον να παραταθή επί έν ακόμη εξάμηνον δι΄αποφάσεως του 
Υπουργού Εργασίας, η απόλυσις των εκ του τακτικού και εκτάκτου ή οιασδήποτε άλλης 
κατηγορίας ή μορφής προσωπικού του Ιδρύματος. Η Επιτροπή σχηματίζει ελευθέρως την 
περί τούτου κρίσιν της, λαμβάνουσα ιδία υπ΄όψιν το ήθος, την επαγγελματικήν ικανότητα  
την υπηρεσιακήν μόρφωσιν και επίδοσιν, την φιλεργίαν και απόδοσιν εργασίας, την 
διανοητικήν και σωματικήν υγείαν, την προς τα εθνικά ιδεώδη αφοσίωσιν, την υπηρεσιακήν 
αγωγήν, την κοινωνικήν εν γένει συμπεριφοράν των κρινομενων, τα εν τω φακέλλω του 
υπαλλήλου υπάρχοντα στοιχεία περί της ιδιότητός του ως αναπήρου πολέμου ή θύματος 
πολέμου ή πολεμιστού και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν. 
3. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος απολυόμενοι, εφ΄όσον δεν συγκεντρώνουν τας υπό 
των διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κανονισμού του Προσωπικού του Ιδρύματος 
οριζομένας προϋποθέσεις, προς λήψιν συντάξεως, δικαιούνται αποζημιώσεως κατά τον ν. 
2112, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη. 
Της αυτής αποζημιώσεως τυγχάνουν α) αι μετά 15ετή υπηρεσίαν εκ του Ι.Κ.Α. αποχωρούσαι 
έγγαμοι μετ΄ανηλικών τέκνων υπάλληλοι του τέως Τ.Α.Κ. εφ΄ όσον υποβάλλουν αίτησιν 
εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος, β) οι εντός του Οκτωβρίου του έτους 1952 



παραιτηθέντες υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. οι έχοντες υπερδωδεκαετή παρ΄αυτώ υπηρεσίαν, 
εφ΄όσον υποβάλουν αίτησιν εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος. 
4. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται 
δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας μετά πρότασιν του Διοικητού του Ιδρύματος. 

 
Άρθρον 20 

 
1. Προσωπικόν του Ι.Κ.Α. απασχοληθέν ή απασχολούμενον πέραν των υπό των κειμένων 
διατάξεων προβλεπομένων ωρών κανονικής απασχολήσεως, ουδεμιάς άλλης προσθέτου 
αποζημιώσεως δια την αιτίαν ταύτην δικαιούται  
2. Προσωπικόν του Ι.Κ.Α. απασχοληθέν ή απασχολούμενον εις διάφορον υπηρεσίαν εκείνης 
δι΄ήν προσελήφθη, ουδεμίας δικαιούται αποζημιώσεως ή διαφοράς μισθού δια την αιτίαν 
ταύτην, πλην των απεσπασμένων παρακάτω Υπουργείω Εργασίας ή των απασχολουμένων 
κατ΄ειδικήν εντολήν του υπουργείου Εργασίας ή Υπουργείου Συντονισμού. 
3. Προσωπικόν του Ι.Κ.Α. μετακινηθέν ή αποσπασθέν μέχρι της εκδόσεως του Β.Δ/τος περί 
μισθολογίου του προσωπικού του Ι.Κ.Α. (3.4.51) θεωρείται μετατεθέν, εις ήν θέσιν 
μετεκινήθη ή απεσπάσθη από της λήξεως του χρόνου της μετακινήσεως και επί αποσπάσεως 
από της λήξεως της τελευταίας σχετικής διαταγής. 
4. Προσωπικόν μετακινηθέν ή αποσπαθέν μετά την έκδοσιν του ως άνω Β.Δ/τος θεωρείται 
μεττατεθέν από τη λήξεως του χρόνου μετακινήσεως ή επί αποσπάσεως ορισμένου μεν 
χρόνου από της λήξεως αυτού, αορίστου δε χρόνου αποσπάσεως από της επιδόσεως ταύτης. 
5. Η διάταξις του εδ. 2 του αρθρ. 657 Α.Κ. εφαρμόζεται και καθ΄άς περιπτώσεις ο εργοδότης 
φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου οφείλει κατά νόμιμον 
υποχρεώσιν, αδιαφόρων της φύσεως της εργασιακής σχέσεως (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) 
να καταβάλη εις τον κωλυόμενον πλήρεις τας αποδοχάς αυτού. 
6. Αι τυχόν υφιστάμεναι αξιώσεις εκ των αιτιών τούτων αποσβέννυνται, αι δε συναφείς δίκαι 
καταργούνται. Το αυτό ισχύει και περί των μικρών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων επί αξιώσεων 
εξ εργατικού τινος νόμου. 

 
Άρθρον 21 

 
Επιτρέπεται η εντός εξαμήνου πρόσληψις μέχρι πέντε προσώπων διακρινομένων δια την 
ειδικήν αυτών πείραν και μόρφωσιν επί συνεχεί ή ανανεουμένη συμβάσει διαρκείας εν 
συνόλω μέχρι 5 ετών μετ΄απόφασιν του Δ.Σ. και έγκρισιν του Υπουργού Εργασίας, δι ή ς 
καθορίζεται και η θεσις, εις ήν ούτοι τοποθετούνται και επί μισθώ καθοριζομενω δι΄αυτής. Οι 
ουτως προσλαμβανόμενοι ασκούν την δικαιοδοσίαν της θέσεως ταύτης και υπέχουν τα 
καθήκοντα και τας υποχρεώσεις της πληρουμενης θέσεως, διέπονται δε υπό των περί 
καταστάσεως των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. νόμων και κανονισμών. 
Η διάταξις του άρθρου 58 παρ. 2 του Α.Ν. 1854/51 έχει εφαρμογήν και επί των δυνάμει της 
παρούσης διατάξεως προσληφθησομενων. 

 
Άρθρον 22 

 
1. H κατά το άρθρον 15 παρ. 2 και 16 του Α.Ν. 1846/1951 τριακονθήμερος προθεσμία 
άρσεως διαφωνίας μεταξύ Δ.Σ. και Υπουργού Εργασίας υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
αυξάνεται εις τρίμηνον. 
2. Η κατά το άρθρον 15 παρ. 2 καθιερουμένη υποχρέωσις του Κυβερνητικού Επιτρόπου και 
του Υπουργού Εργασίας, ίνα ανακοινούν τας αντιρρήσεις αυτών κατ΄αποφάσεων του Δ.Σ. εις 
τον Γενικόν Διευθυντήν καταργείται. Εφ εξής η ανακοίνωσις γίνεται εις τον Διοικητήν. 
3. Απασαι αι από 1ης Ιανουαρίου 1953 μέχρι της ισχύος του παρόντος γενόμεναι 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και των παρ΄αυτώ συνεστημένων 
και λειτουργουσών πάσης φύσεως Επιτροπών με την υφισταμένην κατ΄αυτάς σύνθεσιν ή 
συγκρότησιν, θεωρούνται νόμιμοι και παράγουν απάσας τας νομίμους αυτών συνεπείας. 

 
Άρθρον 23 



1. Δια Β.Δ/τος προτάσει του Υπουργού Εργασίας, καθορίζονται αι προϋποθέσεις 
μονιμοποιήσεως των υφ΄οιονδήποτε νομικήν σχέσιν υπηρετούντων μέχρι σήμερον εις το 
Ι.Κ.Α. ιατρών και οδοντιάτρων, μετά την κατά το άρθρον 19 περί αυτών κρίσιν, ως και 
εφ΄εξής διοριζομένων ή προσλαμβανομένων, η διαδικασία, τα προσόντα, ο μισθός, η 
βαθμολογική εξέλιξις τα της μεταθέσεως, της συντάξεως αυτών ως και η πειθαρχική δίωξις 
και η συναφής διαδικασία και τέλος η επέκτασις της εφαρμογής του αρθρ. 31 του Α.Ν. 
1846/51 και επ΄αυτών. 
2. Οι εις οιασδήποτε φύσεως σχέσιν διατελούντες μετά του Ι.Κ.Α. ιατροί ή οδοντίατροι, 
μετατιθέμενοι ή αποσπώμενοι δια βραχύ χρονικόν διάστημα υπ΄αυτού εις θέσεις εκτός της 
έδρας των δεν υπόκεινται εις τα διατυπώσεις του άρθρου 9 και τας απαγορευτικάς των 
άρθρων 14 και 15 του Α.Ν. 1565/1939 διατάξεις «περί Κώδικος ασκήσεως ιατρικού 
επαγγέλματος», όσον αφορά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των παρά τω Ι.Κ.Α. 
3. Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 559/1941 αντικαθίσταται, ως ακολούθως : 
«Δι΄αποφάσεων του υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, εκδιδομένων μετά γνώμην της 
Επιτροπής διατιμήσεως φαρμάκων, καθορίζεται το ποσοστόν εκπτώσεων και ο τρόπος 
υπολογισμού αυτών επί των υπό του Ι.Κ.Α. αγοραζομένων πάσης φύσεως φαρμακευτικών 
ειδών». 

 
Άρθρον 24 

 
Αι εντός έτους από της ισχύος του παρόντος ενεργούμεναι προαγωγαί υπαλλήλων του ΙΚΑ 
προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών θέσεων κατά την ισχύν του παρόντος λογίζονται 
γενόμεναι από της παρελεύσεως τριμήνου από της χρονολογίας κτήσεως, παρά των 
προαγόμενων, των νομίμων προς προαγωγήν προσόντων και υπάρξεως κενής θέσεως. 
Ενεκα της τοιαύτης αναδρομικής προαγωγής, ουδεμία διαφορά μισθού καταβάλλεται ούτε 
θίγονται οι προ της 1.1.48 προαχθέντες, των μετά την χρονολογίαν ταύτην προαχθέντων 
λογιζομένων ως προαχθέντων από της ως άνω ημερομηνίας, εφ’όσον συνεπλήρωσιν τον 
νόμιμον προς προαγωγήν χρόνον, άλλως αφ’ής συνεπλήρωσαν. 

 
Άρθρον 25 

 
Αι προϋποθέσεις της μονιμοποιήσεως των δι΄αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
διατηρηθέντος εν τη υπηρεσία ως και του υπηρετούντος κατά την δημοσίευσιν του παρόντος 
πάσης φύσεως μη τακτικών οργάνων του διοικητικού και κατωτέρου υγειονομικού 
προσωπικού μετά την κατά το άρθρον 19 κρίσιν κανονισθήσονται δια Β.Δ/τος τη προτάσει 
του Υπουργού Εργασίας. 

 
Άρθρον 26 

 
1. Τα της συστάσεως και λειτουργίας κυλικείων ή αναψυκτηρίων εις τα καταστήματα του 
Ιδρύματος ως και οι όροι και αι λεπτομέρειαι εκμεταλλεύσεως τούτων ορίζοτναι 
δι΄αποφάσεως του Διοικητού αυτού. 
Αι μέχρι τούδε εκδοθείσαι άδειαι εκμεταλλεύσεως κυλικείων του Ι.Κ.Α. και των λοιπών 
Ασφαλιστικών Οργανισμών παρά της Επιτροπής του αρθρ. 22 του Α.Ν. 1324/1949 
ακυρούνται, εφ΄όσον δεν έχουσιν εκτελεσθή. 
2. Η παραχώρησις των κατά την προηγουμένην παράγραφον συνιστωμένων ή διαθεσίμων 
λόγω καταργήσεως των παραχωρηθεισών αδειών κυλικείων γίνεται δι΄αποφάσεως της κατά 
το άρθρον 22 του Α.Ν. 1324/1949 Επιτροπής, ής συμμετέχει και αντιπρόσωπος του 
Υπουργού Εργασίας, οριζόμενος δι΄αποφάσεως αυτού, και του Ι.Κ.Α. οριζόμενος 
δι΄αποφάσεως του Διοικητού, οσάκις αύτη αποφασίζει περί χορηγήσεως αδειών εις 
καταστήματα αυτού. 
3. Η παράβασις των όρων λειτουργίας των ως άνω κυλικείων εκ μέρους του αδειούχου 
συνεπάγεται την αφαίρεσιν της αδείας, ήτις απαγγέλλεται υπό του κατά το άρθρον 23 του 
Α.Ν. 1846/1951 Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όσον αφορά τα καταστήματα του Ι.Κ.Α., δια δε 
τα λοιπά υπό του υπουργού Εργασίας. 



4. Πάσα αντίθετος διάταξις δεν έχει εφαρμογήν επί των καταστημάτων του ΙΚΑ και των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας. 

 
Άρθρον 27 

 
1. Η απόσπασις οργάνων του Ι.Κ.Α. εις ετέρας εκτός αυτού υπηρεσίας γίνεται μόνον δι΄ 
αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού, προκειμένου δε περί αποσπασεως εις το 
Υπουργείον Εργασίας, δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. 
2. Ως αποδοχαί δια τον υπολογισμόν των κατά τας κειμένας διατάξεις εισφορών του 
προσωπικού του Ιδρύματος, του υπαγομένου υποχρεωτικώς εις την ασφάλειαν του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως 
(Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α) νοούνται μόνον ο βασικός μισθός και τα επιδόματα ευδοκίμου παραμονής 
εις τον αυτόν βαθμόν και εξαντλήσεως της ιεραρχίας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 

 
Ασφαλιστικαί διατάξεις 

Άρθρον 28 
 

Το άρθρον 10 του Α.Ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
1. Η ηλικία του ησφαλισμένου αποδεικνύεται δια ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως 
συνταγείσης ή διορθωθείσης εντός έτους από της γεννήσεως εν ελλείψει δε τοιαύτης δια της 
εις το μητρώον αρρένων ή το δημοτολόγιον εγγραφής, εφ' όσον αύτη εγένετο προ της εις την 
ασφάλισιν υπαγωγής του ενδιαφερομένου.  
2. Εν ελλείψει ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, ως ανωτέρω ή εγγραφής εις το μητρώον ή το 
δημοτολόγιον γενομένης προ της εις την ασφάλισιν υπαγωγής του ησφαλισμένου, ως ηλικία 
αυτού λαμβάνεται η επί τη δηλώσει τούτου αναγραφείσα εις τα μητρώα του Ι.Κ.Α. δεν ισχύει 
δε έναντι τούτου η τυχόν δια δικαστικής αποφάσεως ή οπωσδήποτε άλλως μετά την 
υπαγωγήν εις την ασφάλισιν γενομένη διόρθωσις ή καθορισμός ηλικίας.  
3. Ως έτη ηλικίας λογίζονται τα συμπεπληρωμένα τοιαύτα. Εν ελλείψει ληξιαρχικής πράξεως 
κατά τα εν  παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ως ημέρα γεννήσεως λογίζεται η πρώτη 
Ιουλίου του έτους γεννήσεως. 

 
Άρθρον 29 

 
1. Κυρούται η υπ΄αριθ. 13596 της 2 Μαρτίου 1953 απόφασις του Υπουργείου Εργασίας, 
δι΄ής υπάγονται εις την ασφάλισιν του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος 
οι αστυνομικοί υπάλληλοι του Σώματος Αστυνομίας Πόλεων δια την πραγματοποίησιν 
παροχών του κλάδου τούτου εις τα κατά το άρθρον 33 Α.Ν. 1846/1951 μέλη οικογενείας 
αυτών. 
Αι περί ών το προηγούμενον εδάφιον παροχαί, πραγματοποιούνται εις ήν έκτασιν και υφ΄ούς 
όρους και προϋποθέσεις προβλέπεται υπό των οικείων διατάξεων του Α.Ν. 1846/51 και ως 
πραγματοποιούνται και εις τας αντιστοίχους κατηγορίας ησφαλισμένων, εξαιρέσει της 
παροχής περιθάλψεως εν σανατορίω λόγω φυματιώσεως πνευμονικής ή οστικής. 
Άπαντες οι εν ενεργεία και οι προς τούτους εξομοιούμενοι αστυνομικοί υπάλληλοι του 
Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων υποχρεούνται από 1 Νοεμβρίου 1952 εις εισφοράν κατά 
τας κατωτέρω διακρίσεις επί των πάσης φύσεως αποδοχών των μέχρι πάντως του κατά το 
άρθρον 25 Α.Ν. 1846/51 ανωτάτου υποκειμένου εις εισφοράν ποσού, βαρύνουσαν εξ 
ολοκλήρου τους ενδιαφερομένους. 
Αι εισφοραί παρακρατούνται καθ΄εκάστην πληρωμήν εκ των αποδοχών των υποχρεών, 
μερίμνη της αρμοδίας υπηρεσίας, αποδίδονται δε υπό ταύτης εις το κατά τόπον αρμόδιον 
Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. εντός δέκα πέντε (15) το πολύ ημερών από του τέλους του μηνός, 
καθ΄όν εγένετο η κράτησις. 
Αι λοιπαί λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος εδαφίου καθορισθήσονται δι΄ αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. 



Η ισχύς του παρόντος, άρχεται από της 1ης Νοεμβρίου 1952, ως ημερομηνίας ενάρξεως 
πραγματοποιήσεως παροχών οριζομένης της 1ης Μαρτίου 1953. 
Αι από της ισχύος του παρόντος μέχρι 30.6.54 καταβλητέαι εισφοραί παρακρατούνται εκ των 
αποδοχών των υποχρεών ή των συντάξεων των τυχόν εξελθόντων και αποδίδονται εις το 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εις 12 ίσας μηνιαίας δόσεις, της πρώτης τούτων 
καταβλητέας την 1 Δεκεμβρίου 1953. 
2. Εις το άρθρον 2 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται εδάφιον α΄, έχον ούτω:  
Κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν δύνανται να υπαχθώσιν εις την ασφάλισιν α) οι 
εργολάβοι οικοδομών και τεχνικών εν γένει εργασιών, οι μη υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν 
του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, εξαιρούμενοι της 
παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος ασφαλίσεως, β) οι 
παραγωγοί plasiers.  
3. Εις το τέλος του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:  
«Οι Διευθυνταί και Γεν. Διευθυνταί, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες 
σύμβουλοι, διοικηταί 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». 
4. Δια Β.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας, δύνανται να υπαχθούν εις 
την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. δι΄άπαντας τους ασφαλιστικούς κλάδους αυτού ή δια τινας μόνον 
εξ αυτών οι λεμβούχοι, οι στιλβωταί υποδημάτων, οι καρραγωγείς και αμαξηλάτασει και οι 
εργάται αλιείς. Η διαδικασία και οι όροι υπαγωγής εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. των 
ανωτέρω κατηγοριών προσώπων, καθορίζονται δια Β.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του 
Υπουργού Εργασίας.  
5. Οι εφημεριδοπώλαι οι οποίοι δεν υπήχθησαν μέχρι σήμερον εις την ασφάλισιν του 
Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών Αθηνών ή Θεσ/νίκης, δύνανται να υπαχθούν εις την 
ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. κατά τα δια Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας, 
ορισθησόμενα. 

 
Άρθρον 30 

 
1. Εις την παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται τελευταίον εδάφιον 
έχον ούτω:  
«Το ποσόν, εφ' ου υπολογίζεται η κατά την προηγουμένην παράγραφον ασφαλιστική εισφορά 
ορίζεται, προκειμένου μεν   περί ησφαλισμένων ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπεπληρωμένων, 
εις το ¼ προκειμένου δε περί μαθητών τεχνιτών, απασχολουμένων συμφώνως προς τας 
διατάξεις του από 6.6.1952 Β.Δ. «περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνικών, ως και περί 
μαθητευομένων, τροφίμων των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων», εις το 1/10 
του τεκμαρτού ημερομισθίου της μισθολογικής κλάσεως εις ην ανήκει το υπό των οικείων 
συλλογικών συμβάσεων εκάστοτε προβλεπόμενον ημερομίσθιον ανειδικεύτου εργάτου ή 
εργατρίας, βαρύνει δε εξ ολοκλήρου τον εργοδότην.  
Δια τους ησφαλισμένους του παρόντος εδαφίου δεν καταβάλλεται η εισφορά κλάδου 
ανεργίας, στρατεύσεως, ούτε άλλη τις εισφορά, υπέρ οιουδήποτε, πλην της Εργατικής Εστίας. 
Η παρούσα διάταξις ισχύει από 1ης Απριλίου 1953.  
Δια β.δ. εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύνανται να τίθενται οι αναγκαίοι 
περιορισμοί προς αποφυγήν καταστρατηγήσεως της διατάξεως ταύτης.  
2. Εις την παρ. 2 του άρθρου 38 προστίθεται τελευταίον εδάφιον έχον ούτω:  
«Προκειμένου περί ησφαλισμένων μαθητευομένων κατά την έννοιαν του τελευταίου εδαφίου 
της § 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». 

 
Άρθρον 31 

 
Εις το άρθρ. 36 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται παρ. 9 έχουσα ούτω:  
«9. Εάν καταγγελία συμβάσεως εργασίας αναγγελθείσα κατ' άρθρον 9 του ν. 118/1945 εις το 
Ι.Κ.Α. ηκυρώθη δια δικαστικής αποφάσεως ή ανεκλήθη ως άκυρος παρά του 



καταγγέλλοντος, ο εργοδότης καταβάλλων εις τον μισθωτόν τας αποδοχάς αυτού, 
υποχρεούται να παρακρατήση δια λογ/σμόν του Ι.Κ.Α. τα παρά τούτου εις τον μισθωτόν 
καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας. Ο εργοδότης δικαιούται να μη καταβάλη τους 
οφειλομένους μισθούς ενόσω 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 των 
ανωτέρω λόγου οφειλόμενα ποσά του εργοδότου προς το Ι.Κ.Α. εισπράττονται κατά τα εν 
άρθροις 26 παρ. 6 και 27 παρ. 1 εδάφιο 1 του Α.Ν. 1846/1951 οριζόμενα». 

 
Άρθρον 32 

 
1. Εις το άρθρον 31 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται παρ. 2 έχουσα ως εξής:  
«2. Πρόσωπα πάσχοντα εξ ενεργού φυματιώσεως κατά την υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν 
δεν δικαιούνται περιθάλψεως εν σανατορίω ουδ' επιδόματος ασθενείας συνεπεία 
φυματιώσεως, πλέον των 180 ημερών κατά τα εν άρθρω 38 παρ. 3 εδάφιον α΄ του παρόντος 
οριζόμενα».  
2. Εις την παρ. 1 του άρθρου 42 Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται εδάφιον β΄ έχον ως εξής:  
«Προς επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών του Ι.Κ.Α. υποβάλλει προς υγειονομικήν εξέτασιν 
τους ησφαλισμένους ή τα υπαχθησόμενα εις την ασφάλισιν πρόσωπα. Επιφυλασσομένης της 
εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 53 του παρόντος ησφαλισμένοι μη υποβαλλόμενοι κατά 
την υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν εις  υγειονομικήν εξέτασιν δεν δικαιούνται 
περιθάλψεως εν σανατορίω ουδ' επιδόματος ασθενείας συνεπεία φυματιώσεως. Το αυτό 
δύναται να ισχύση και επί άλλων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οριζομένων δι' 
αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας». 

 
Άρθρον 33 

 
1. Εις το τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 1846/1951 «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 
προστίθεται έτερον εδάφιον έχον ως ακολούθως: 
«Ησφαλισμένοι παρά τω Ιδρύματι φορτ/ταί Λιμένων, οίτινες εξέρχονται υποχρεωτικώς εκ 
του επαγγέλματος κατά την περί ρυθμίσεως των φορτ/σεων κειμένην νομοθεσίαν λόγω 
απωλείας της εργασίας των εκ της εγκαταστάσεως εις τους λιμένας μηχανικών μέσων 
φορτοεκφορτώσεων δύνανται δι' αποφάσεων του Δ.Σ. να δικαιωθούν συντάξεως γήρατος 
ηλαττωμένης κατά 25% εφ' όσον συνεπλήρωσαν το 55ον έτος της ηλικίας των και έχουσι 
προσέτι συμπληρώσει από της απελευθερώσεως και εντεύθεν 1500 ημερομίσθια εν 
ασφαλίσει, εξ ων 100 τουλάχιστον καθ' έκαστον των πέντε ημερολογιακών ετών των αμέσως 
προηγουμένων της ημερομηνίας εξόδου των». Επίσης, δια β.δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του 
Υπουργού Εργασίας, ανάλογος ρύθμισις δύναται να ορισθή δια την υποχρεωτικήν έξοδον 
των φορτοεκφορτωτών καπνού.  
2. Η αληθής έννοια της Γ' περιόδου του εδάφ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 6298/1934 
και της Β' περιόδου του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951 είναι η εξής:  
«Προσώπον ησφαλισμένων εις τα τοιαύτα Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως απαγορεύεται η παρά 
τω Ι.Κ.Α. ασφάλισις εν πάση περιπτώσει δι' ους κλάδους τα πρόσωπα ταύτα είναι 
ησφαλισμένα εις τα εν λόγω Ταμεία. Τυχόν κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης ασφάλισις 
των ως άνω προσώπων παρά τω Ι.Κ.Α. ουδέν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ αυτών προς λήψιν 
παροχών, πλην του δικαιώματος της επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών κλάδου 
αναπηρίας -γήρατος-θανάτου».  
3. Το εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951 καταργείται αφ' ης ίσχυσεν. 

 
Άρθρον 34 

 
1. Δύναται το Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. να συμβάλλεται μετ΄ οργανισμών ή Οργανώσεων Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου εξυπηρετουσών γενικωτέρους κοινωνικούς σκοπούς δια την είσπραξιν των 



πόρων αυτών των προβλεπομένων υπό συλλογικών συμβάσεων, νόμων ή των νομίμως 
εγκεκριμένων καταστατικών των. Εις την περίπτωσιν ταύτην η βεβαίωσις και είσπραξις των 
τοιούτων πόρων διενεργείται συμφώνως προς τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις περί 
εισπράξεως των εσόδων του ΙΚΑ. 
Ειδικότερον δια της συμβάσεως καθορίζεται ο τρόπος της αποδόσεως των πόρων τούτων εις 
τους δικαιούχους, το ποσοστόν, όπερ δικαιούται το Ι.Κ.Α. να παρακρατή εκ των εισπράξεων 
τούτων ως αποζημίωσιν, καθώς και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της 
παρούσης διατάξεως/ Δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας, 
καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
2. Αι διατάξεις αι καθορίζουσαι εκάστοτε τον τρόπον εισπράξεως των πόρων του Ι.Κ.Α. 
εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί εισπράξεων των υπέρ της Εργατικής Εστίας 
εισφορών κατά τα λεπτομερέστερον δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας 
καθορισθησόμενα. 

 
Άρθρον 35 

 
Δια Β.Δ/των εκδιδομένων κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. και προτάσεως του Υπουργού 
Εργασίας δύνανται να συνιστώνται παρά τω Ι.Κ.Α. ειδικοί λογ/σμοί δια την χορήγησιν 
οικογενειακών επιδομάτων εις τους εργαζομένους ως και δια την καταβολήν αποδοχών των 
ημερών ετησίας αδείας ή ασθενείας καθώς και δια την εξυπηρέτησιν πάσης άλλης 
περιπτώσεως κοινωνικού μισθού, προβλεπόμενης υπό νόμων ή συλλογικών συμβάσεων και 
υπουργικών αποφάσεων. 
Δια των αυτών Β.Δ/των δύναται να δημιουργήται ειδικόν σύστημα ιατρικής και 
φαρμακευτικής περιθάλψεως ετέρων κατηγοριών εργαζομένων και των κατοίκων των 
ακριτικών περιοχών, υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζομένας δια των Δ/των τούτων. 
Δια των Β.Δ/των τούτων καθορισθήσεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια προς εφαρμογήν της 
παρούσης διατάξεως. 

 
Άρθρον 36 

 
Η β΄ περίπτωσις του στοιχ. β΄ του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 αντικαθίσταται δια της εξής:  
«Εις τους δια κανονισμού χαρακτηριζομένους ως εποχικώς εργαζομένους  μισθωτούς δεν 
παρέχεται επίδομα ανεργίας κατά τον δια του αυτού κανονισμού οριζόμενον χρόνον εποχικής 
ανεργίας. Δύναται ουχ' ήττον να θεσπισθή δια κανονισμού ιδιαιτέρα εισφορά των μισθωτών 
της ανωτέρω κατηγορίας μέχρι 5% επί του μισθού καταβαλλομένη, ως και αι λοιπαί 
εισφοραί, και ήτις μετά της αντιστοίχου εισφοράς ανεργίας του εργοδότου επιστρέφεται εφ' 
άπαξ ή εις δόσεις εις τους ανέργους κατά τον χρόνον της περιοδικής ανεργίας. Επίσης δεν 
παρέχεται επίδομα ανεργίας εις τους δια κανονισμού χαρακτηριζομένους ως 
υποαπασχολουμένους». 

 
Άρθρον 37 

 
1. Δια Β.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύνανται να καταργώνται εν 
όλω ή εν μέρει αι εις βάρος του Ι.Κ.Α. και των λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών υπέρ 
τρίτων δυνάμει ειδικών νόμων επιβεβλημέναι εισφοραί πάσης φύσεως. 
2. Η κατά τα άρθρα 31 παρ. 4 εδάφιον τελευταίον και 10 εδ. β΄προβλεπομένη προθεσμία 
ολοκληρώσεως της παροχής ιατρικής περιθάλψεως εις τα μέλη οικογενειών ησφαλισμένων 
παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1955. 

 
Άρθρον 38 

 
1. Επί έν έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος επιτρέπεται η αναθεώρησις των 
εκδοθεισών παρά διαφόρων οργάνων του Ι.Κ.Α. συνταξιοδοτικών αποφάσεων. 
2. Δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας, ορισθήσονται οι λόγοι 
αναθεωρήσεως των αποφάσεων τούτων η σύνθεσις των προς τούτο ορισθησομένων 



επιτροπών, η παρ΄αυτοίς διαδικασία, ο τρόπος διορισμού των μελών και η αμοιβή αυτών, ως 
και πάσα άλλη συναφής λεπτομέρεια. 
3. Η παρά των Επιτροπών Ιεραρχικού Ελέγχου γενομένη αναθεώρησις των συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων θεωρείται έγκυρος μέχρις αναθεωρήσεως αυτών κατά την παράγρ. 1. 

 
Άρθρον 39 

 
1. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 1846/1951 τροποποιείται ως εξής:  
Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται προκειμένου περί ησφαλισμένων παρεχόντων 
εξηρτημένην εργασίαν  από της 4ης ημέρας και προκειμένου περί προαιρετικώς συνεχιζόντων 
την  ασφάλισιν ή αυτοτελώς εργαζομένων ησφαλισμένων και υπό την επιφύλαξιν της 
τελευταίας διατάξεως του εδάφ. δ΄ του άρθρου 35 (εισαγωγή εν θεραπευτηρίω) από της υπό 
του κανονισμού ορισθησομένης ημέρας εργασίας μετά την αναγγελίαν της ανικανότητος εις 
την υπηρεσίαν του Ι.Κ.Α. -Προκειμένου περί ανικανότητος οφειλομένης εις ατύχημα το 
επίδομα καταβάλλεται από της ημέρας της αναγγελίας . Το επίδομα δεν καταβάλλεται δια 
πλείονας των 180 ημερών δια την αυτήν ασθένειαν, ουδέν δια πλείονας των 180 ημέρας εντός 
του αυτού ημερολογιακού έτους . Από 1 Ιανουαρίου 1954 εάν η ανικανότης οφείλεται εις την 
φυματίωσιν, το επίδομα δεν καταβάλλεται δια πλείονας των 360 ημερών.  
Δια 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. 

 
Άρθρον 40 

 
1. Το εδ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951 τροποποιείται ως εξής:  
«Δια τας οικοδομικάς εργασίας, τας εκτελουμένας δια μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων 
(εργολάβων και υπεργολάβων) ως εργοδόται θεωρούνται  δια μεν την καταβολήν των 
εισφορών ο κύριος του ανεγειρομένου, συμπληρουμένου, μεταρρυθμιζομένου, 
επισκευαζομένου ή κατεδαφιζομένου κτίσματος, δια δε την εφαρμογήν των διατάξεων στης § 
9 του άρθρ. 26 και τα μεσολαβούντα τρίτα πρόσωπα εργολάβοι και υπεργολάβοι, τα 
προσλαμβάνοντα και αμείβοντα τους ησφαλισμένους. Τα τελευταία ταύτα μεσολαβούντα 
πρόσωπα (εργολάβοι και υπεργολάβοι) υποχρεούνται, όπως αντίγραφα των περί ων το εδ. β΄ 
της παρ. 9 του άρθρου 26 καταστάσεων κοινοποιούν και εις τον κύριον του κτίσματος εντός 
7 ημερών από της λήξεως εκάστης ημερολογιακής εβδομάδος δια την εκ μέρους του κυρίου 
του κτίσματος καταβολήν των εισφορών, ως και ν' αναγράφουν εντός της αυτής προθεσμίας  
εις τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των ησφαλισμένων τας πραγματοποιηθείσας υφ' εκάστου 
τούτων κατά την προηγουμένην ημερολογιακήν εβδομάδα ημέρας εργασίας, τας 
αποληφθείσας υπό τούτων αποδοχάς και τας καταβλητέας ασφαλιστικάς εισφοράς. 
Παράλειψις εκπληρώσεως των ανωτέρω υποχρεώσεων πλην των λοιπών συνεπειών, των 
προβλεπομένων υπό του παρόντος, επισύρει κατά του παραβάτου και τας υπό του άρθρου 54 
παρ. 2 του ιδίου οριζομένας ποινικάς κυρώσεις».  
2. Εις την παρ. 2 του άρθρου 26 του αυτού νόμου προστίθεται η ακόλουθος διάταξις:  
Ίδιον σύστημα καταβολής εισφορών δύναται ωσαύτως να θεσπισθή δια Κανονισμού και δια 
την ασφάλισιν των εργατών οικοδομικών ή τεχνικών εν γένει εργασιών και των 
υπεργολάβων. Δια του αυτού κανονισμού δύναται να ορισθή, ότι δια την παρά των αρμοδίων 
Δημοσίων 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 ασφαλιστικούς 
συνεταιρισμούς 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 προβαίνη 



εις την δια της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής αφαίρεσιν της σχετικής αδείας.  
 

Άρθρον 41 
 

Προκειμένου περί ησφαλισμένων ανηκόντων εις το ιπτάμενον προσωπικόν των αεροπορικών 
επιχειρήσεων δύναται δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας να 
ορίζονται άλλως και κατά παρέκκλισιν των σχετικών διατάξεων του Νόμου 1846/1951 τα της 
απονομής συνταξεως εις τούτους, τα των προϋποθέσεων προς χορήγησιν συντάξεως, ο 
χρόνος υπηρεσίας των περιληφθησομένων εις τας διατάξεις ταύτας και το ποσόν της 
ασφαλιστικής εισφοράς. 

 
Άρθρον 42 

 
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951, τροποποιείται ως εξής αφ' ης 
ίσχυσεν:  
«9. Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμην του 
Διοικ. Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. δύνανται να θεσπίζονται κατώτατα όρια ποσών δια χορηγητέας 
υπό του Ι.Κ.Α. πάσης φύσεως συντάξεις ανά κατηγορίας συνταξιούχων και αναλόγως των 
καταβαλλομένων εισφορών.  
Κατά την αυτή ως άνω διαδικασίαν δύνανται να αυξομειώνται κατά ποσοστόν αι υπό του 
Ι.Κ.Α.   χορηγούμεναι συντάξεις.  
Εν περιπτώσει αυξήσεως των συντάξεων κατά τ' ανωτέρω ή θεσπίσεως κατωτάτων ορίων 
ποσών συντάξεων, η καταβολή των νέων συντάξεων δύναται  δια σχετικών Β.Διαταγμάτων 
να εξαιρήται του περί ου η παρ. 2 του άρθρου 29 περιορισμού, είτε γενικώς, είτε δι' 
ωρισμένας κατηγορίας συνταξιούχων, ως ανωτέρω.  
Δια τους συνταξιούχους κλαδικών Ταμείων συγχωνευθέντων ή συγχωνευθησομένων εις το 
Ι.Κ.Α. θεσπίζονται κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν ειδικά ανώτατα και κατώτατα όρια 
συντάξεων, είτε γενικώς είτε δι΄ ωρισμένας κατηγορίας συνταξιούχων, ως ανωτέρω». 
2. Εις την παρ. 1 του άρθρου 28 του αυτού νόμου, προστίθεται εδάφιον, έχον ούτω:  
«Ησφαλισμένοι το πρώτο υπαχθέντες ή υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν εις περιοχήν ή εις 
επαγγελματικήν κατηγορίαν, εις την οποίαν λόγω του χρόνου της εις ταύτην επεκτάσεως της 
ασφαλίσεως δεν ήτο δυνατόν να πραγματοποιήσουν τας ανωτέρω υπό στοιχείον α΄ 
καθοριζομένας χρονικάς προϋποθέσεις δικαιούνται συντάξεως γήρατος ή αναπηρίας, εάν 
εντός πενταετίας από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως εις την περιοχήν ή την 
επαγγελματικήν κατηγορίαν εις ην το πρώτον υπήχθησαν εις την ασφάλισιν, συμπληρώσουν 
τ' ανωτέρω υπό στοιχείον β΄ καθοριζόμενον όριον ηλικίας και υποβάλωσι την περί απονομής 
της συντάξεως αίτησιν ή καταστώσιν ανάπηροι και εφ' όσον από της εις τοιαύτην περιοχήν ή 
επαγγελματικήν κατηγορίαν υπαγωγής των εις την ασφάλισιν  επραγματοποίησαν συνολικώς 
750 ημέρας εργασίας. Υπό τας  αυτάς προϋποθέσεις εν περιπτώσει θανάτου του 
ησφαλισμένου δικαιούνται συντάξεως τα εν § 6 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα 
πρόσωπα».  
3. Η Εργατική Εστία απολαμβάνει των αυτών ατελειών και απαλλαγών των παραχωρηθεισών 
εις τον δυνάμει  του Ν.Δ. 2473/1953 ιδρυθέντα Αυτόνομον Οργανισμόν  Ελληνικού Κέντρου 
Παραγωγικότητος. 

 
Άρθρον 43 

 
Εις το τέλος του άρθρου 36 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται παράγραφος 9 έχουσα ούτω:  
«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 παρ. 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.  
Δια τον υπολογισμόν της κατά τ' 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». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 

 
Διάφοροι διατάξεις 

Άρθρον 44 
 

1. Εις την παρ. 3 του άρθρου 19 του Α.Ν. 1846/1951, προστίθεται τρίτον εδάφιον έχον ούτω:  
«Ουδέποτε διατάσσεται προσωρινή εκτέλεσις κατά του Ι.Κ.Α., επί πάσης δε τελεσιδίκου 
αποφάσεως κατ' αυτού έχει ανασταλτικήν δύναμιν η υπό τούτου ασκουμένη αίτησις 
αναιρέσεως ως και η προς ενάσκησιν ταύτης προθεσμία». 
2. Ο κατά το άρθρον 27 παρ. 7 χρόνος παραγραφής ορίζεται  δεκαετής. 

 
Άρθρον 45 

 
Η προθεσμία παραμονής εις ελευθέραν χρήσιν του συγκροτήματος ηλεκτρολογιστικών και 
στατιστικών μηχανών μετά των εξαρτημάτων αυτών, του μισθωθέντος υπό του Ιδρύματος 
Κοιν. Ασφαλίσεων δυνάμει της συναφθείσης το 1949 συμβάσεως μεταξύ αυτού και της 
αμερικανικής Εταιρείας Ι.Β.Μ. WORLD TRADE CORPORATION, η λήξασα την 28.2.53 
παρατείνεται επ΄αόριστον και εφ΄όσον διαρκεί η μίσθωσις του εν λόγω συγκροτήματος. 
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούται, όπως εις περίπτωσιν καταγγελίας της 
συμβάσεως μισθώσεως του συγκροτήματος τούτου ειδοποιήση παραχρήμα το Τελωνείον 
Πειραιώς προς ενέργειαν των νομίμων δια την επανεξαγωγήν των ή καταβολήν των 
αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων. Το αυτό ισχύει και δια την Αγροτικήν Τράπεζαν. 
Το Ι.Κ.Α. και η Α.Τ.Ε. απαλλάσσονται των επιβληθέντων εκ της άνω αιτίας δασμών. 

 
Άρθρον 46 

 
1. Επιτρέπεται όπως δι΄αποφάσεων του Δ.Σ. των υπό την εποπτείαν του Υπουργείου 
Εργασίας τελούντων Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, εγκρινομένων υπό του Υπουργού 
Εργασίας διατίθηνται χρηματικά ποσά υπέρ κοινωφελών σκοπών ως και υπέρ προσώπων 
παθόντων εκ σεισμών ή άλλης μεγάλης και δεδοκιμασμένης αιτίας. 
2. Κατά την αυτήν διαδικασίαν επιτρέπεται η χορήγησις δανείων προς το Κράτος, τρίτους 
υπαλλήλους και μέλη Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως. 
3. Δια αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας δύναται να ανατίθηνται καθήκοντα Διευθυντών 
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής των υπό την εποπτείαν αυτού υπαγομένων, ως και της 
Εργατικής Εστίας, εις υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας αποσπωμένους προσωρινώς εκ 
της θέσεώς των .Ούτοι ασκούσι πάσας τας αρμοδιότητας και καθήκοντα, αίτινες 
αναγράφονται εις τας σχετικάς διατάξεις εκάστου Οργανισμού, υπάγονται όμως πειθαρχικώς 
εις τας διατάξεις του Νόμου 1811/1951 «περί κώδικος δημοσίων υπαλλήλων». 
4. Εις περίπτωσιν αναθέσεως καθηκόντων Διευθυντού της Εργατικής Εστίας κατά τας 
διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δύναται δια της οικείας αποφάσεως να ορίζηται η 
καταβολή εξόδων παραστάσεως μέχρι του ημίσεος των μηνιαίων αποδοχών του 
αποσπωμένου. 
5. Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ασκή επί των υπαλλήλων των Οργανισμών Κοινωνικής 
Πολιτικής, πλην του Ι.Κ.Α, των τελούντων υπό την εποπτείαν αυτού πειθαρχικήν 
δικαιοδοσίαν ή να καλή εις απολογίαν και να επιβάλη τας προβλεπομένας υπό των σχετικών 
διατάξεων των οικείων Οργανισμών ποινάς. 

 
Άρθρον 47 

 
1. Δια Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύνανται να συνιστάται παρά 
τω Ι.Κ.Α. ειδικός λογαριασμός Προνοίας υπέρ των τακτικών υπαλλήλων και υπηρετών 
τούτου προς χορήγησιν αυτοίς κατά την έξοδόν των εκ της υπηρεσίας ή εν περιπτώσει 



θανάτου αυτών εις τα μέλη της οικογενείας των εφ΄άπαξ χρηματικού βοηθήματος, ίσου προς 
τα υπό του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων εκάστοτε χορηγουμένου, εφ΄όσον κατά 
την έξοδόν των εκ της υπηρεσίας συνταξιοδοτηθώσιν οπωσδήποτε εκ του Ιδρύματος. 
2. Οι πόροι του Ειδικού λογαριασμού καθορισθήσονται δι΄αποφάσεως του Υπουργού 
Εργασίας, δεν δύνανται δε να υπερβώσι τους δια το Ταμείον Προνοίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων εκάστοτε καθοριζομένους. 
3. Η υπό του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας χορήγησις του εφ΄άπαξ βοηθήματος άρχεται 
μετά έτος από της συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού. 
4. Δια του Β.Δ/τος τούτου ορισθήσονται τα της αναγνωρίσεως και εξαγοράς της παρά τω 
Ιδρύματι προϋπηρεσίας των υπέρ ών συνιστάται ο Ειδικός λογαριασμός, η διαδικασία 
απονομής του βοηθήματος και παν έτερον θέμα αναγόμενον εις την λειτουργίαν του Ειδικού 
λογαριασμού. 

 
Άρθρον 48 

 
1. Η αληθής έννοια των δια του δεκάτου άρθρου του Α.Ν. 913/49 κυρωθεισών υπ΄αρθ. 956 
και 976 του 1947 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι αύται έχουσιν εφαρμογήν 
και δια το επί μισθώσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικόν Δημοσίου επί τη απολύσει 
του οποίου καταβάλλεται το υπό των ανωτέρω πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
προβλεπόμενον εφ΄άπαξ βοήθημα αποκλειομένης της καταβολής αυτώ της αποζημιώσεως 
του Ν. 2112/1920 και του Δ/τος της 16/18 Ιουλίου 1920. 
2. Η αληθής έννοια της παρ.2 του άρθρου 60 του Α.Ν. 1846/1951 «περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» είναι, ότι το Δημόσιον υποχρεούται να καταβάλη εις τους απολυομένους 
μισθωτούς του το υπό του 10ου άρθρου του Α.Ν.913/49 προβλεπόμενον βοήθημα και 
ειδοποιήση εγγράφως περί της γενομένης απολύσεως του απολυομένου το οικείον Γραφείον 
Ευρέσεως Εργασίας η παράλειψις όμως και ελλιπής εκπλήρωσις των διατυπώσεων τούτων 
δεν συνεπάγεται οιανδήποτε αστικήν κύρωσιν έναντι του Δημοσίου ή ποινικήν τοιαύτην κατά 
των οργάνων αυτού αλλ΄αποτελεί μόνον πειθαρχικόν παράπτωμα του αρμοδίου οργάνου του 
Δημοσίου». 
3. Εργάται διφθερών (γουναρικών) της περιφερείας Καστοριάς, απαλλάσσονται της 
υποχρεωτικής εις το Ι.Κ.Α ασφαλίσεως, εφ΄όσον αποδεδειγμένως κατεργάζονται διφθέρας 
(γουναρικά) και δι΄ίδιον λογαριασμός εμπορεύονται ταύτας εις το εξωτερικόν).  

 
Άρθρον 49 

 
1. Η δι΄αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας στέγασις ή μεταστέγασις ή εν γένει 
χρησιμοποίησις οικημάτων ή τμημάτων αυτών, ών η μίσθωσις υπάγεται εις το ισχύον 
ενοικιοστάσιον, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας ή των εξ αυτού εξαρτωμένων 
Οργανισμών Κοινωνικής πολιτικής, του Ι.Κ.Α και της Εργατικής Εστίας επιτρέπεται, μη 
αποτελούσα λόγον εξώσεως των Οργανισμών ή των Υπηρεσιών τούτων. 
2. Επί των εις τα αγροτικά Βασιλικά Κτήματα δια συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας 
απασχολουμένων μισθωτών εν γένει, δεν έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις του Ν. 2112/1920 
του Β.Δ. της 18 Ιουλίου 1920 «περί επεκτάσεως του Ν. 2112 κλπ.» του Ν. 118/1945 ως 
σήμερον ισχύουσι και του άρθρου 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945, ως και οι λοιποί 
εργατικοί νόμοι. 
3. Η μέραι εργασίας πραγματοποιηθείσαι εν τη ασφαλίσει κατά της ασθενείας του 
συγχωνευθέντος εις το Ι.Κ.Α. Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δωδεκανήσων 
(ΕΛΚΔΑΔ), παρ΄ησφαλισμένων του Υποκαταστήματος Ρόδου του ΙΚΑ, δι΄ούς ήθελεν 
επαληθεύσει ασφαλιστικός τις κίνδυνος εκ των παρεχόντων δικαίωμα εις σύνταξιν ή επίδομα 
αναπροσαρμογής, εντός τετραετίας από της ισχύος του παρόντος, λογίζονται ως τοιαύται 
πραγματοποιηθείσαι και εις τον κλάδον αναπηρίας, γήρατος ή θανάτου του Ι.Κ.Α., δια την 
συμπληρωσιν του απαιτουμένου προς απόκτησιν δικαιώματος εις σύνταξιν ή επίδομα 
αναπροσαρμογής αριθμού ημερών εργασίας. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής της παρούσης 
διατάξεως ορισθήσονται δι΄αποφάσεως του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. 



4. Αι διατάξεις περί κατωτάτου ορίου μισθού ή ημερομισθίου, ωρών εργασίας, Κυριακής 
αναπαύσεως, καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, υποχρεωτικής ασφαλίσεως κατά κυρίαν, 
επικουρικήν ή προνοίας (σύνταξις - ανεργία - ασθένεια) ασφάλισιν, δεν εφαρμόζονται επί 
των κατ΄οίκον εργαζομένων εις κωμοπόλεις (Δήμου ή Κοινότητας) πληθυσμού κατωτέρου 
των 6.000 κατοίκων, των εργαζομένων και των εργοδοτών αυτών απαλλασσομένων, δυνάμει 
του παρόντος, πάσης εκ της αίτιας τούτης δεσμεύσεως ή υποχρεώσεως. 
5. Επί των περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου δύναται να έχη εφαρμογήν η 
διάταξις του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. 1 του Ν. 1846/51, όσον αφορά την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. 
6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και δια τους φοιτώντας εις Σχολάς, 
συνιστωμένας παρ΄Οργανισμών συνεστημένων δια Πράξεως (Διοικητικής ή Νομοθετικής) 
της πολιτείας και σκοπούσας την διδαχήν τέχνης εις τους εν αυταίς φοιτώντας, ανεξαρτήτως 
του ύψους του πληθυσμού των τόπων λειτουργίας των. 

 
Άρθρον 50 

 
1. Δια την υποχρεωτικήν έξοδον των αρτεργατών εκ του επαγγέλματος αυτών δύναται 
δι΄αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, να ορίζονται τα κάτωθι : 
α. Αρτεργάται, έχοντες συμπληρώσει το 55ον έτος της ηλικίας των, εξέρχονται υποχρεωτικώς 
του επαγγέλματος αυτών, συνταξιοδοτούμενοι παρά του Ταμείου Ασφαλίσεως Αρτεργατών. 
Εξαίρεσις γίνεται μόνον δι΄υπουργικής αποφάσεως. 
β. Οι έχοντες πραγματοποιήσει 5.000, τουλάχιστον, ημερομίσθια αρτεργάτου και ηλικίαν από 
50-54 ετών, συμπεπληρωμένων, δύνανται τη αιτήσει των να εξέρχονται του επαγγέλματος, 
δικαιούμενοι μειωμένης συντάξεως, ως ειδικότερον θέλει ορισθή δι΄αποφάσεως του 
Υπουργού Εργασίας. 
γ. Επίσης, δύνανται να εξέρχονται εκουσίως του επαγγέλματος αυτών, αρτεργάται, έχοντες 
ηλικίαν άνω των 40 ετών, εφ΄όσον έχουν πραγματοποιήσει 7.000 ημερομίσθια αρτεργάτου, ή 
5.000 τοιαύτα, προκειμένου περί αρτεργατών των Επαρχιών. 
δ. Εφ΄όσον δεν καλυφθή ο αριθμός των εξερχομένων εργατών, βάσει της καθορισθείσης δια 
των υπ΄αριθ. 1021/2.10.53 και 1037/12.10.53 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, νέας 
ποσότητος κατεργασίας αλεύρων κατ΄αρτεργάτην, δύναται ο υπουργός της Εργασίας, 
δι΄αποφάσεως του, να καθορίση νέας κατηγορίας εξερχομενων. 
ε. Άπασαι αι συντάξεις των εξερχομένων του επαγγέλματος θα διέπονται ως προς το ποσόν, 
υπό των διατάξεων του άρθρου 5 του Κανονισμού Συντάξεως του Τ.Α.Α. 
2. Προς τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, εν γένει, του επαγγέλματος των Αρτεργατών, 
συνιστώνται παρ΄εκαστη έδρα Νομαρχίας, τριμελείς Επιτροπαί, αποτελεούμεναι εξ ενός 
υπαλλήλου του Υπ. Εργασίας, ως Προέδρου, ενός αρτεργάτου και ενός αρτοποιού. Δια τας 
ΑΘήνας και Πειραιά συνιστάται πενταμελής Επιτροπή, αποτελούμενη εκ δύο υπαλλήλων 
Υπουργ. Εργασίας, εξ ών ο είς ορίζεται Πρόεδρος, ενός υπαλλήλου του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Αρτεργατών και ενός αρτοποιού και ενός αρτεργάτου, διοριζομένων δι΄υπουργικής 
αποφάσεως. Εις τας ως άνω Επιτροπάς ανατίθεται η εκκαθάρισις απάντων των από του έτους 
1940 και εντεύθεν εισελθόντων εις το επάγγελμα του αρτεργάτου. 
Οι δι΄ αποφάσεως των οικείων Επιτροπών εκκαθαριστέοι, διαγράφονται εκ των Μητρώων 
του Ταμείου Ασφαλίσεων Αρτεργατών, από της 1ης το επομένου μηνός της κοινοποιήσεως 
της σχετικής αποφάσεως και απολύονται της υπηρεσίας αυτώ, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της 
Επιτροπής. Οι απολυόμενοι δύνανται να τύχουν προσωρινού επιδόματος ανεργίας παρά του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Αρτεργατών, ως θέλει ορισθή δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. 
Επί έν έτος από της ισχύος του παρόντος πάσα πρόσληψις ή απόλυσις αρτεργάτου παρά της 
οικείας Επιτροπής, δύναται να απαγορευθή κατά τα δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας 
καθορισθησόμενα. Εις την κρίσιν της ανωτέρω Επιτροπής υπάγονται και οι τυχόντες μέχρι 
τούδε Επαγγελματικού Βιβλιαρίου και μη ασφαλισθέντες. 
Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβαθμίου 
Επιτροπής,συνιστωμένης εν Αθήναις και αποτελουμένης εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του 
Υπ. Εργασίας, ως Προέδρου, ενός ετέρου υπαλλήλου του αυτού Υπουργεί, ενός υπαλλήλου 
του Ταμείου Ασφαλίσεως Αρτεργατών, ενός αρτεργάτου και ενός αρτοποιού. Άπαντα τα 



μέλη της Επιτορπής διορίζονται υπό του Υπουργού της Εργασίας, ορίζοντος και την αμοιβήν 
των μελών εις βάρος του Ταμείου Ασφαλίσεως Αρτεργατών. 
3. Εφεξής, οι όροι εργασίας των αρτεργατών καθορίζονται δι΄αποφάσεως του Υπουργού της 
Εργασίας. 
4. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών ΕΜπορίου και Εργασίας δύναται να ορίζηται ο 
τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως των πόρων του Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών και 
Μυλεργατών. 
5. Προς αντιμετώπισιν των εκτάκτων οικονομικών βαρών, άτινα θέλουν προκύψει εκ της 
ρυθμίσεως της συνταξιοδοτήσεως, εξόδου εκ του επαγγέλματος των αρτεργατών και τυχόν 
αποζημιώσεως αυτών, το Δημόσιον δύναται να προικοδοτήσει το Ταμείον Ασφαλίσεως 
Αρτεργατών δια του απαιτουμένου ποσού, εγγραφομένης της αντιστοίχου πιστώσεως εις τον 
προϋπολογισμόν αυτού ή και να χορηγήση δάνειον προς το Ταμείον τούτο εκ του Ειδικού 
Λογαριασμού Καταναλωτικών Αγαθών, ως ειδικώτερον ορισθήσεται δι΄αποφάσεως του 
Υπουργού Συντονισμού. 

 
Άρθρον 51 

 
1. Δι΄αποφάσεως του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. δύναται μετ΄έγκρισιν του Υπουργού Εργασίας να 
χορηγήται σύνταξις εις ησφαλισμένους πραγματοποιήσαντες 750 τουλάχιστον ημέρας 
εργασίας και έχοντας συμπληρώσει το 55ον έτος της ηλικίας των εφ΄όσον ούτοι 
αποδεδειγμένως προσέφερον διακεκριμένας εθνικάς υπηρεσίας και διετέλεσαν επί πέντε 
τουλάχιστον έτη μέλη της Διοικήσεως της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών της Ελλάδος ή 
Πρόεδροι ή Γραμματείς Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων. 
Κατά την αυτήν διαδικασίαν δύναται να χορηγήται σύνταξις και εις τα άπορα μέλη 
οικογενείας θανόντος ησφαλισμένου πληρούντος τας ανωτέρω προϋποθέσεις. 
2. Ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των κατά την προηγουμένης παράγραφον χορηγουμένων 
συντάξεων ουδέποτε δύναται να είναι ανώτερος των (150) εκατόν πεντήκοντα. 
3. Αι κατά το παρόν άρθρον αποφάσεις περί συνταξιοδοτήσεως δύνανται κατά την αυτήν 
διαδικασίαν ν΄ανακαλώνται δι΄ εύλογον αιτίαν κρινομενην είτε παρά του Υπουργού 
Εργασίας, είτε παρά του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. 
4. Ησφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. διατελέσαντες επί πενταετίαν τουλάχιστον μέλη συλλογικών 
οργάνων διοικήσεως ή ελέγχου εργατικών επαγγελματικών οργανώσεων και έχοντες 
πραγματοποιήσει εν συνόλω 750 τουλάχιστον ημέρας εργασίας, καθιστάμενοι άνεργοι 
δικαιούνται επιδόματος ανεργίας επί 12 συνεχείς μήνας προσμετρουμένων των ημερών 
επιδοτήσεως τόσον δια τας παροχάς ασθενείας όσον και δια τας παροχάς συντάξεως. 

 
Άρθρον 52 

 
1. Ιδιοκτήτης αυτοκίνήτου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως μη αποδίδων τα εκ των αποδοχών 
του οδηγού του παρακρατηθέντα υπέρ του ΤΣΑ ποσά εντός των υπό του Κανονισμού 
οριζομένων προθεσμιών, διαπράττει το αδίκημα υπεξαιρέσεως εις βαθμόν πλημμελήματος, 
ασχέτως ποσού. 
2. Δια την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας κυκλοφορίας αυτοκίνητου δημοσίας χρήσεως 
απαιτείται η υποβολή αρμοδίως και βεβαίωσις του ΤΣΑ περί εγγραφής του ενδιαφερομένου 
εις τα μητρώα των ησφαλισμένων του ΤΣΑ. Προκειμένου δε περί χορηγήσεως τοιούτων 
αδειών εις κοινοπραξίας, εταιρείας, συνεταιρισμούς και νομικά πρόσωπα εν γένει, απαιτείται 
η υποβολή εις την αρμοδίαν Αρχήν και βεβαιώσεως του ΤΣΑ, περί εκπληρώσεως παρά 
τούτων των προς αυτό υποχρεώσεών των εξ ασφαλιστικών εισφορών. 
3. Δια την χορήγησιν υπό του ΤΣΑ παντός πιστοποιητικού ή βεβαιώσεως απαιτείται η 
προηγουμένη εξόφλησις των προς αυτό υποχρεώσεων εξ εισφορών υπό του αιτούντος. 
4. Πας μεταβιβάζων την κυριότητα, χρήσιν ή εκμετάλλευσιν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως 
εις έτερον, υποχρεούται να προσκομίζη εις τον συμβολαιογράφον και βεβαίωσιν του ΤΣΑ 
περί εξοφλήσεως των υποχρεώσεών του προς αυτό εξ εισφορών και να παραδίδη εις τον νέον 
ιδιοκτήτην τα βιβλιάρια καταβολής εισφορών του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου, γινομένης 
ειδικώς περί τούτου μνείας εν τω συμβολαίω. Ο Συμβολαιογράφος υποχρεούται όπως εντός 



μηνός από της υπογραφής του συμβολαίου αποστέλη εις το ΤΣΑ αντίγραφον του συμβολαίου 
εφ΄απλού χάρτου. 
5. Δι΄ειδικού Κανονισμού, εκδιδομένου εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
κατά την διαδικασίαν του άρθρου 59 του Α.Ν. της 1ης Νοεμβρίου 1935 «περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εργασίας», ως τούτο μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, 
θέλουν ορισθή, ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως των υπέρ του ΤΣΑ τεθεσπισμενων 
εισφορών, το ύψος αυτών, αι προεθεσμίαι καταβολής των, αι επιβαρύνσεις δια προσθέτων 
τελών και τόκων υπερημερίας δια τας περιπτώσεις καθυστερημένης καταβολής των εν λόγω 
εισφορών, ως και αι κυρώσεις κατά ησφαλισμενω και εργοδοτών δια τας περιπτώσεις 
αρνήσεως καταβολής των εισφορών. 

 
Άρθρον 53 

 
1. Ησφαλισμένοι πραγματοποιήσαντες χίλιας (1.000) ημέρας εργασίας εντός των τελευταίων 
πέντε ημερολογιακών ετών των αμέσως προηγουμένων του έτους, καθ΄ό συνεπλήρωσαν το 
65ον έτος της ηλικίας των προκειμένου περί αρρένων και το 60ον προκειμένου περί θηλέων ή 
καθ ό υπέβαλον την περί απονομής συντάξεως λόγω γήρατος αίτησίν των μετά την 
συμπληρωσιν των κατά τα ανωτέρω ορίων ηλικίας, ή καθ΄ό κατέστησαν ανάπηροι και υπό 
τον όρον ότι παρήλθε πενταετία τουλάχιστον από της πρώτης υπαγωγής των εις την 
ασφάλισιν του κλάδου αναπηρίας, γήρατος και θανάτου, δικαιούνται συντάξεως παρά του 
Ι.Κ.Α. κατά τα περί συνταξιοδοτήσεως διατάξεων του Α.Ν. 1846/1951, εφ΄όσον υποβάλλουν 
αίτησιν εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος. 
2. Εκδόται ημερησίων εφημερίδων εκδοθεισών εις Βόρειον Ελλάδα, των οποίων η έκδοσις 
διεκόπη μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος συνεπεία οικονομικών δυσχερειών 
καταβάλλουν τας προς το Ι.Κ.Α και λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεις των 
εξ οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ησφαλισμένων εις μικράς δόσεις, 
καθοριζομενας διά αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. 
3. Αι προϋποθέσεις περί συνταξιοδοτήσεως παρά του Ι.Κ.Α. υφίστανται και δια τους 
συνεπεία ατυχήματος εκ βιαία συμβάντος αποβιώσαντας ιατρούς, εφ΄όσον ούτοι παρείχον 
τας υπηρεσίας των προς το Ι.Κ.Α κατά την 1ην Σεπτεμβρίου 1952 και έχον συμπληρώσει 
παρ΄αυτώ υφ΄οιανδήποτε σχέσιν πενταετή υπηρεσίαν. 
4. Εις το άρθρον 4 εδ. 3 του ν. 2384/1953 προστίθεται διάταξις, έχουσα ούτω : 
«Ησφαλισμένοι ωσαύτως εις το Τ.Α.Κ., εφ΄όσον κατά την τελευταίαν πενταετίαν 
επραγματοποίησαν 360 ημερομίσθια και προ της πενταετίας ταύτης διετέλεσαν άμισθοι 
πρόεδροι καπνεργατικων σωματείων της περιφερείας Σάμου κατά δε την διάρκειαν της 
καταβολής (1941-1944) εξεπατρίσθησαν εις Μέσης ΑΝατολήν, προσμετρούν εις τον 
συνολικόν αριθμόν των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων δια την απόκτησιν δικαιώματος 
συντάξεως ανά 50 ημερομίσθια δι΄έκαστον έτος καθ΄ό εχρημάτισαν άμισθοι πρόεδροι 
καπνεργατικών σωματείων της περιφερείας Σάμου και μέχρι 5 το πολύ ετών και ανά 50 
ημερομίσθια δι΄έκαστον έτος εκπατρισμού των εις Μέσην Ανατολή, εφ΄όσον υποβάλλουν 
αίτησιν εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος. 

 
Άρθρον 54 

 
Δια Β.Δ/τος, εκδιδομενου προτάσει του Υπουργού Εργασίας, δύνανται να κωδικοποιηθώσιν 
εις ενιαίον κείμενον Νόμου αι ισχύουσαι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περί ΙΚΑ 
διατάξεις του ν. 6298, Α.Ν. 1846/51 και του παρόντος, ως και έτεραι τοιαύται. Κατά την 
κωδικοποίησιν ταύτην επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων και η αύξησις ή η 
μείωσις του αριθμού αυτών και των παραγράφων, επιτρεπομένων άμα και διορθώσεων εις 
την φραστικήν διατύπωσιν αυτών, άνευ όμως αλλαγής της εννοίας του κειμένου. 

 
Άρθρον 55 

 
Πάσα διάταξις νόμου αντικειμενη εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος καταργείται. 



Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Ουασιγκτώνος 31 Οκτωβρίου 1953 
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ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΗΣ, Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ. 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1953. 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ 
 


