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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά τη θεσµική απάντηση
της Πολιτείας σε µια χρόνια, διαρκώς επιδεινούµενη και
ήδη πλέον ανεξέλεγκτη κρίση: την κρίση του ασφαλιστι-
κού µας συστήµατος.

Χωρίς την παραµικρή αµφιβολία, η Eλληνική Πολιτεία
άργησε να παρέµβει µε τρόπο ριζικό, καίριο και αποτελε-
σµατικό στο ζήτηµα του Ασφαλιστικού. Είναι κοινή η αρ-
νητική διαπίστωση, ότι στη διάρκεια των δύο προηγούµε-
νων δεκαετιών, συλλογικά, ως πολιτική ηγεσία, ως κοι-
νωνικοί εταίροι, ως θεσµικοί ιθύνοντες, ως συντεταγµέ-
νη πολιτεία, και τελικώς ως λαός είτε δεν θελήσαµε είτε
δεν τολµήσαµε είτε δεν µπορέσαµε να επιβάλουµε εκεί-
νες τις αναγκαίες αλλαγές που θα επέτρεπαν στην κοι-
νωνική ασφάλιση της πατρίδας µας να ορθοποδήσει οι-
κονοµικά και να παραµείνει βιώσιµη και στο µέλλον. Και
αυτό, µολονότι σε γενικές γραµµές ήταν γνωστό τόσο
το µέγεθος και η φύση των προβληµάτων, όσο και το υ-
περεπείγον των αναγκαίων παρεµβάσεων.

Συνέπεια αυτής της συλλογικής µας αµηχανίας, και τε-
λικώς αβουλίας, δεν είναι µόνο ότι η χώρα έχασε επανει-
ληµµένως την ευκαιρία να προβεί σ’ εκείνη τη σωστική
µεταρρύθµιση που οι συνθήκες επέβαλαν, αλλά και ότι
είδε τα προβλήµατά της να διογκώνονται σταθερά σε
βαθµό που αυτή τη στιγµή ακόµα και ο όρος «κρίση» να
µην είναι επαρκής, ώστε να αποδώσει το µέγεθος του
προβλήµατος.

Σήµερα είναι απολύτως ξεκάθαρο· το ιστορικό δίληµµα
ενώπιον του οποίου βρισκόµαστε δεν είναι αν ως Πολι-
τεία θα διαχειριστούµε επιτυχώς ή όχι µία, οσοδήποτε
µεγάλη, κρίση του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Το ι-
στορικό δίληµµα που αντιµετωπίζουµε είναι αν µε την
πολιτική µας θα επιτρέψουµε ή θα αποτρέψουµε την επι-
κείµενη κατάρρευση του θεσµού που συνιστά το θεµέλιο
του κοινωνικού µας κράτους. Αν θα περισώσουµε την κο-
ρυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων της πατρίδας µας.
Αν θα εµπεδώσουµε, αυτή τη φορά σε γερά θεµέλια, το
οικοδόµηµα της διαγενεακής και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει ευνοµούµενη και ευη-
µερούσα Πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ευθέως το
µέτρο της πρόκλησης, όταν αποκάλεσε το Ασφαλιστικό
«εθνικό ζήτηµα». Το παρόν σχέδιο νόµου εδράζεται α-
κριβώς στην επίγνωση ότι το πρόβληµα που καλούµαστε
να αντιµετωπίσουµε και να υπερβούµε έχει εθνικές δια-
στάσεις. Και το επιλύουµε έχοντας βασικό µας γνώµονα
το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με οδηγό µας την πείρα του παρελθόντος, τους προ-
βληµατισµούς και τις αγωνίες των εργαζοµένων αλλά
και τον ευρύ κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε, ο ριζι-
κός µετασχηµατισµός που εισηγούµαστε στην εθνική α-
ντιπροσωπεία έχει ως αφετηρία και βάση του την αποσα-
φήνιση των ρόλων που διαδραµατίζουν στα ασφαλιστικά
µας πράγµατα το κράτος, οι κοινωνικοί εταίροι και ο κά-
θε εργαζόµενος ξεχωριστά. Η αποσαφήνιση των ρόλων
γίνεται κυρίως µε τη διάκριση µεταξύ ασφάλισης και αλ-
ληλεγγύης. Σκοπός µας είναι να καταστούν απολύτως

σαφή στους συµπολίτες µας δύο πράγµατα: τι υποχρε-
ούνται να εισφέρουν και τι δικαιούνται να προσδοκούν.

Θεµέλιο του νέου συστήµατος είναι η διάκριση που ει-
σάγουµε µεταξύ βασικής και αναλογικής σύνταξης. Επί
του σηµείου αυτού υπάρχει οµοφωνία τόσο µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων, όσο και µεταξύ των ειδικών της κοι-
νωνικής ασφάλισης, πράγµα που αποτυπώθηκε και στο
Πόρισµα της Επιτροπής των Ειδικών. Όλοι συµφωνούν ό-
τι πρόκειται για κεφαλαιώδη τοµή που εκλογικεύει το συ-
νταξιοδοτικό µας σύστηµα, διαχωρίζοντας τις προνοια-
κού τύπου παροχές από τις κατά κυριολεξία συντάξεις.

Οι πρώτες, οι προνοιακού τύπου παροχές, συνιστούν
έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προορίζονται
για όσους έχουν ανάγκη την κρατική µέριµνα, ακόµη και
αν αυτοί δεν έχουν προλάβει να θεµελιώσουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα ή είναι ανασφάλιστοι. Οι δεύτερες, απο-
τελούν παροχές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
προς τους ασφαλισµένους τους, ήτοι αναλογική ανταπό-
δοση για τις εισφορές που οι τελευταίοι κατέβαλαν κατά
τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου. Η βασική σύ-
νταξη αποτελεί έµπρακτη εφαρµογή της αρχής της δια-
νεµητικής δικαιοσύνης, η δε αναλογική, έµπρακτη εφαρ-
µογή της αρχής της ανταποδοτικής δικαιοσύνης.

Το σύστηµα που θεµελιώνεται µε τις δοµικές αλλαγές
που προτείνουµε, είναι ένα σύστηµα δηµόσιο, καθολικό,
βιώσιµο, εξορθολογισµένο, δοµικά απλουστευµένο, δια-
φανές και κοινωνικώς δίκαιο. Όσοι διαθέτουν υψηλό ει-
σόδηµα και οι εργασιακώς ασφαλείς καλούνται να ει-
σφέρουν αντίστοιχα στην εύρυθµη λειτουργία του. Οι
δαπάνες του εξορθολογίζονται δραστικά και καθίστανται
απολύτως διαφανείς, τόσο ως προς τον προορισµό τους,
όσο και ως προς το τι ακριβώς δικαιούται ο ασφαλισµέ-
νος ως συνταξιούχος. Οι οικονοµικώς αδύναµοι απαλ-
λάσσονται από τη συµµετοχή στα βάρη του συστήµατος
ενώ στους ατυχείς κι ανήµπορους επιδεικνύεται η οφει-
λόµενη κοινωνική αλληλεγγύη. Οι συνταγµατικές εγγυή-
σεις τηρούνται πλήρως και η αλληλεγγύη των γενεών
εκφράζεται µε σαφείς και συγκεκριµένες ρυθµίσεις.

Ταυτοχρόνως, καταπολεµάται η σπατάλη στις δαπά-
νες υγείας και επιδιώκεται συστηµατικά τόσο η αύξηση
των εσόδων του ασφαλιστικού συστήµατος, όσο και η δι-
εύρυνση της βάσης των εσόδων αυτών µε την καταπολέ-
µηση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροκλοπής και τον
περιορισµό της αδήλωτης εργασίας. Τέλος, ως έµπρακτη
τήρηση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης, λαµ-
βάνεται πρόνοια, ώστε να διαφυλαχθούν οι πόροι του
συστήµατος προς όφελος όχι µόνο της παρούσας αλλά
και των µελλοντικών γενεών.

Τυχόν συνέχιση της σηµερινής αδράνειας του κράτους
θα σήµαινε στην ουσία καταγγελία και περιφρόνηση α-
κριβώς αυτής της αρχής. Η συνεχής µετακύλιση, µέσω
του δανεισµού και της διόγκωσης των ελλειµµάτων, ό-
λων των βαρών στις µέλλουσες γενεές, αλλά και η άρ-
νηση της Πολιτείας να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέ-
τρα, συνιστούν ευθεία προσβολή της ισότητας των γενε-
ών και πράξη ασύγγνωστης πολιτικής ανευθυνότητας
και κοινωνικής αδικίας. Στη διαιώνιση αυτής της αδικίας
εις βάρος των επερχόµενων γενεών των Ελλήνων και
των Ελληνίδων, η παρούσα κυβέρνηση δεν είναι διατε-
θειµένη να συµπράξει.

Στη δική µας αντίληψη, το ζήτηµα της κοινωνικής α-
σφάλισης παραµένει πάντα ζήτηµα διανοµής και αναδια-
νοµής του πλούτου µιάς χώρας. Όµως αυτό ακριβώς εί-
ναι που λείπει από την σηµερινή Ελλάδα: η παραγωγή



πλούτου. Χωρίς παραγωγή πλούτου, σοβαρή αναδιανο-
µή δεν µπορεί να επιχειρηθεί. Και χωρίς την αναστύλω-
ση της καταρρέουσας παραγωγικής µας βάσης, χωρίς
την εξυγίανση του υπερχρεωµένου µας κράτους, νέος
πλούτος δεν µπορεί να παραχθεί. Το ίδιο το κορυφαίο αί-
τηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, έκφανση και εφαρµο-
γή της οποίας είναι ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης,
χωρίς παραγωγική οικονοµία και υγιές κράτος µένει
γράµµα κενό.

Με την έννοια αυτή, η σωτηρία της κοινωνικής ασφά-
λισης στην πατρίδα µας δεν είναι θέµα στενά ιδεολογι-
κό. Η χώρα βρίσκεται σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Πα-
ρωχηµένοι ιδεολογικοί ανταγωνισµοί εδώ δεν βοηθούν.
Από το σηµερινό τέλµα µπορεί να µας βγάλει µόνο ένα
πνεύµα γνήσιας εθνικής και κοινωνικής συστράτευσης
και συνεισφοράς.

Ως πολιτική ηγεσία γνωρίζουµε καλύτερα από τον κα-
θένα τη δυσκολία του πράγµατος. Ωστόσο, έχουµε την
πεποίθηση ότι η Ελλάδα µπορεί· ότι όλοι µαζί, καθένας
κατά το µερίδιο που του αναλογεί, µπορούµε να διορθώ-
σουµε τα λάθη του παρελθόντος και να επιτύχουµε. Και
επιπλέον έχουµε την πεποίθηση, ότι µε το νέο συνταξιο-
δοτικό σύστηµα που προτείνουµε, δεν ανασυγκροτούµε
µόνο το θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης, διασώζοντάς
τον από την κατάρρευση και την ανυποληψία, αλλά ότι
συµβάλλουµε καθοριστικά και στην επίτευξη ενός εξί-
σου κρίσιµου και πλέον επιτακτικού στόχου, που είναι η
αποφυγή της χρεοκοπίας, η εξυγίανση των δηµοσιονοµι-
κών της χώρας και η είσοδος σε µια νέα περίοδο βιώσι-
µης ανάπτυξης.

Εµπρός στις σηµερινές συνθήκες, µόνη µας διέξοδος,
µόνη επιλογή είναι η φυγή προς τα εµπρός. Να κάνουµε
την κρίση ευκαιρία, τον βαθύτατο κλονισµό του υπάρχο-
ντος συστήµατος, εφαλτήριο για το µέλλον. «Κάνε άλµα
πιο γρήγορο από τη φθορά», λέει ο Ποιητής, και αυτό α-
κριβώς το άλµα καλούµαστε όλοι να κάνουµε σήµερα. Α-
κόµη και όσοι στέκονται διστακτικοί εµπρός στις δυσκο-
λίες εφαρµογής του νέου ασφαλιστικού συστήµατος,
που µε την παρούσα νοµοθετική µας πρωτοβουλία προ-
τείνουµε, πρέπει να αναλογιστούν τις συνέπειες που θα
είχε η αποτυχία αυτής της προσπάθειας. Η Ελλάδα δεν
έχει άλλο χρόνο. Και από τις θυσίες που κάνουµε υπάρ-
χει πάντα κάτι χειρότερο και βαρύτερο: οι θυσίες αυτές
να µην πιάσουν τόπο.

Η συγκυρία το θέλησε ώστε το βαρύ έργο που επωµι-
ζόµαστε να συµπίπτει µε δύο σηµεία καµπής της νεώτε-
ρης οικονοµικής ιστορίας. Το πρώτο είναι η διεθνής χρη-
µατοπιστωτική κρίση που βύθισε τις χώρες του αναπτυγ-
µένου κόσµου στη βαθύτερη ύφεση µετά το κραχ του
1929. Το δεύτερο είναι η δραµατική κατάσταση των εθνι-
κών µας δηµοσιονοµικών µεγεθών. Συνέπεια των δύο
αυτών κρίσεων είναι ότι η εύκολη διαφυγή που είχε το
κράτος τις περασµένες δεκαετίες, δηλαδή ο δανεισµός,
πλέον δεν προσφέρεται. Ακόµη και αν το ελληνικό κρά-
τος επιθυµούσε να συνεχίσει να στηρίζει τα ασφαλιστικά
ταµεία µε αυτόν τον καταστροφικό, ανορθολογικό και ά-
δικο –ιδίως για τις επερχόµενες γενεές– τρόπο, σήµερα
πλέον δεν θα µπορούσε να το κάνει. Η επίλυση του Α-
σφαλιστικού αποτελεί, µε άλλα λόγια µονόδροµο. Ό,τι
θα έπρεπε να είχαµε φέρει σε πέρας υπό οµαλότερες
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, τώρα είµαστε α-
ναγκασµένοι να το επιτύχουµε υπό τους πλέον δυσµε-
νείς και αντίξοους όρους.

Ως γνωστόν, η παρούσα κυβέρνηση έθεσε την επίλυση

του Ασφαλιστικού στις κορυφαίες προτεραιότητές της,
ευθύς µόλις έλαβε την λαϊκή εντολή. Ο αρµόδιος Υπουρ-
γός έθεσε το θέµα στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη
Βουλή των Ελλήνων ήδη από τον Οκτώβριο του 2009, ε-
νώ από την πλευρά των υπηρεσιών του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκίνησε η προετοιµα-
σία για την οργάνωση ενός ευρέος κοινωνικού διαλό-
γου, που θα οδηγούσε, όπως και οδήγησε, στη διαµόρ-
φωση των τελικών κυβερνητικών προτάσεων.

Κρίναµε εξαρχής ότι η όποια προσπάθεια θεµελίωσης
ενός νέου βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος ήταν α-
ναγκαίο να στηριχθεί στις τρεις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:

α) Στην κατανόηση σε βάθος του µεγέθους του προ-
βλήµατος από τους πολίτες.

β) Στη σύγκλιση των θέσεων των πολιτικών κοµµάτων,
ώστε να οικοδοµηθεί η απαραίτητη συναίνεση.

γ) Στη σύµπτωση των κοινωνικών εταίρων επί της διά-
γνωσης των βασικών δεδοµένων του προβλήµατος, ώ-
στε κατόπιν να επιχειρηθεί από κοινού η αναζήτηση της
ενδεδειγµένης θεραπείας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίναµε εκ των ων ουκ
άνευ τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού κοινωνικού και πο-
λιτικού διαλόγου. Ενός διαλόγου όχι προσχηµατικού, µε
την έννοια ότι θα µπορούσε να µας χρησιµεύσει ως απλό
προκάλυµµα καπνού για αποφάσεις ήδη ειληµµένες, αλ-
λά ειλικρινούς και συνδιαµορφωτικού των τελικών µας
θέσεων. Ο διάλογος αυτός διεξήχθη και ολοκληρώθηκε
πράγµατι, επιτελώντας σε µεγάλο βαθµό την αποστολή
για την οποία εξ αντικειµένου προοριζόταν. Μολονότι α-
πό διάφορες πλευρές διατυπώθηκε εναντίον µας η κατη-
γορία ότι οργανώνουµε τον κοινωνικό διάλογο για προ-
σχηµατικούς λόγους, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες, οι
πολιτικές δυνάµεις και οι κοινωνικοί εταίροι είχαν, για
πρώτη φορά σε τέτοιο βαθµό, την ευκαιρία να ενηµερω-
θούν και να συζητήσουν, άλλοτε συµπίπτοντας και άλλο-
τε αποκλίνοντας στις εκτιµήσεις τους, πάνω στην ουσία
του ασφαλιστικού ζητήµατος της χώρας αλλά και των πι-
θανών λύσεων.

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ορίσαµε στην ε-
ναρκτήρια συνεδρίαση του διαλόγου την 11η Νοεµβρίου
2009, το πόρισµα της Επιτροπής των Ειδικών έπρεπε να
κατατεθεί µέχρι τις 30 Απριλίου 2010. Με την άψογη συ-
νεργασία όλων, αυτό κατέστη δυνατόν να επισπευσθεί
κατά ενάµιση µήνα, µε αποτέλεσµα να διαθέτουµε τις
θέσεις της Επιτροπής ήδη από τις 16 Μαρτίου. (Το πλή-
ρες κείµενο του Πορίσµατος επισυνάπτεται ως παράρτη-
µα στην παρούσα Εισηγητική Έκθεση). Να σηµανθεί ε-
δώ, πως η ∆ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συ-
νεδρίασε τρεις φορές, προκειµένου να ενηµερωθούν τα
κοινοβουλευτικά κόµµατα και οι Βουλευτές για το Ασφα-
λιστικό και την πορεία του κοινωνικού διαλόγου.

Στη συνέχεια, συνεδρίασαν οι διυπουργικές επιτροπές
συναρµοδίων υπουργών και το Ασφαλιστικό στις γενικές
του γραµµές, ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Αµέσως µετά διεξήχθη στη ∆ιαρκή Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της διαδικασίας
του άρθρου 36 παρ. 7 του ΚτΒ, η προβλεπόµενη κοινο-
βουλευτική διαβούλευση. Ακόµη, ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης µε δική του πρωτοβουλία ζή-
τησε από τους αρχηγούς των κοµµάτων του Κοινοβουλί-
ου να τους ενηµερώσει για το Ασφαλιστικό. Στο ζήτηµα
αυτό ανταποκρίθηκαν θετικά ο Πρόεδρος της Ν∆ κ. Α.
Σαµαράς και ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ Γ. Καρατζαφέρης.
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Εν τω µεταξύ, κατ’ εφαρµογή της Συνθήκης για τη Λει-
τουργία της Ε.Ε. και ειδικά του άρθρου 126 παρ. 9 οι βα-
σικές συνιστώσες της παρούσας νοµοθετικής πρωτοβου-
λίας τέθηκαν υπ’ όψη των αρµοδίων οργάνων της Ε.Ε.,
ενώ πρέπει να υπενθυµισθεί πως το Συµβούλιο των Υ-
πουργών Οικονοµικών της Ένωσης, βάσει του άρθρου
121 παρ. 4 της Συνθήκης, διατύπωσε στις 16 Φεβρουαρί-
ου επτά συστάσεις σχετικά µε το Ασφαλιστικό, µία των
οποίων ήταν η λήψη όλων των απαραίτητων νοµοθετι-
κών µέτρων έως το τέλος του 2010. Από την πλευρά
της, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έθεσε
στόχο της η προσπάθεια αυτή να ολοκληρωθεί πολύ νω-
ρίτερα. Και τούτο διότι κρίναµε ότι η χώρα πρέπει να
βγει το συντοµότερο από τη φάση της επιτήρησης και α-
πό ό,τι αυτή συνεπάγεται για την αξιοπρέπεια και το διε-
θνές της κύρος.

Ήδη, οι προτάσεις και ο σχεδιασµός µας για τη δηµι-
ουργία ενός νέου ασφαλιστικού συστήµατος αξιολογή-
θηκαν θετικά στο Μνηµόνιο που η Ελλάδα συνυπέγραψε
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είχε προηγηθεί
διεξοδική συζήτηση στο άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο
της 15ης Απριλίου.

Το λοιπό τµήµα του γενικού µέρους της εισηγητικής,
έκθεσης χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο είναι διαπι-
στωτικό: περιγράφει το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε,
τα αίτια και τις βασικές παραµέτρους του. Εξηγεί εν ολί-
γοις γιατί αλλάζουµε το Ασφαλιστικό. Το δεύτερο είναι
πρακτικό: περιγράφει τη λύση που προτείνουµε ως Υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ε-
θνική Αντιπροσωπεία, το σκεπτικό και τις επιδιώξεις της.

µε την ευρεία του έννοια, ο διάλογος για το ασφαλι-
στικό δεν περιορίστηκε στους κόλπους της Επιτροπής
των Ειδικών, ούτε απασχόλησε µόνο τα όργανα του Κοι-
νοβουλίου, της Κυβέρνησης, των πολιτικών και κοινωνι-
κών φορέων. Η δηµοσιότητα που δόθηκε στον Τύπο και
τα ΜΜΕ, οι ποικίλες αντιδράσεις των πολιτών, ακόµη και
η πολεµική που αρθρώθηκε και οι εκδηλώσεις διαµαρτυ-
ρίας που εκδηλώθηκαν κατά της κυβερνητικής πρωτο-
βουλίας, αποδεικνύουν ότι ένας από τους βασικούς στό-
χους αυτού του διαλόγου, που ήταν να καλυφθεί το έλ-
λειµµα ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για ορισµένες
κρίσιµες πτυχές του ασφαλιστικού, ουσιωδώς επιτεύ-
χθηκε. Ιδίως οι διαµαρτυρίες και οι αντιδράσεις, όσες
διατυπώθηκαν και διατυπώνονται κατά της νοµοθετικής
µας πρωτοβουλίας, έφεραν στο προσκήνιο και µια άλλη
διάσταση της κρίσης, που συνήθως παραβλέπεται: για έ-
να περιορισµένο τµήµα συµπολιτών µας, κάθε απόπειρα
επίλυσης, ακόµη και απλής συζήτησης του ασφαλιστικού
προβλήµατος της χώρας, είναι απορριπτέα, επειδή οδη-
γεί ή µπορεί να οδηγήσει σε αντιδηµοφιλείς, κάποτε και
επώδυνες λύσεις. Η απόλυτα αρνητική αυτή στάση µε
την σειρά της βασίζεται σε ορισµένα ιστορικά δεδοµένα
που, χωρίς να τη δικαιολογούν, την εξηγούν και την ερ-
µηνεύουν.

Όπως είναι γνωστό, η κοινωνική ασφάλιση από κοινού
µε τη δηµόσια παιδεία και την δηµόσια υγεία αποτέλε-
σαν τους βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους οι-
κοδοµήθηκε σταδιακά από τα τέλη του 19ου αιώνα έως
σήµερα το σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Ιδίως, η κοινωνι-
κή ασφάλιση αποτελεί την κορυφαία θεσµική εγγύηση
της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης των σύγχρονων
ευρωπαϊκών κοινωνιών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο
θεσµός της Κοινωνικής Ασφάλισης ανατρέχει στον Με-

σοπόλεµο και στην ίδρυση του ΙΚΑ, µε τον ν. 6298 του
1934. Έκτοτε, ο θεσµός αυτός, επεκτεινόµενος σταδια-
κά, έφτασε να καλύπτει το σύνολο των εργαζοµένων,
διαµορφώνοντας ένα κοινωνικό επίπεδο προστασίας
που για την συντριπτική πλειονότητα των συµπολιτών
µας εθεωρείτο έως πρόσφατα αυτονόητο και οριστικά
κεκτηµένο.

Η λειτουργία του θεσµού για αρκετές δεκαετίες, έως
το 1990 περίπου, συνέτεινε στη δηµιουργία της καθολι-
κής αυτής εντύπωσης. Για ολόκληρες γενιές µεταπολε-
µικά, η κοινωνική ασφάλιση αποτέλεσε την απτότερη εγ-
γύηση για τη διατήρηση και βελτίωση του βιοτικού τους
επιπέδου και της συλλογικής ευηµερίας. Το ενδεχόµενο
τυχόν οπισθοδρόµησης στον τοµέα αυτό έµοιαζε απίθα-
νο, σχεδόν εξωπραγµατικό. Η πίστη ότι κάθε νέα γενιά
ήταν λογικό και επόµενο να απολαµβάνει καλύτερη ζωή
από την προγενέστερη ήταν ένας κανόνας που έµοιαζε
να µην έχει εξαίρεση.

Με αυτήν την έννοια, η κρίση του ασφαλιστικού συ-
στήµατος βρήκε πολλούς συµπολίτες µας από κάθε άπο-
ψη απροετοίµαστους. Κάποιοι από αυτούς θα προτιµού-
σαν να αρνηθούν ακόµη και την ύπαρξη καν του ζητήµα-
τος. Άλλοι αναζήτησαν αποδιοποµπαίους τράγους ή µο-
νοσήµαντες «λύσεις». Τέλος, κάποιοι άλλοι, λίγοι αυτή
τη φορά, ερωτοτρόπησαν µε την ιδέα µιας ακόµη αναβο-
λής, µιας ακόµη παραποµπής των αποφάσεων στις ελλη-
νικές καλένδες. Απέναντι σε αυτές τις αντιδράσεις, η δι-
κή µας ευθύνη είναι η νηφάλια, επίµονη και τεκµηριωµέ-
νη ενηµέρωση. Υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενηµερωµέ-
νος πολίτης. Και η προσπάθεια µας θα στερούνταν να
αλλάξουµε τη φορά των πραγµάτων τη νοµιµοποιητική
της βάση, αν δεν κατορθώναµε να πείσουµε για την α-
κρίβεια των στοιχείων που επικαλούµαστε, και για την α-
ναγκαιότητα των δοµικών αλλαγών.

Μέσα σε αυτήν την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, ήταν ε-
πόµενο ότι δεν δόθηκε η πρέπουσα βαρύτητα στο γεγο-
νός ότι το αργότερο από την δεκαετία του ’90, σε όλες
τις χώρες της ∆ύσης και στην Ελλάδα, είχαµε εισέλθει
σε µια περίοδο εξάντλησης της δυναµικής του µεταπολι-
τευτικού ασφαλιστικού συστήµατος και εισόδου του σε
οξεία κρίση. Παντού στην Ευρώπη, η κύρια αιτία που ο-
δήγησε τα ασφαλιστικά συστήµατα στο σηµείο αυτό ή-
ταν κατά βάση η δηµογραφική µεταβολή. Η ραγδαία γή-
ρανση των πληθυσµών και η πλήρης αντιστροφή της ηλι-
κιακής πυραµίδας αναίρεσε τη θεµελιώδη προϋπόθεση
της έως πρότινος εύρυθµης λειτουργίας των ασφαλιστι-
κών συστηµάτων: την αναλογική σχέση µεταξύ εργαζο-
µένων και συνταξιούχων. Στην Ελλάδα, αν το 1950 σε
κάθε έναν συνταξιούχο αναλογούσαν τέσσερις εργαζό-
µενοι, σήµερα η αναλογία είναι 1 προς 1,7 και βαίνει επι-
δεινούµενη. Οι προβολές στο µέλλον δίνουν ένα αριθµό
συνταξιούχων που περί τα µέσα του αιώνα θα πλησιάζει
ή και θα ξεπερνάει τα πέντε εκατοµµύρια επί ενός συνο-
λικού πληθυσµού που στην ευνοϊκότερη των περιπτώσε-
ων θα παραµείνει στάσιµος.

Επιπλέον, η ευτυχής εξέλιξη της αλµατώδους αύξη-
σης του προσδόκιµου της ζωής των Ελλήνων και των
Ελληνίδων διπλασίασε το µέσο χρόνο καταβολής της ε-
κάστοτε σύνταξης. Ως φυσική συνέπεια το έλλειµµα των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διογκώθηκε ά-
µετρα και το ταµειακό άνοιγµα καλείται να το επωµιστεί
όλο και συχνότερα το ∆ηµόσιο.

Κατά τον τρόπο αυτό, στη δηµογραφική παράµετρο
της κρίσης, ήρθε να προστεθεί µία ακόµη, η δηµοσιονοµι-
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κή. Τον Οκτώβριο του 2009, το σύστηµα χρειάστηκε 2,4
δισ. ευρώ πρόσθετης έκτακτης κρατικής οικονοµικής ενί-
σχυσης, για να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του ως
και τον ∆εκέµβριο του 2009, για συντάξεις και δώρο ε-
ορτών. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αν δεν υπήρχε πα-
ρέµβαση, το 2010 θα χρειαζόµασταν επιπροσθέτως 3,8
δισ. ευρώ, το 2011 το ποσό θα ήταν 5,2 δισ. ευρώ, ενώ
το 2015 το ασφαλιστικό σύστηµα δεν θα µπορούσε σε
καµία περίπτωση να εκπληρώσει τις ετήσιες υποχρεώ-
σεις του απέναντι στους συνταξιούχους και τους ασφα-
λισµένους. Συνολικά, µόνο κατά το 2009, η τακτική και έ-
κτακτη χρηµατοδότηση των Ταµείων έφθασε τα 16 δισ.
ευρώ. Όπως έχουµε µε ασφάλεια προβλέψει, αν δεν πα-
ρέµβουµε µε τις απαραίτητες δοµικές αλλαγές, οι δαπά-
νες αυτές προβλέπεται να αυξάνονται στο µέλλον κατά
γεωµετρικό ρυθµό. Ενδεικτικά µόνον, αναφέρουµε τις
διαπιστώσεις του Πορίσµατος της Επιτροπής των ειδι-
κών:

«το καταβαλλόµενο για συντάξεις ποσό για την περίο-
δο µέχρι το 2020 θα ανέλθει µε σχετικά βραδείς ρυθµούς
από το 11.5 % στο 13.0% του ΑΕΠ και το έλλειµµα του
συστήµατος από το 3% στο 4% του ΑΕΠ (στο ποσοστό
αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται το 1% του ΑΕΠ που ήδη το
κράτος έχει δεσµευτεί να καταβάλει για την ενίσχυση
του συστήµατος – δηλαδή, κανονικά όλα τα σχετικά µε
το έλλειµµα ποσά που αναφέρονται εδώ πρέπει να αυξη-
θούν κατά 1%). Μετά από αυτό το χρονικό σηµείο, τόσο
η δαπάνη για συντάξεις όσο και το έλλειµµα του συντα-
ξιοδοτικού συστήµατος αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς:
17.1% και 7.7%, αντιστοίχως το 2030, 21.4% και 13.1%
το 2040, 24.0% και 15.7% το 2050, επίπεδο στο οποίο
σταθεροποιούνται για την επόµενη δεκαετία. Το σωρευ-
µένο έλλειµµα (χρέος) του συστήµατος συντάξεων κοι-
νωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε αυτές τις εκτιµήσεις θα
προσεγγίσει το 250% του ΑΕΠ, ενώ άλλες εκτιµήσεις α-
νεβάζουν αυτό το ποσοστό στο 350%. Μάλιστα, οι παρα-
πάνω εκτιµήσεις βασίζονται σε υποθέσεις για το ρυθµό
ανάπτυξης της οικονοµίας και το ποσοστό ανεργίας οι ο-
ποίες, υπό το πρίσµα της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης
πρέπει να θεωρηθούν µάλλον αισιόδοξες. Εποµένως, η
πραγµατική εικόνα είναι ακόµα χειρότερη».

Όµως τα προβλήµατα δεν σταµατούν εδώ. Είναι προ-
φανές ότι µε αυτόν τον τρόπο η χώρα έχει ήδη οδηγηθεί
όχι απλώς σε δηµοσιονοµική, αλλά και σε µείζονα ανα-
πτυξιακή κρίση. Καθώς όλο και περισσότεροι κρατικοί
πόροι διοχετεύονται στη µαύρη τρύπα των ασφαλιστι-
κών ελλειµµάτων, όλο και λιγότερα χρήµατα είναι δυνα-
τόν να διατεθούν σε παραγωγική κατεύθυνση, σε προ-
γράµµατα δηµοσίων επενδύσεων. Αυτή η κατάσταση ο-
δηγεί µε τη σειρά της στην επιβράδυνση ή και την ανα-
στολή της ανάπτυξης, στην απώλεια εδάφους στον το-
µέα της ανταγωνιστικότητας, στην υστέρηση στους κρί-
σιµους τοµείς της παιδείας, της υγείας, της έρευνας, της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας. Ιδίως σε συν-
θήκες κρίσεις όπως οι σηµερινές, δεν πρέπει να διαφεύ-
γει της προσοχής το γεγονός πως οι συνταξιοδοτικές
παροχές αντανακλούν στην ενεργό ζήτηση. Η αναδιανο-
µή εισοδήµατος που επιτυγχάνεται µέσω του συνταξιο-
δοτικού συστήµατος τροφοδοτεί την ανάπτυξη. Με την
προϋπόθεση, όµως, αυτό να είναι υγιές και βιώσιµο. Ό-
ταν αυτό δεν συµβαίνει, όπως στην περίπτωση της Ελ-
λάδας, οι συνέπειες δεν µπορεί παρά να είναι άκρως αρ-
νητικές.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα συµπτώµατα
της προϊούσας κρίσης της κοινωνικής ασφάλισης έγιναν
αντιληπτά εγκαίρως. Οι περιπτώσεις, π.χ., της Σουηδίας,
της Ιταλίας, της Γερµανίας, της Φινλανδίας που αναπρο-
σάρµοσαν τα ασφαλιστικά τους συστήµατα, αλλά και έ-
λαβαν µέτρα τόνωσης της γεννητικότητας και προστα-
σίας της οικογένειας, είναι εδώ ενδεικτικές. Από τους ε-
ταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είκοσι σχεδόν χώ-
ρες έχουν προχωρήσει ήδη σε σχετικά µέτρα ή έχουν α-
νακοινώσει την πρόθεσή τους να λάβουν τέτοια άµεσα.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι τρεις µείζονες παράµετροι
της ασφαλιστικής κρίσης, η δηµογραφική, η δηµοσιονο-
µική και η αναπτυξιακή, είναι κοινές σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης. Όµως, στην περίπτωση της Ελλάδας δεν
είναι και οι µόνες που επιβαρύνουν το πρόβληµα. Χρό-
νιες ενδηµικές και κρίσιµες ανεπάρκειες της χώρας µας,
όπως η δύσκαµπτη και γραφειοκρατική δοµή των ασφα-
λιστικών οργανισµών, η πέραν κάθε ελέγχου έκταση της
εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής, το πελατεια-
κό πολιτικό σύστηµα (λ.χ. µε τις ανά καιρούς εθελούσιες
εξόδους και τις αναγνωρίσεις πλασµατικού συντάξιµου
χρόνου), η κατά καιρούς διαφθορά αλλά και η σπατάλη
συνετέλεσαν και συντελούν τα µέγιστα στην υπονόµευ-
ση της βιωσιµότητας του συστήµατος. Και δεν χωρεί
καµµία αµφιβολία, ότι η υπέρβασή τους αποτελεί όρο εκ
των ων ουκ άνευ για κάθε σοβαρό µεταρρυθµιστικό εγ-
χείρηµα.

Ωστόσο, απέναντι σε όσες φωνές υποστηρίζουν ότι
αρκεί η υπέρβαση της γραφειοκρατίας, της κακοδιοίκη-
σης, της διαφθοράς, της εισφοροδιαφυγής και της σπα-
τάλης για να σωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να
τονισθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή έµφαση, πως ακόµη
και αν όλες αυτές οι ενδηµικές ελληνικές παθογένειες
αίρονταν ξαφνικά, ακόµη και τότε το ασφαλιστικό µας
σύστηµα θα εισερχόταν σε κρίση – ίσως λίγο αργότερα,
αλλά µε προδιαγεγραµµένη βεβαιότητα. Το επιχείρηµα
ότι αρκεί να παταχθεί η διαφθορά για να εξασφαλιστεί η
βιωσιµότητα των Φ.Κ.Α., αναιρείται στην πράξη από το
παράδειγµα χωρών όπως π.χ. η Γερµανία, η Σουηδία και
η Φινλανδία, στις οποίες αναφερθήκαµε. Κατά κοινή πα-
ραδοχή, δεν ανήκουν σε αυτές που µαστίζονται από φαι-
νόµενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Παρ’ όλα αυτά, εί-
δαν και εκείνες τα ασφαλιστικά τους συστήµατα να κλο-
νίζονται και προχώρησαν σε θαρραλέες και σωτήριες αλ-
λαγές. Το παράδειγµά τους καλείται τώρα να ακολουθή-
σει και η Ελλάδα. Πόσω µάλλον, που τα δικά της προ-
βλήµατα είναι πολύ πιο επείγοντα και οξυµένα.

Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήµατα, στις ο-
ποίες προχώρησαν πολλά κράτη της Ε.Ε. την τελευταία
δεκαπενταετία, µπορούν να καταταχθούν είτε στην κα-
τηγορία των «παραµετρικών» (µερικών), είτε σε εκείνη
των «συστηµικών» (δοµικών) αλλαγών. Κάθε χώρα κινή-
θηκε αυτοτελώς λαµβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές,
δηµογραφικές και δηµοσιονοµικές της ιδιαιτερότητες.
Παρά τις περιορισµένες πρωτοβουλίες που έχουν λη-
φθεί προς την κατεύθυνση της ενωσιακής σύγκλισης, ό-
πως λ.χ. µέσω της «ανοιχτής µεθόδου συντονισµού»,
κοινό ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρότυπο στη θεωρία
και την πράξη αυτή τη στιγµή δεν υφίσταται.

Ένα δεύτερο συµπέρασµα, είναι ότι όσες
χώρες προέβησαν απλώς σε µερικές, παραµετρικές αλ-
λαγές, γρήγορα βρέθηκαν στην ανάγκη να αναµορφώ-
σουν σε νέα βάση τα συστήµατά τους. Και αυτό παρό-
τι οι µεταβολές στις οποίες προχώρησαν, αφορούσαν το
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βασικό τρίπτυχο: όρια ηλικίας, ύψος εισφορών και ποσο-
στά αναπλήρωσης των συντάξεων.

Σ’ αυτή την πανευρωπαϊκή προσπάθεια αναµόρφωσης
των ασφαλιστικών συστηµάτων, η Ελλάδα βρέθηκε ου-
ραγός. Είναι αλήθεια ότι ορισµένες από τις αλλαγές που
έγιναν µε τους κατά καιρούς ασφαλιστικούς νόµους της
τελευταίας εικοσιετίας, όπως λ.χ. µε τον ν. 3029/2002
(νόµο Ρέππα), έλυσαν επιµέρους πολύ σηµαντικά προ-
βλήµατα. ∆εν έλυσαν όµως το βασικό, που είναι αυτή
καθαυτή η δοµή της κοινωνικής µας ασφάλισης, δηλαδή
το ίδιο το σύστηµα.

Το παρόν σχέδιο νόµου διαφέρει δραστικά από τα προ-
γενέστερα ασφαλιστικά νοµοθετήµατα σε αυτό ακριβώς.
Σκοπός µας δεν είναι να προβούµε σε ορισµένες χρήσι-
µες επιµέρους αλλαγές, αλλά να αλλάξουµε ριζικά και
το ίδιο το σύστηµα. ∆οµική, συνολική, πάγια, βιώσιµη και
δίκαιη αλλαγή είναι το ζητούµενο, για την παρούσα πολι-
τική παρέµβαση.

Με κριτήριο την έναρξη ισχύος τους, οι αλλαγές που
το προτεινόµενο νοµοσχέδιο εισάγει στο ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας διακρίνονται σε δύο βασικές ενότη-
τες. Η πρώτη ενότητα αφορά στις αλλαγές εκείνες που
θα αρχίσουν να εφαρµόζονται αµέσως µε την ψήφιση
του νόµου, ενώ η δεύτερη ενότητα σε εκείνες που θα ε-
πέλθουν όταν θα τεθούν σε πλήρη ισχύ τα προβλεπόµε-
να για το νέο ασφαλιστικό σύστηµα, δηλαδή από το έτος
2018 και εφεξής. Η περίοδος από την ψήφιση του νόµου
έως την πλήρη εφαρµογή του συνιστά ένα µεταβατικό
διάστηµα κατά το οποίο θα συνεφαρµόζονται στοιχεία
τόσο του παλαιού όσο και του νέου συστήµατος. Η µετα-
βατική αυτή περίοδος κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η αρτιότερη προσαρµογή στα µελλοντικώς
ισχύοντα του κεντρικού κράτους και των Φ.Κ.Α., αλλά
και για να αποφευχθεί ο αιφνιδιασµός των ασφαλισµέ-
νων και να τους δοθεί η ευκαιρία να ενηµερωθούν πλή-
ρως για το περιεχόµενο των νέων ρυθµίσεων και για το
πώς αυτές πρόκειται να επηρεάσουν τη ζωή τους.

Σηµειώνονται εδώ επιπλέον τρία κρίσιµα στοιχεία. Οι
προτεινόµενες αλλαγές συµπίπτουν κατά τα εξήµισι έ-
βδοµα µε τις επτά συστάσεις που απηύθυνε προς την ελ-
ληνική κυβέρνηση το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονο-
µικών της Ε.Ε. στις 16 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έ-
τους, βάσει του άρθρου 121 παρ. 4 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ε.Ε. (Η µόνη εξαίρεση αφορά την σύστα-
ση να αυξηθούν τα όρια ηλικίας πέραν του 65ου έτους.)
Επίσης συµπίπτουν κατά σηµαντικό βαθµό µε τις συστά-
σεις άλλων διεθνών οργανισµών, όπως ο ΟΟΣΑ. Η σύ-
µπτωση αυτή δεν προέκυψε από την εκ των υστέρων ευ-
θυγράµµισή µας µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του ΟΟΣΑ, αλλά από την κατανόηση εκ µέρους
µας της αναγκαιότητας αυτών των αλλαγών, όπως αυτή
δηλώθηκε ήδη από τις 8 ∆εκεµβρίου 2009 και εξειδικεύ-
τηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2010 µε τις προτάσεις που κα-
ταθέσαµε στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για το
Ασφαλιστικό.

Το δεύτερο σηµείο αφορά τη δηµοσιονοµική διάσταση
του ζητήµατος. Με το σύνολο των αλλαγών που προω-
θούµε, επιδιώκουµε για την περίοδο έως το 2030, η συ-
νολική ετήσια κρατική χρηµατοδότηση προς τους ασφα-
λιστικούς φορείς να παραµείνει σταθερή γύρω στο 5%
του ΑΕΠ, όσο ήταν κατά το έτος 2008. Με δεδοµένα τον
σηµερινό αριθµό των ασφαλισµένων και την αναµενόµε-
νη αύξησή του έως το έτος 2030, το ζητούµενο είναι ε-

ποµένως να δώσουµε στο Ασφαλιστικό ήδη από σήµερα
την ανάσα µιας ολόκληρης εικοσαετίας.

Το τρίτο και τελευταίο σηµείο έχει να κάνει µε µια δυ-
σκολία πρωτοφανούς εντάσεως. Το Υπουργείο Εργα-
σίας καλείται να οργανώσει την οµαλή µετάβαση από το
νυν στο νέο σύστηµα χωρίς να αντλήσει επιπρόσθετους
πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό. Υπό τις παρού-
σες συνθήκες, όπως είναι προφανές, τέτοια δυνατότητα
δεν υπάρχει. Το γεγονός αυτό µας ανάγκασε να αναζη-
τήσουµε εκείνο το είδος της µετάβασης το οποίο δεν θα
είχε ως συνέπειά του µεγάλες πρόσθετες δαπάνες. Και
να αναζητήσουµε ταυτοχρόνως, την αυτοχρηµατοδότη-
ση του υφισταµένου ασφαλιστικού συστήµατος µε συµ-
βολή των συνταξιούχων από ένα επίπεδο σύνταξης και
άνω, στην αντιµετώπιση των τρεχουσών οικονοµικών
δυσχερειών.

Πέρα από την καθιέρωση δύο διακριτών µορφών σύ-
νταξης, της βασικής και της αναλογικής, για την οποία έ-
γινε ήδη λόγος, η δεύτερη σηµαντική τοµή που επιφέρει
το προτεινόµενο σχέδιο νόµου είναι η θεσµική και λει-
τουργική ενοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. «Υπάρ-
χει ανάγκη ενιαίου συστήµατος, το οποίον θα συνδυάζει
το αναγκαίον µε το εφικτόν και θα είναι απαλλαγµένον
από την απαράδεκτον αντίληψιν ότι σκοπός του είναι να
εξασφαλίζει προνόµια εις βάρος των πολλών». Από τις
διαπιστώσεις αυτές Επιτροπής του πάλαι ποτέ Υπουρ-
γείου Συντονισµού, µας χωρίζει πάνω από µισός αιώνας,
αφού διατυπώθηκαν εν έτει 1958. Ωστόσο, εξακολου-
θούν να περιγράφουν µε ενάργεια την κατάσταση µε την
οποία είµαστε και σήµερα αντιµέτωποι. Ο κατακερµατι-
σµός του συστήµατος σε όλα τα επίπεδά του, θεσµικό,
διαχειριστικό, ελεγκτικό, εξέθρεψε την αδιαφάνεια και
τη διαφθορά. Η πανσπερµία των υφιστάµενων ρυθµίσε-
ων δηµιούργησε ένα καθεστώς όπου από τη µια µεριά
ανθούν τα προνόµια και από την άλλη ολόκληρες κατη-
γορίες ασφαλισµένων αδικούνται συστηµατικά.

Χωρίς µέριµνα για µια κοινωνική ασφάλιση µε χαρα-
κτηριστικά όντως πάγια και ενιαία, κάθε µεταρρυθµιστικό
εγχείρηµα είναι καταδικασµένο εξαρχής να ναυαγήσει.
Ξεκινώντας από αυτήν την παραδοχή, το παρόν σχέδιο
νόµου οικοδοµεί το νέο σύστηµα πάνω σε λειτουργικές
βάσεις πράγµατι ενιαίες και πάγιες. Ενδεικτικά ανεφέ-
ρουµε εδώ θεσµικές καινοτοµίες όπως:

η ενιαία δοµή της κύριας σύνταξης
ο ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεµατικών και

της περιουσίας των Φ.Κ.Α.
ο ενιαίος µηχανισµός ελέγχου καταβολής των ασφαλι-

στικών εισφορών
το ενιαίο σύστηµα διαχείρισης των πόρων των κλάδων

υγείας των Φ.Κ.Α.
το ενιαίο σύστηµα ελέγχου των δαπανών υγείας
το ενιαίο σύστηµα προµηθειών των Φ.Κ.Α.
το ενιαίο καθεστώς συνταξιοδότησης, µε κοινές προϋ-

ποθέσεις και όρους, για όλες τις κατηγορίες των εργα-
ζοµένων

το ενιαίο καθεστώς ασφάλισης όσων συνταξιούχων α-
πασχολούνται µετά τη συνταξιοδότησή τους σε άλλες
θέσεις εργασίας

ο ενιαίος φορέας πιστοποίησης και αξιολόγησης της
αναπηρίας

το ενιαίο και πάγιο σύστηµα κατάρτισης του καταλό-
γου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων

ο ενιαίος φορέας πρωτοβάθµιας υγείας
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ο ενιαίος τρόπος διεκπεραίωσης µέσω του τραπεζικού
συστήµατος όλων των συναλλαγών στο πεδίο των εργα-
σιακών σχέσεων

το ενιαίο κέντρο ελέγχου και πληρωµής συντάξεων
το ενιαίο και πάγιο σύστηµα ρύθµισης των οφειλών

στα Ταµεία.
Ο κατάλογος των ριζικών αλλαγών που προωθούµε

προς αυτήν την κατεύθυνση δεν εξαντλείται εδώ. Σε κά-
θε περίπτωση, η κεντρική και ενιαία διαχείριση όλων αυ-
τών των επιµέρους πλευρών του συστήµατος αναµένε-
ται να συντελέσει αποφασιστικά στην εµπέδωση µιας
νέας ασφαλιστικής συνείδησης, στην αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης στις σχέσεις ασφαλισµένων και ασφαλι-
στικών ταµείων, στην εξασφάλιση σηµαντικών οικονο-
µιών κλίµακος και στην απλούστευση των γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών.

Από τις βασικές µεταβολές που επιφέρει ο νέος ασφα-
λιστικός νόµος, άλλες προορίζονται να εφαρµοστούν
ευθύς αµέσως µόλις αυτός τεθεί εν ισχύι, ενώ άλλες α-
πό 1.1.2015, µετά την πάροδο δηλαδή της προβλεπόµε-
νης µεταβατικής περιόδου. Από τις µείζονος σηµασίας
αλλαγές του σχεδίου νόµου που θα τύχουν άµεσης ε-
φαρµογής, καταγράφουµε τις παρακάτω δεκαέξι.

α) Ιδρύεται ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεµα-
τικών των Φ.Κ.Α. Αυτά εκτιµώνται σήµερα σε 29,5 δισ. €,
ποσό στο οποίο πρέπει να προστεθούν τα κεφάλαια του
Ταµείου Αλληλεγγύης των Γενεών. Η ίδρυση του ενιαίου
φορέα διαχείρισης δεν πρόκειται να θίξει τα δικαιώµατα
των Φ.Κ.Α. Το µέτρο αναµένεται να εξορθολογίσει και να
εξυγιάνει το παρόν αδιαφανές καθεστώς και να αποφέ-
ρει σηµαντικό όφελος από οικονοµίες κλίµακος και υψη-
λότερες αλλά και ασφαλείς επενδυτικές αποδόσεις.

β) Θεσπίζεται ενιαίος µηχανισµός ελέγχου καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών. Ο µηχανισµός θα οικοδο-
µηθεί µε τη συνέργεια της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, του ΣΕΠΕ και των ίδιων των Φ.Κ.Α. Το
µέτρο θα επιτρέψει την αποτελεσµατικότερη καταπολέ-
µηση της εισφοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής.

γ) Θεσπίζεται ενιαίο σύστηµα διαχείρισης πόρων των
κλάδων υγείας των Φ.Κ.Α. Το σύστηµα θα καταστήσει
δυνατή την κεντρική και ενιαία διαπραγµάτευση για όλες
τις προµήθειες και υπηρεσίες µε σκοπό να συµπιέσει το
τελικό τους κόστος.

δ) Συστήνονται Κέντρα Πληροφόρησης Ασφαλισµέ-
νων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.) που θα εξυπηρετούν µε
απλουστευµένες διαδικασίες και ενιαίο τρόπο τα αιτήµα-
τα των ασφαλισµένων.

ε) Ορίζεται ενιαίο καθεστώς ασφάλισης των συνταξι-
ούχων που µετά τη συνταξιοδότησή τους απασχολού-
νται σε άλλες θέσεις εργασίας. Το ενιαίο αυτό καθεστώς
θα συµπεριλάβει τόσο τον ιδιωτικό, όσο και τον δηµόσιο
τοµέα.

στ) Απαγορεύεται η χρηµατοδότηση από τα ασφαλι-
στικά ταµεία των προγραµµάτων εθελουσίων εξόδων. Ο
µέσος όρος της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης
επιδιώκεται µε τον τρόπο αυτό να αυξηθεί κατά δύο χρό-
νια έως το 2015 και από 61,4 έτη που είναι σήµερα να α-
νέλθει στα 63,5. Να σηµειωθεί πως το 2003 ο µέσος ό-
ρος ήταν στα 62,7 έτη αλλά η πολιτική των εθελουσίων
εξόδων της προηγούµενης κυβέρνησης κατέβασε τον
µέσο όρο στα 61,4 έτη.

ζ) Ιδρύεται ενιαίος φορέας προσδιορισµού αναπηρίας
και προβλέπεται η κατάρτιση ενιαίου κανονισµού προσ-

διορισµού των ποσοστών αναπηρίας. Σκοπός του µέτρου
είναι η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, η µείωση
της ταλαιπωρίας των ασφαλισµένων και η πάταξη των
καταχρήσεων και καταστρατηγήσεων, στις οποίες οδή-
γησε το νυν κατακερµατισµένο και αδιαφανές σύστηµα.

η) Θεσπίζεται ενιαίο και πάγιο σύστηµα κατάρτισης κα-
ταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Ζητού-
µενο είναι ο εκσυγχρονισµός του θεσµού και η περιστο-
λή των αυθαιρεσιών, οι οποίες µε την πάροδο των ετών
έχουν σωρευτεί στο παρόν σύστηµα.

θ) Θεσπίζονται νέες και πρωτότυπες διαδικασίες α-
σφάλισης για εργαζόµενους που απασχολούνται κατ’ οί-
κον και αµείβονται µε την ώρα ή την ηµέρα για υπηρε-
σίες, όπως η βοήθεια στο νοικοκυριό, οι µικροεπισκευα-
στικές εργασίες, η φύλαξη βρεφών και παιδιών, η φρο-
ντίδα ηλικιωµένων ή κατάκοιτων ατόµων, η παράδοση ι-
διαίτερων µαθηµάτων κ.ά., καθώς και για την κατηγορία
των αγρεργατών. Η αµοιβή των εργαζοµένων αυτής της
κατηγορίας καθώς και οι εισφορές που τους αναλογούν
καταβάλλονται από τον εργοδότη µέσω ειδικού διπλότυ-
που Εργοσήµου (επιταγής) που διατίθεται από τους
ΦΚΑ, τα ΚΕΠ, τις Τράπεζες, τα ΕΛΤΑ κ.ο.κ. και εξαργυ-
ρώνονται από τους ίδιους στα αυτά σηµεία, αφαιρουµέ-
νου του τµήµατος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές ει-
σφορές. Με το ευέλικτο και πρακτικό αυτό µέτρο αίρο-
νται τα γραφειοκρατικά εµπόδια που εγείρουν οι παρού-
σες διαδικασίες ασφάλισης και καθίσταται δυνατή η α-
σφάλιση ακόµη και της πλέον άτυπης και παροδικής µορ-
φής εργασίας.

ι) Θεσπίζονται αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης
και κατ’ αντιδιαστολήν κίνητρα παραµονής των εργαζο-
µένων στην αγορά εργασίας είτε µετά την συµπλήρωση
τριακονταπενταετίας είτε µετά τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας τους.

ια) Ορίζεται ενιαίος τρόπος διεκπεραίωσης µέσω του
τραπεζικού συστήµατος όλων των συναλλαγών στο πε-
δίο των εργασιακών σχέσεων. Από 1.7.2011, µισθοδοσία
και ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται συνολικά
σε κοινούς ειδικούς λογαριασµούς των εργαζοµένων, α-
πό τους οποίους θα παρακρατείται αυτοµάτως το ποσό
που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές. Με το εξαι-
ρετικά σηµαντικό αυτό µέτρο, που εφαρµόζεται µε επι-
τυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδιώκεται να πε-
ριοριστούν τα φαινόµενα της εισφοροδιαφυγής και της
εισφοροκλοπής καθώς επίσης να εµπεδωθεί η ασφαλι-
στική συνείδηση εργαζοµένων και εργοδοτών.

ιβ) Ιδρύεται ενιαίο κέντρο ελέγχου και πληρωµής συ-
ντάξεων, αρµόδιο να παρακολουθεί την τήρηση της νο-
µοθεσίας περί διπλοσυνταξιούχων. Προφανώς δεν ι-
δρύεται νέο νοµικό πρόσωπο, αλλά η παρακολούθηση θα
γίνει από υφιστάµενη υπηρεσία.

ιγ) Καθορίζεται ενιαίο και πάγιο σύστηµα ρύθµισης
των οφειλών στους Φ.Κ.Α., που θα αντικαταστήσει τις
συνήθεις σήµερα αποσπασµατικές και χαριστικές περιο-
δικά επανερχόµενες ρυθµίσεις.

ιδ) Ρυθµίζεται το χρόνιο πρόβληµα της διαδοχικής α-
σφάλισης, µε έναρξη εφαρµογής το 2011. Η εξασφάλιση
της κινητικότητας των εργαζοµένων στην σύγχρονη και
απαιτητική αγορά εργασίας απαιτεί ρύθµιση των οικονο-
µικών πλευρών της διαδοχικής ασφάλισης µε τρόπο κοι-
νωνικώς δικαιότερο για τον ασφαλισµένο από αυτόν που
ισχύει σήµερα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της προτεινό-
µενης ρύθµισης που συνυπολογίζει για πρώτη φορά στο
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ποσό της συντάξεως το σύνολο των καταβληθεισών ει-
σφορών.

Από τις αλλαγές που θα επέλθουν σε µεταγενέστερο
χρονικό σηµείο και έως την 1.1.2015, αναφέρονται εδώ
οι εξής:

α) Γίνεται λογιστικός διαχωρισµός των προνοιακών
παροχών από τις κατά κυριολεξία συντάξεις.

β) Ορίζεται µία, κοινή για όλους τους Φ.Κ.Α., πλην του
ΟΓΑ, και το ∆ηµόσιο βασική σύνταξη, η οποία θα είναι
σύνταξη γήρατος (µε ευνόητες βέβαια εξαιρέσεις, όπως
π.χ. τα βαρέα και ανθυγιεινά) και θα καταβάλλεται µε ει-
σοδηµατικά κριτήρια, ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος έχει
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, ή αν έχει έστω και
ένα ένσηµο. Η βασική σύνταξη έχει προνοιακό χαρακτή-
ρα και χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό. Το ύψος της εξαρτάται από τη σχετική πολιτική α-
πόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και, προφανώς, από
τον αριθµό των δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαι-
ώνεται η προσήλωση της πολιτικής µας στον κανόνα της
τριµερούς χρηµατοδότησης του Ασφαλιστικού.

γ) ∆ιαµορφώνεται νέο καθεστώς κύριας ή αναλογικής
σύνταξης. Πρόκειται για την κατά κυριολεξία σύνταξη, η
οποία θα αναλογεί στα χρόνια εργασίας εκάστου ασφα-
λισµένου και στο ποσό των εισφορών που θα έχει κατα-
βάλει στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Ο επανα-
προσδιορισµός του ύψους της αναλογικής σύνταξης
παύει εφεξής να αποτελεί αντικείµενο της κυβερνητικής
εισοδηµατικής πολιτικής, όπως είναι σήµερα, και γίνεται
µε αντικειµενικό τρόπο: µε συνυπολογισµό των τιµαριθ-
µικών µεταβολών και των οικονοµικών δυνατοτήτων των
οικείων Φ.Κ.Α. Η διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε κυ-
βέρνησης να παρεµβαίνει, καταργείται. Με το νέο καθε-
στώς, δεν θα χάνεται ούτε ένα ένσηµο, ο δε εργαζόµε-
νος, καθίσταται πλέον φύλακας και συνδιαµορφωτής
του επιπέδου της σύνταξής του.

δ). Βάση υπολογισµού της αναλογικής σύνταξης ορί-
ζεται η δεκαετία περίπου κατά την έναρξη εφαρµογής
του µέτρου το 2015, και το σύνολο του εργατικού βίου,
κατά τα τέλη της επόµενης δεκαετίας.

ε). Ορίζονται συντελεστές υπολογισµού ανταπόδοσης
κλιµακούµενοι από τα 15 έως τα 40 χρόνια. Ο νοµοθετι-
κός προσδιορισµός των συντελεστών γίνεται µε τον πα-
ρόντα νόµο.

στ). ∆ιαχωρίζονται οι κλάδοι και οι υπηρεσίες υγείας
από το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι φορείς πρωτοβάθ-
µιας υγείας που αποτελούν το κύριο µέρος των διαθέσι-
µων υπηρεσιών του ασφαλιστικού συστήµατος σήµερα
θα υπαχθούν στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγύης και θα ενσωµατωθούν στο σύ-
στηµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τα δε νοσο-
κοµεία στη δευτεροβάθµια.

ζ). Συναρτώνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης µε
την αύξηση του προσδόκιµου ζωής. Με τη σύνδεση αυτή
που θα γίνεται κατ’ αυτόµατο και αντικειµενικό τρόπο
µετά το 2020 επιδιώκεται η προσαρµογή του νέου συ-
στήµατος στις δηµογραφικές εξελίξεις και η εξασφάλιση
της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητάς του.

η). ∆ροµολογείται η περαιτέρω ενοποίηση των ασφα-
λιστικών ταµείων της χώρας και ο τελικός περιορισµός
τους σε τρία. Η νέα και απλουστευµένη αυτή θεσµική
διάρθρωση αναµένεται να συµβάλλει δραστικά στην υ-
πέρβαση των σηµερινών δυσλειτουργιών και αγκυλώσε-
ων που µαστίζουν το σύστηµα.

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού θεσµοθετείται
νέος τρόπος υπολογισµού της µηνιαίας σύνταξης, ο ο-
ποίος θα ισχύσει για συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που θα
θεµελιωθούν από 1.1.2015 και εφεξής.

Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

Η αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος αποτελείται α-
πό δύο τµήµατα σύνταξης, τη βασική και την αναλογική,
οι έννοιες των οποίων ορίζονται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 2
Βασική σύνταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται από
1.1.2015 η βασική σύνταξη, το µηνιαίο ύψος της οποίας
ορίζεται σε 360,00 € για το έτος 2010, την χορηγούν οι
ασφαλιστικοί οργανισµοί κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµό-
σιο και αναπροσαρµόζεται ετησίως.

Τη βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Όλοι οι ασφαλισµένοι οι οποίοι θεµελιώνουν δικαί-

ωµα σύνταξης για πρώτη φορά από 1.1.2015 και εφεξής
και στους οποίους αρχίζει να καταβάλλεται ταυτόχρονα
µε τη αναλογική τους σύνταξη από τον οικείο ασφαλιστι-
κό φορέα.

Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας διακρίνονται σε
δύο υποκατηγορίες:

α) αυτούς που όλος ο χρόνος ασφάλισής τους έχει
πραγµατοποιηθεί από 1.1.2011 και εφεξής και

β) αυτούς που θεµελιώνουν µεν δικαίωµα σύνταξης
µετά την 1.1.2015 αλλά έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο
ασφάλισης πριν την 1.1.2011.

Η πρώτη από αυτές τις κατηγορίες, εφόσον έχει θεµε-
λιώσει δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρα-
τος ή αναπηρίας, δικαιούται το πλήρες ποσό της βασικής
σύνταξης. Για τους συνταξιούχους της δεύτερης κατη-
γορίας, το ποσό της βασικής σύνταξης είναι ανάλογο
των ετών ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιήσει από
1.1.2011 και εφεξής.

Και για τις δύο κατηγορίες συνταξιούχων προβλέπεται
µείωση της βασικής σύνταξης σε περίπτωση θεµελίωσης
ιδίου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε µειωµένη σύντα-
ξη γήρατος, σε µειωµένη σύνταξη αναπηρίας, καθώς και
στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου.

Το ποσοστό της µείωσης της βασικής σύνταξης, προ-
κειµένου για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν µειω-
µένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µή-
να που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου ηλι-
κίας πλήρους συνταξιοδότησης. Για τους συνταξιούχους
λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 67% έως και 79,99% χορη-
γείται το 75% της βασικής σύνταξης, και µε ποσοστό α-
πό 50% -66,99% χορηγείται το 50% αυτής υπό την προϋ-
πόθεση ότι η σύνταξη αναπηρίας στις περιπτώσεις αυτές
είναι µειωµένη. Ειδάλλως καταβάλλεται ολόκληρη η βα-
σική σύνταξη.

Σηµειώνεται ότι για όσους συνταξιοδοτούνται µε τις
διατάξεις του ν. 612/1977 (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχο-
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ντες από µεσογειακή αναιµία, νεφρική ανεπάρκεια κλπ),
η βασική σύνταξη θα είναι πλήρης, ανεξαρτήτως ποσο-
στού αναπηρίας.

Στις περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης
λόγω θανάτου µετά την 1.1.2015, το ποσό της βασικής
σύνταξης προσδιορίζεται µε βάση το ποσοστό της σύ-
νταξης λόγω θανάτου που ορίζεται από τη νοµοθεσία
κάθε φορέα ή µε βάση γενικές διατάξεις, δηλαδή αν συ-
ντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιοδόχοι, σύζυγος,
τέκνα ή και διαζευγµένος/διαζευγµένη σύζυγος, τότε το
ποσό της βασικής σύνταξης επιµερίζεται µε βάση το πο-
σοστό καθενός στην αναλογική σύνταξη. Προκειµένου
δε για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω ποσοστού της βα-
σικής σύνταξης λήγει µε τη συµπλήρωση των ορίων ηλι-
κίας που ορίζονται από τη νοµοθεσία. Εξυπακούεται ότι
αν τέκνα είναι ανάπηρα, µε τους όρους του νόµου, η βα-
σική σύνταξη θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ανε-
ξαρτήτως ηλικίας. Το καταβαλλόµενο σε αυτά ποσοστό
µετά τη διακοπή χορήγησής του, προστίθεται στο ποσο-
στό που χορηγείται στον δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και
µέχρι του ποσοστού της δικαιούµενης σύνταξης.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου που
λαµβάνουν σύνταξη και εξ ιδίου δικαιώµατος ή περισσό-
τερες της µιας συντάξεις λόγω θανάτου, δικαιούνται βα-
σική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώµατος και για την µε-
γαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου.

Βασική σύνταξη δικαιούται ο συνταξιούχος λόγω θα-
νάτου ο οποίος εργάζεται ή απασχολείται.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων µε περισσότερες της
µιας συντάξεις εξ ιδίου δικαιώµατος χορηγείται µια βασι-
κή σύνταξη, ενώ σε περίπτωση συνταξιούχου µιας πλή-
ρους και µιας µειωµένης κύριας σύνταξης, χορηγείται
µια πλήρης βασική σύνταξη.

Ορίζεται, τέλος, ότι αρµόδιος για την καταβολή της
βασικής σύνταξης είναι ο απονέµων την αναλογική σύ-
νταξη φορέας κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.

Β. Οι ανασφάλιστοι (δηλαδή όσοι έχουν πραγµατοποι-
ήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους λιγότερες από
300 ηµέρες ή 1 πλήρες έτος ασφάλισης) και όσοι έχουν
πραγµατοποιήσει λιγότερες ηµέρες ασφάλισης από τις
ελάχιστες απαιτούµενες για συνταξιοδότηση λόγω γή-
ρατος, ήτοι λιγότερες από 4.500 ηµέρες ή 15 πλήρη έτη.

Για να δικαιωθούν τη βασική σύνταξη οι ανωτέρω απαι-
τείται να πληρούν κριτήρια ηλικίας, ελάχιστων ετών πα-
ραµονής στη χώρα και εισοδηµατικά κριτήρια.

Πλήρης βασική σύνταξη δίνεται σε όσους από τους α-
νωτέρω πληρούν όλα τα κριτήρια που θέτει η διάταξη
αυτή και έχουν παραµείνει στη χώρα τουλάχιστον 15 έτη
µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους, µε
τη συµπλήρωση του οποίου χορηγείται στην κατηγορία
αυτή η βασική σύνταξη.

Για όσους έχουν παραµείνει στη χώρα λιγότερο από
35 πλήρη έτη (και τουλάχιστον 15), το ποσό της βασικής
σύνταξης µειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος παραµονής
που υπολείπεται των 35.

Ως αρµόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύντα-
ξης ορίζεται: i) ο ΟΓΑ στις περιπτώσεις ανασφάλιστων
(δηλαδή όσων δεν δικαιούνται αναλογική σύνταξη από
κανέναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο) και ii) οι
φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο, από τους οποί-
ους καταβάλλεται το αναλογικό τµήµα σύνταξης, στις
περιπτώσεις ασφαλισµένων που δικαιούνται αναλογικό
τµήµα σύνταξης.

Άρθρο 3
Αναλογικό τµήµα σύνταξης ασφαλισµένων

από 1.1.2011 και εφεξής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, θεσµοθετείται η α-
ναλογική σύνταξη, η οποία αποτελεί το τµήµα σύνταξης
που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και
τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής κάθε ασφαλι-
σµένου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την
1.1.2015 σε φορείς κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι η αναλο-
γική σύνταξη χορηγείται σε όσους ασφαλίζονται για
πρώτη φορά από 1.1.2011 και θεµελιώνουν δικαίωµα σύ-
νταξης από 1.1.2015 και εφεξής. Το ύψος της µηνιαίας
αναλογικής σύνταξης υπολογίζεται για κάθε πλήρες έ-
τος ασφάλισης µε βάση κλιµακούµενα ποσοστά και χο-
ρηγείται κατά τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχι-
στον 15 πλήρη έτη, ενώ για όσους έχουν χρόνο ασφάλι-
σης µικρότερο των 15 πλήρων ετών στο 65ο έτος της η-
λικίας τους.

Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι συντάξιµες απο-
δοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναλογική σύντα-
ξη τόσο για τους φορείς κύριας ασφάλισης µισθωτών ό-
σο και για τους φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχο-
λουµένων.

Με την παράγραφο 3 καθορίζεται καταρχήν κατώτατο
όριο αθροίσµατος αναλογικής και βασικής σύνταξης στις
περιπτώσεις συνταξιοδότησης α) λόγω γήρατος µε συ-
ντάξιµο χρόνο 15 τουλάχιστον ετών, β) λόγω αναπηρίας
µε ποσοστό 80% και άνω και γ) λόγω εργατικού ατυχή-
µατος, το οποίο καθορίζεται σε 15 ηµεροµίσθια ανειδί-
κευτου εργάτη, όπως αυτά θα προσδιορίζονται µε την
ΕΓΣΣΕ του έτους 2015.

Προβλέπεται, ωστόσο στην ίδια παράγραφο ότι αυτό
το κατώτατο όριο, εφόσον έχουµε µειωµένη σύνταξη,
π.χ. γήρατος, αναπηρίας µε ποσοστό µικρότερο του 80%
µειώνονται αναλόγως. Για τις συντάξεις λόγω θανάτου,
το κατώτατο όριο σύνταξης καθορίζεται για τον/την σύ-
ζυγο και τα τέκνα στο 80% του πλήρους ή του µειωµέ-
νου κατωτάτου ορίου, ανάλογα µε την περίπτωση.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1- 43 του
ν. 2084/1992, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
Αναλογικό τµήµα σύνταξης ασφαλισµένων

πριν από την 1.1.2011

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι την αναλογική σύ-
νταξη δικαιούνται και όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φο-
ρά πριν την 1.1.2011, εφόσον θεµελιώνουν δικαίωµα σύ-
νταξης µετά την 1.1.2015. Ειδικότερα η µηνιαία σύνταξη
αυτής της κατηγορίας ασφαλισµένων αποτελείται από
δύο τµήµατα:

α) τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλι-
σής τους µέχρι 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται µε βά-
ση τα ποσοστά και τις συντάξιµες αποδοχές ή ασφαλι-
στικές κατηγορίες ή τα οριζόµενα κατ’ έτος ποσά συντά-
ξεων που προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλι-
σης ή το ∆ηµόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις
που εξακολουθούν να ισχύουν,

β) αναλογικού τµήµατος σύνταξης µε βάση το χρόνο
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ασφάλισής τους από 1.1.2011 µέχρι την ηµεροµηνία συ-
νταξιοδότησής τους.

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε πλήρες έτος α-
σφάλισης υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 3 του Κεφαλαίου αυτού, αφού πρώτα συνυ-
πολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατοποιή-
σει ο ασφαλισµένος µέχρι 31.12.2010, οι δε συντάξιµες
αποδοχές για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος
σύνταξης είναι το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο α-
σφαλισµένος από 1.1.2011 και επί των οποίων καταβλή-
θηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισµό
δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για τους παλιούς α-
σφαλισµένους (δηλαδή όσους υπήχθησαν στην ασφάλι-
ση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι
31.12.1992) που θα θεµελιώσουν δικαίωµα σύνταξης µέ-
χρι 31.12.2014, το τµήµα της µηνιαίας σύνταξης λόγω
γήρατος ή αναπηρίας που αντιστοιχεί σε κάθε έτος α-
σφάλισης από 1.1.2013 µέχρι 31.12.2014 δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών ή
ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται α-
πό τις ισχύουσες γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε
φορέα κύριας ασφάλισης, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων του άρθρου 25 του νόµου αυτού και της παραγρά-
φου 7 του άρθρου µόνου του ν.3847/2010.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι το ποσό της αναλο-
γικής σύνταξης λόγω θανάτου και οι δικαιούχοι ορίζο-
νται σύµφωνα µε τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις
κάθε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, και τις διατά-
ξεις του νόµου αυτού.

Άρθρο 5
Ρύθµιση θεµάτων διαδοχικής ασφάλισης

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστα-
ται το άρθρο 14 του ν. 1902/1990 που αφορά τον καθορι-
σµό του αρµόδιου φορέα και επιδιώκεται η µείωση του α-
ριθµού ηµερών εργασίας που απαιτείται για τον καθορι-
σµό του τελευταίου οργανισµού ως αρµόδιου φορέα,
στις περιπτώσεις αναπηρίας και θανάτου, λόγω της αδυ-
ναµίας συµπλήρωσης των ισχυουσών ηµερών που οφεί-
λεται στην ειδική κατάσταση αυτών των ευπαθών κοινω-
νικών οµάδων.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστα-
ται το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/
2004 προκειµένου να επέλθει εναρµόνιση µε τις γενικές
διατάξεις που ισχύουν για τις µειωµένες συντάξεις.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται η
βελτίωση των ποσών σύνταξης µε θέσπιση ειδικών συ-
ντελεστών, όταν συµµετέχων φορέας είναι Ταµείο µι-
σθωτών, βάσει του οποίου θα επικαιροποιούνται οι αµοι-
βές πέραν του Μέσου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, ώστε
να συµπεριλάβουν την εξέλιξη των εισοδηµάτων και την
αναβάθµιση της ασφαλιστικής κλάσης του ασφαλισµέ-
νου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 6
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

Για την εξάλειψη της αδιαφάνειας και τη διασφάλιση
της αµεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας, επιχει-

ρείται η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου αξιολόγησης και
προσδιορισµού της αναπηρίας, µε σκοπό τη θέσπιση ενι-
αίου τρόπου πιστοποίησής της, για τους ασφαλισµένους
όλων των Φ.Κ.Α. πλην των στρατιωτικών και τους ανα-
σφάλιστους, καθώς και τον καθορισµό ενιαίου ποσοστού
αναπηρίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δηµιουργείται από
1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρο Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Αναπη-
ρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοίκησης του Ιδρύ-
µατος.

Στο ΚΕ.Π.Α. υπάγεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονο-
µικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 2556/
1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). Στο εν λόγω Σώµα ε-
ντάσσονται και ιατροί των λοιπών ΦΚΑ και του ΕΣΥ, µό-
νιµοι και Ι.∆.Α.Χ., οιασδήποτε ειδικότητας, εξαιρουµέ-
νων παιδιάτρων, ακτινολόγων, µικροβιολόγων και οδο-
ντιάτρων, οι οποίοι υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση
στο έργο των Υγειονοµικών Επιτροπών και αξιολογού-
νται από επταµελή επιτροπή.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Γενικό ∆ιευθυ-
ντή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Α-
ναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από
έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
(Π.Ι.Σ), έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος υποδεικνύεται από την Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειο-
νοµικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΙΚΑ), έναν εκπρόσωπο
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο
οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται
από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε-
ΣΑΜεΑ) και τον προϊστάµενο του γραφείου Νοµικού
Συµβούλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως µέλη.

Το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται από Υγειονοµι-
κή Επιτροπή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αφορά σε όλες τις χρή-
σεις όπως εισαγωγή υποψηφίων µε αναπηρία στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση, φοροαπαλλαγή, παροχή προνοια-
κού επιδόµατος, εισοδηµατική στήριξη, παροχή ασφαλι-
στικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων κλπ.

Έργο των Υγειονοµικών Επιτροπών είναι ο καθορι-
σµός του ποσοστού αναπηρίας για τη χορήγηση σύντα-
ξης αναπηρίας, ο χαρακτηρισµός ατόµων ως ΑµΕΑ κα-
θώς και ο καθορισµός ποσοστού για όλες τις κοινωνικές
και οικονοµικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες
απαιτείται γνωµάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαι-
ούνται από την πολιτεία τα άτοµα µε αναπηρία.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η συµµετοχή
ιατρών του Ειδικού Σώµατος ως µελών των Υγειονοµι-
κών Επιτροπών των Επαρχιών, µέλη ορίζονται, ύστερα
από δηµόσια κλήρωση, ιατροί που υπηρετούν σε κάθε υ-
γειονοµική µονάδα ή υποκατάστηµα και ιατροί ΕΣΥ και
ΦΚΑ από όµορους νοµούς.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης καταρτίζεται Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία, ενώ από
1.1.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτροπές πιστο-
ποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα στους
ΦΚΑ, τις νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση τις υγει-
ονοµικές επιτροπές του στρατού, ναυτικού και αεροπο-
ρίας.
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Άρθρο 7
Ενιαίος Κανονισµός Προσδιορισµού

Ποσοστού Αναπηρίας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η επι-
καιροποίηση του Κανονισµού Προσδιορισµού Ποσοστού
Αναπηρίας, ο οποίος εκδίδεται µετά από γνώµη Ειδικής
Επιστηµονικής Επιτροπής και εφαρµόζεται αρχικά από
όλες ανεξαίρετα τις Υγειονοµικές Επιτροπές όλων των
ασφαλιστικών οργανισµών και, µετά την κατάργηση
τους, από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 5ε της παρ.1 του
άρθρου 27 του ν. 1902/1990 καθιερώθηκε αρχικά για την
υγειονοµική κρίση της αναπηρίας των ασφαλισµένων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Κανονισµός Εκτίµησης Βαθµού Αναπη-
ρίας, στον οποίο αναγράφονται τα ποσοστά αναπηρίας
που επιφέρει κάθε πάθηση ή βλάβη της υγείας του α-
σφαλισµένου του Ιδρύµατος. Η χρήση του ως άνω Κανο-
νισµού µε το άρθρο 49 του ν. 2084/1992 κατέστη υπο-
χρεωτική κατά την κρίση της αναπηρίας και από Υγειο-
νοµικές Επιτροπές όλων των υπολοίπων ασφαλιστικών
οργανισµών.

Ωστόσο, στον εν λόγω Κανονισµό δεν συµπεριλαµβά-
νονται οι ψυχιατρικές παθήσεις, ούτε και οι υποτροπές
τόσο των παθήσεων αυτών όσο και των λοιπών νόσων.
Επιπλέον, από την έκδοση του Κανονισµού, που έγινε το
1993, έως σήµερα προέκυψαν πολλές διαφοροποιήσεις,
συντελέστηκε µεγάλη πρόοδος στον ιατρικό τοµέα, ενώ
ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν νέες παθήσεις µε συνέ-
πεια ο Κανονισµός να χρειάζεται αµέσως επικαιροποίη-
ση.

Για τους ανωτέρω λόγους θεωρήθηκε αναγκαία η θέ-
σπιση του άρθρου αυτού, βάσει του οποίου θα εκδοθεί
νέος Κανονισµός ύστερα από γνώµη Ειδικής Επιστηµο-
νικής Επιτροπής που θα συσταθεί µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην
οποία συµµετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµο-
σπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία.

Με την έκδοση του νέου Κανονισµού, η υγειονοµική
κρίση καθίσταται ενιαία και αδιάβλητη, εφόσον στις απο-
φάσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών θα αναφέρεται α-
ναλυτικά το εδάφιο ή τα εδάφιά του, στα οποία ερείδεται
το προσδιοριζόµενο για τον ασφαλισµένο ποσοστό ανα-
πηρίας.

Άρθρο 8
Μονιµοποίηση σύνταξης αναπηρίας

των ασφαλισµένων από 1.1.1993

Με την προτεινόµενη διάταξη εναρµονίζεται και για
τους ασφαλισµένους µετά την 1.1.1993 που καθίστανται
ανάπηροι το νοµοθετικό πλαίσιο του άρθρου 25 παρ. 3
του ν. 2084/1992 σύµφωνα µε τα προτεινόµενα για τους
ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 όσον αφορά το θέµα
της µονιµοποίησης της αναπηρίας τους.

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δικαίωµα συντα-
ξιοδότησης λόγω αναπηρίας υφίσταται για όσο χρόνο ο-
ρίζεται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές.

Η ουσιώδης διαφοροποίηση που επέρχεται είναι ότι
καθίσταται πλέον δυνατός οποτεδήποτε και αυτεπαγ-
γέλτως ο έλεγχος της κατάστασης της υγείας του συ-
νταξιούχου µε την υποβολή του σε νέα ιατρική εξέταση
από τις Υγειονοµικές Επιτροπές.

Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι το νέο νοµοθετικό

πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται οι παθήσεις
που εξετάζονται εφάπαξ από τις Υγειονοµικές Επιτρο-
πές, εφαρµόζεται και για την κατηγορία αυτή των ασφα-
λισµένων αναπήρων.

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις κρίνονται απαραίτητες για
να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση όλων των ασφαλισµέ-
νων ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλι-
ση.

Άρθρο 9
Προϋπάρχουσα αναπηρία

Mε τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης ανα-
πηρίας σε άτοµα που εισήλθαν στην ασφάλιση µε ποσο-
στό αναπηρίας. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι ο ασφαλισµέ-
νος της κατηγορίας αυτής µπορεί να πάρει σύνταξη ανα-
πηρίας, εφόσον κατά τη διάρκεια της ασφάλισής του η υ-
γεία του επιδεινώθηκε ουσιωδώς, µε αποτέλεσµα να α-
δυνατεί να συνεχίσει εργαζόµενος. Εξυπακούεται ότι
για τη χορήγηση της σύνταξης θα πρέπει να πληρούνται
οι προϋποθέσεις που θέτει η νοµοθεσία του οικείου α-
σφαλιστικού φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και

αναγνωριζόµενοι χρόνοι

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 17 αυ-
ξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης
που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
των ασφαλισµένων όλων των φορέων κοινωνικής ασφά-
λισης, στο πλαίσιο περιορισµού των πρόωρων συνταξιο-
δοτήσεων.

Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις:
α) αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης όσο και το όριο ηλι-

κίας που απαιτούνται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
µε 30 ή 35 έτη ασφάλισης, ώστε το έτος 2015, ο χρόνος
ασφάλισης να ανέρχεται σε 40 έτη και το 2012 το γενικό
όριο ηλικίας να είναι το 60ο έτος, πλην του ορίου ηλικίας
των ασφαλισµένων οι οποίοι από τον χρόνο ασφάλισης
των 35 ετών που έχουν πραγµατοποιήσει, τα 25 έτη τα
έχουν διανύσει σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Σε αυτή την περίπτωση το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
διαµορφώνεται στο 60ο για πλήρη και στο 58ο για µειω-
µένη σύνταξη, το έτος 2017.

∆ιευκρινίζεται ότι στις εν λόγω περιπτώσεις, οι ασφα-
λισµένοι θα δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας και
τον χρόνο ασφάλισης που θα ισχύουν κατά το έτος συ-
µπλήρωσης των 30 ή 35 ετών ασφάλισής τους.

Είναι ευνόητο ότι οι ασφαλισµένοι που εντός του έ-
τους 2010 θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 30,
35 ή 37 έτη ασφάλισης, µε τους ειδικότερους βέβαια πε-
ριορισµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις, µπορούν
να το ασκήσουν οπότε επιθυµούν και δεν θίγονται από
τις µεταβολές που επέρχονται από 1.1.2011 τόσο στις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όσο και στον τρόπο υ-
πολογισµού της σύνταξης.

β) εναρµονίζεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδό-
τησης των ανδρών και γυναικών που απασχολούνται σε
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και το όριο η-
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λικίας για λήψη µειωµένης σύνταξης, ώστε να µην είναι
δυνατή η συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές µε ό-
ριο µικρότερο από το 60ο.

γ) αυξάνεται από 1.1.2011 σταδιακά το 60ο έτος της η-
λικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση ορισµένων
κατηγοριών ασφαλισµένων, πλην των προαναφερθει-
σών, µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Σηµειώνεται ότι και στις περιπτώσεις που αυξάνεται
σταδιακά µόνο το όριο ηλικίας των ασφαλισµένων, αυτοί
ακολουθούν το όριο ηλικίας που απαιτείται κατά τη συ-
µπλήρωση του 55ου ή του 60ου έτους της ηλικίας τους.

δ) ορίζεται το έτος 2011, ως χρόνος έναρξης σταδια-
κής αύξησης του 50ου ή 55ου έτους της ηλικίας, που
προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση µε πλήρη σύνταξη
των µητέρων ανηλίκων τέκνων, προκειµένου να εναρµο-
νισθεί µε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των λοιπών
ασφαλισµένων. Παράλληλα επεκτείνεται σε όλες τις µη-
τέρες ανηλίκων παιδιών η δυνατότητα συνταξιοδότησης
µε µειωµένη σύνταξη, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις, και πέντε έτη νωρίτε-
ρα από το κάθε φορά προβλεπόµενο όριο ηλικίας.

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο ότι η συγκε-
κριµένη κατηγορία γυναικών κατοχυρώνει το όριο ηλι-
κίας που θα ισχύει κατά το έτος που συµπληρώνει τον
προβλεπόµενο συντάξιµο χρόνο εφόσον έχει και ανήλι-
κο παιδί.

Επιπλέον προβλέπεται ότι οι σχετικές ρυθµίσεις που
αφορούν τις µητέρες ανηλίκων όσο και αναπήρων τέ-
κνων εφαρµόζονται αναλόγως και στους χήρους πατέ-
ρες ανηλίκων παιδιών καθώς και στους χήρους πατέρες
ανάπηρων παιδιών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 18 επαναπροσδιορίζονται
οι χρόνοι ασφάλισης που λαµβάνονται υπόψη για τη συ-
µπλήρωση του εκάστοτε απαιτούµενου για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρόνου ασφάλισης ή για
την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλι-
σµένων και επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης
και εξαγοράς τους.

Έτσι, πέραν των ήδη προβλεπόµενων χρόνων (στρα-
τιωτικής υπηρεσίας, γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
εκπαιδευτικής άδειας, των 200 ηµερών επιδότησης λόγω
ασθένειας και 200 ηµερών επιδότησης λόγω ανεργίας,
του χρόνου που αναγνωρίζεται µέχρι τα τρία παιδιά που
αποκτώνται µετά την 1.1.2000) θα είναι δυνατή η προ-
σµέτρηση επιπλέον 200 ηµερών, από τις ηµέρες επιδό-
τησης ασθένειας και ανεργίας (συνολικά δηλαδή 600 η-
µέρες - 300 για κάθε αιτία του χρόνου κύησης και λοχεί-
ας, του χρόνου σπουδών σε µέσες ανώτερες ή ανώτα-
τες σχολές, του χρόνου ανεργίας µετά την υπαγωγή
στην ασφάλιση και του χρόνου απεργίας.

Τέλος καθορίζεται η κλιµάκωση του χρόνου τον οποίο
µπορεί να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισµένος ανάλογα µε
το χρόνο συνταξιοδότησής του και σε σχέση µε τον συ-
νολικά αναγνωριζόµενο χρόνο των επτά ετών, δεδοµέ-
νου ότι η δυνατότητα αναγνώρισης ή προσµέτρησης των
εν λόγω χρόνων παρέχεται προκειµένου να αντισταθµι-
στεί η προβλεπόµενη από τις προηγούµενες παραγρά-
φους σταδιακή αύξηση του συντάξιµου χρόνου.

Με την παράγραφο 20 ουσιαστικά τροποποιείται η διά-
ταξη της παρ. 4 του άρθρου 147 του ν. 3655/2008 και πα-
ρέχεται η δυνατότητα παραµονής στην υπηρεσία µέχρι 3
έτη ή µέχρι τη συµπλήρωση των ετών που απαιτούνται
για τη λήψη πλήρους σύνταξης στους εργαζόµενους του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που, βάσει Κανονισµών Ερ-
γασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Ερ-

γασίας, απολύονται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά είτε µε
τη συµπλήρωση του οριζόµενου σε αυτές χρόνου υπηρε-
σίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είτε του ορίου ηλι-
κίας που προβλέπεται για συνταξιοδότηση λόγω γήρα-
τος. Η υποβολή από τον εργαζόµενο αίτησης παραµονής
στην υπηρεσία είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τον ερ-
γοδότη.

Άρθρο 11
Αναπροσαρµογή συντάξεων και ορίων ηλικίας

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 εξουσιοδοτούνται
οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης να αναπροσαρµόζουν ετησίως, αρχής γενο-
µένης από 1.1.2014 µε κοινή υπουργική απόφαση, τις
συντάξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς
και τις συντάξεις, χορηγίες και βοηθήµατα του ∆ηµοσί-
ου, στη βάση συντελεστή που διαµορφώνεται από τη µε-
ταβολή του ΑΕΠ (κατά 50%) και του ∆είκτη Τιµών Κατα-
ναλωτή (κατά 50%) του προηγούµενου έτους.

Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι από 1.1.2011 και
ανά δύο έτη η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί αναλο-
γιστικές µελέτες µε αντικείµενο την εξέλιξη της εθνικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης. Οι εν λόγω αναλογιστικές µε-
λέτες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών µέχρι και το
έτος 2060 και µε έτος αναφοράς το 2009 δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 2,5 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Επι-
πλέον µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ο ανακαθορι-
σµός των συντάξεων µε ειδικό νόµο, προκειµένου για τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος.

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι, από 1.1.2021,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα όρια συνταξιοδό-
τησης που προβλέπονται από καταστατικές ή γενικές
διατάξεις νόµων ανακαθορίζονται κατά τη µεταβολή του
προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού της χώρας, µε βάση
δείκτες που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή.

Άρθρο 12
Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

Οι γενικές ή καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστι-
κών οργανισµών κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης, του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ), των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) και του
∆ηµοσίου, θέτουν προϋποθέσεις στη λήψη σύνταξης α-
πό τον επιζώντα σύζυγο σε περίπτωση θανάτου ασφαλι-
σµένου ή συνταξιούχου.

Με την εν λόγω ρύθµιση, τίθεται κοινή προϋπόθεση σε
όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και το ∆ηµόσιο,
που αφορά στον χρόνο που πρέπει να έχει παρέλθει από
την τέλεση του γάµου, προκειµένου ο επιζών σύζυγος
να δικαιούται σύνταξη, σε περίπτωση θανάτου ασφαλι-
σµένου ή συνταξιούχου.

Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου,
πρέπει να έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την τέλεση
του γάµου, προκειµένου ο επιζών σύζυγος να δικαιούται
σύνταξη θανάτου, ενώ σε περίπτωση θανάτου συνταξι-
ούχου, πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την
τέλεση του γάµου.

Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τους µέχρι 31.12.1992
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ασφαλισµένους όσο και για τους από 1.1.1993 ασφαλι-
σµένους.

Λοιπές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί µε γενικές ή κα-
ταστατικές διατάξεις των φορέων και ίσχυαν µέχρι τη
δηµοσίευση του νόµου, δεν θίγονται.

Άρθρο 13
Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων δικαιούχων

Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ
1 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3385/
2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), είχαν τεθεί περιορισµοί στο ποσό
της σύνταξης θανάτου που λαµβάνει ο επιζών σύζυγος,
εφόσον συνταξιοδοτείτο από φορείς κύριας και επικου-
ρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α..

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λάµ-
βανε και σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ή περισσότερες της
µίας συντάξεις θανάτου, κύριες ή επικουρικές, είχε τη
δυνατότητα να επιλέξει µία από τις κύριες συντάξεις που
λάµβανε, καθώς και µία επικουρική σύνταξη, επί της ο-
ποίας θα εφαρµοζόταν ο προβλεπόµενος περιορισµός.

Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος επέλεγε την περι-
κοπή σύνταξης του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή του Ναυτικού Αποµαχι-
κού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), η σύνταξη αυτή δεν ήταν δυνατόν
να περικοπεί, καθώς οι συνταξιούχοι των εν λόγω φορέ-
ων δεν είχαν υπαχθεί στη ρύθµιση.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι οι
εν λόγω συνταξιούχοι αντιµετωπίζονταν ευνοϊκότερα σε
σχέση µε τους συνταξιούχους που λάµβαναν σύνταξη
µόνο από φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προτείνεται η διάταξη
της παραγράφου 2, µε την οποία ρυθµίζεται επί τη βάσει
της αρχής της ίσης µεταχείρισης το εν λόγω θέµα.

Επίσης, µε την παρούσα ρύθµιση του άρθρου 13 συ-
µπληρώνεται το εδάφιο δ΄της παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 2676/1999, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 4
του ν.3385/2005, ώστε να µην υπόκεινται στην µείωση
που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. δ΄της παρ. 6
του άρθρου 5 του ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν,
οι συνταξιούχοι ή βοηθηµατούχοι τύπου σύνταξης του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που λαµβάνουν κατώτατα όρια σύνταξης
από τον φορέα, και συγχρόνως λαµβάνουν και άλλη σύ-
νταξη από το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή άλλο φορέα κύριας α-
σφάλισης, καθώς για τους ανωτέρω γίνεται περιορισµός
του ποσού της σύνταξής τους, σύµφωνα µε την παρούσα
ρύθµιση, και τυχόν επιπλέον περιορισµοί θα προκαλού-
σαν άνιση µεταχείριση σε σχέση µε τους λοιπούς συντα-
ξιούχους που λαµβάνουν σύνταξη ως επιζώντες σύζυ-
γοι.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρ-
θρου 8 του ν. 2592/1998, δεν καταργούνται µε την πα-
ρούσα ρύθµιση.

Άρθρο 14
Συνταξιοδότηση θυγατέρων

Στις γενικές και καταστατικές διατάξεις των φορέων
κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του
Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ), των Νοµικών Προ-
σώπων ∆ηµοσίου δικαίου καθώς και του ∆ηµοσίου, προ-
βλέπεται, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συ-

νταξιούχου η υπό προϋποθέσεις συνταξιοδότηση των
µελών της οικογενείας του.

Με τη ρύθµιση του άρθρου αυτού, καταργείται από
1.1.2011 η συνταξιοδότηση αυτή προκειµένου για τις ά-
γαµες και διαζευγµένες θυγατέρες και αδέλφια του θα-
νόντος ασφαλισµένου. Τα δικαιώµατα όµως των προσώ-
πων που ήδη έχουν δικαιωθεί τέτοιας σύνταξης διατη-
ρούνται, οι δε καταστατικές διατάξεις, γενικές ή ειδικές,
που προβλέπουν διακοπή και επαναχορήγηση µετά το
65ο έτος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται.

Άρθρο 15
Επικουρικές συντάξεις

Με το άρθρο αυτό προτείνεται η επίσπευση της εκπό-
νησης των αναλογιστικών µελετών στους φορείς επι-
κουρικής ασφάλισης, καθώς και σε όσους φορείς λει-
τουργούν αυτοτελείς κλάδοι ή τοµείς επικουρικής ασφά-
λισης προκειµένου ο καθορισµός του ποσοστού αναπλή-
ρωσης αυτών να πραγµατοποιηθεί σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.

Άρθρο 16
Απασχόληση συνταξιούχων

Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 είχαν
τεθεί περιορισµοί που αφορούσαν στη λήψη σύνταξης
στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι φορέων κύριας α-
σφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης αναλάµβαναν εργασία ή αυτοα-
πασχολούνταν. Με την προτεινόµενη ρύθµιση οι ανωτέ-
ρω διατάξεις επεκτείνονται και στους συνταξιούχους του
∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(Ν.Π.∆.∆.) και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.)
που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται.

Ειδικότερα, για τους συνταξιούχους γήρατος φορέων
κύριας ασφάλισης και του ∆ηµοσίου, που αναλαµβάνουν
εργασία, προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας
και της επικουρικής σύνταξης, µέχρι τη συµπλήρωση του
55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τη συµπλήρωση του
55ου έτους, τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν το ποσό
της κύριας ή των κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε
τριάντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έ-
χουν διαµορφωθεί την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµε-
νου έτους, ενώ το ποσό της κύριας ή των κύριων συντά-
ξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ηµεροµίσθια ανειδίκευ-
του εργάτη καταβάλλεται µειωµένο κατά 70%. Η επικου-
ρική σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Το ανωτέρω όριο των τριάντα ηµεροµισθίων ανειδίκευ-
του εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ηµεροµίσθια για κά-
θε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει, και µέχρι τη συ-
µπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή κύριας σύ-
νταξης και ο συνταξιούχος λαµβάνει περισσότερες της
µίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό
της µεγαλύτερης κύριας σύνταξης και, εάν δεν επαρκεί,
στην αµέσως επόµενη σε ύψος κύρια σύνταξη.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας
σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή οργα-
νικά ποσά, για όσο διάστηµα διαρκεί η εργασία, και σε
περίπτωση που υπερβαίνει το κατά περίπτωση εισοδηµα-
τικό όριο, περικόπτεται αναλόγως.

Στην προτεινόµενη ρύθµιση υπάγονται επίσης οι συ-
νταξιούχοι των ανωτέρω φορέων που καταλαµβάνουν
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θέσεις ως αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές, υποδιοικη-
τές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και µέλη συλλογικών οργά-
νων των Ν.Π.∆.∆., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και µέλη των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόε-
δροι, διευθύνοντες σύµβουλοι και τα µέλη διοικητικών
συµβουλίων, καθώς και στα λοιπά πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.

Εκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι α-
πασχολούµενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωµένοι να κα-
ταβάλλουν τις προβλεπόµενες για τους λοιπούς ασφαλι-
σµένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οι-
κείες διατάξεις των φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση υ-
πάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους α-
νωτέρω συνταξιούχους.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους γήρατος φορέων
κύριας ασφάλισης και του ∆ηµοσίου που µετά τη συντα-
ξιοδότησή τους αυτοαπασχολούνται, υπόκεινται σε ανα-
στολή της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής, µέχρι
τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά
τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας, το ποσό της
κύριας ή των κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα εξή-
ντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά δια-
µορφώνονται την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έ-
τους, περικόπτεται. Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται
χωρίς περικοπή.

Οι ανωτέρω απασχολούµενοι συνταξιούχοι είναι υπο-
χρεωµένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόµενες για τους
λοιπούς ασφαλισµένους εισφορές, ασφαλισµένου και
εργοδότη, µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους τους,
ενώ µετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας οι
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται προσαυξηµένες
κατά 50%. Ειδικά για τους συνταξιούχους που υπάγο-
νται στην ασφάλιση Τοµέων του Ενιαίου Ταµείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλονται οι
προβλεπόµενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισµένους
εισφορές, εργοδότη και ασφαλισµένου, δεδοµένου ότι
οι εισφορές για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους
των ανωτέρω Τοµέων δεν είναι συνάρτηση ασφαλιστι-
κών κατηγοριών και προκύπτει θέµα µε την αξιοποίηση
του χρόνου ασφάλισης.

Από την καταβολή προσαυξηµένων εισφορών εξαι-
ρούνται µόνο όσοι συνταξιούχοι, λόγω της απασχόλη-
σής τους, υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφα-
λιστικούς φορείς ή το ∆ηµόσιο, και οι οποίοι µετά τη συ-
νταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων,
συνεχίζουν χωρίς διακοπή για την ίδια απασχόληση, υ-
ποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή το-
µέα ασφάλισης. Για παράδειγµα, ιατρός του Ε.Σ.Υ. που
ασφαλίστηκε µέχρι 31.12.1992 (παλαιός ασφαλισµένος)
υπάγεται στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ.
Μετά τη συνταξιοδότησή του από το ∆ηµόσιο συνεχίζει
την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ. χωρίς να καταβάλει προ-
σαυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο χρόνος ασφάλισης που συµπληρώνεται από τον α-
πασχολούµενο συνταξιούχο αξιοποιείται είτε για προ-
σαύξηση της σύνταξής του είτε για θεµελίωση νέου συ-
νταξιοδοτικού δικαιώµατος, ακόµη και στις περιπτώσεις
όπου γίνεται περικοπή της σύνταξης ή καταβολή προ-
σαυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να απαιτεί-
ται αναστολή της σύνταξης, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους αναπηρίας φορέων
κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου, που αναλαµβάνουν
εργασία ή αυτοαπασχολούνται, η σύνταξη ή συντάξεις
αναπηρίας, κύριες και επικουρικές, διακόπτονται, εάν µε

την εργασία τους αποκοµίζουν, ανάλογα µε το βαθµό α-
ναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής α-
πασχολούµενος, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους αµοι-
βής.

Οι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας που εµπί-
πτουν στην παρούσα ρύθµιση, οφείλουν να δηλώσουν
την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται, στον
φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από τους οποί-
ους συνταξιοδοτούνται. Στους φορείς επικουρικής α-
σφάλισης σχετική δήλωση υποβάλλεται από τους συντα-
ξιούχους γήρατος που δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έ-
τος της ηλικίας τους, και από τους συνταξιούχους ανα-
πηρίας, δεδοµένου ότι για τους τελευταίους δεν τίθεται
όριο ηλικίας για τη διακοπή της σύνταξης. Σε περίπτωση
που ο απασχολούµενος συνταξιούχος δεν δηλώσει την
ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολείται, γίνεται κα-
ταλογισµός του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά
το διάστηµα που εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και ε-
πιβάλλεται πρόστιµο επί του καταλογισθέντος ποσού ί-
σο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.

Οι εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/
1999 επαναλαµβάνονται και στη νέα ρύθµιση, εκτός της
περ. β΄που ρυθµίζεται µε την παρ. 2 της προτεινόµενης
ρύθµισης. Επίσης η παρ. 9 του άρθρου 63 του ν. 2676/
1999 επαναλαµβάνεται στην παρ. 7 του παρόντος, χωρίς
διαφοροποίηση, συνεπώς εξακολουθεί να ισχύει το πρώ-
το εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 κα-
θώς και οι καταστατικές διατάξεις των φορέων που προ-
βλέπουν διακοπή ή αναστολή της καταβολής της σύντα-
ξης σε περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου σε
εργασία υπαγόµενη στην ασφάλιση του φορέα από τον
οποίο συνταξιοδοτείται.

Η ισχύς της ρύθµισης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευ-
ση του νόµου για τους συνταξιούχους φορέων κύριας α-
σφάλισης και του ∆ηµοσίου που θα αναλάβουν εργασία
ή θα αυτοαπασχοληθούν ή θα διοριστούν σε θέσεις της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 µετά τη δηµοσίευ-
ση του νόµου.

Για τους ανωτέρω συνταξιούχους που έχουν αναλάβει
εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέ-
σεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, αλλά δεν
τους περιελάµβαναν οι ρυθµίσεις του άρθρου 63 του ν.
2676/1999, το παρόν εφαρµόζεται από 1.1.2013. Για πα-
ράδειγµα, συνταξιούχος του ∆ηµοσίου, που µέχρι τη δη-
µοσίευση του νόµου εργάζεται και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ο οποίος εξαιρείτο από τις διατάξεις του άρθρου
63 του ν. 2676/1999, και για τον οποίο οι περιορισµοί της
προτεινόµενης ρύθµισης θα ισχύσουν από 1.1.2013.

Για τους ανωτέρω συνταξιούχους που έχουν ήδη υπα-
χθεί στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, αυ-
τές εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν µέχρι
31.12.2012. Από 1.1.2013 ισχύουν πλέον και για αυτούς
οι προτεινόµενες ρυθµίσεις.

Άρθρο 17
Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων

Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η έκδοση
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης µε την οποία θα καθοριστούν οι εργασίες, ειδι-
κότητες ή οι χώροι εργασίας που θα ενταχθούν στον Κα-
νονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΚΒΑΕ)
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
για όλους τους εργαζόµενους.
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Για την κατάρτιση του νέου πίνακα βαρέων και ανθυγι-
εινών επαγγελµάτων, ο οποίος θα ισχύσει από 1.7.2011
για όλους τους εργαζοµένους, λαµβάνεται υπόψη η
γνώµη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Αν-
θυγιεινών Επαγγελµάτων, που προβλέπεται από τη διά-
ταξη της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.3790/2009 καθώς
και η γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης.

Προκειµένου δε να διασφαλιστεί το κλίµα ασφάλειας
των εργαζοµένων, που ήδη υπάγονται στον Κανονισµό
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, προβλέπεται ό-
τι θα εξακολουθήσουν να ασφαλίζονται µε βάση τον Κα-
νονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, όσοι
εργαζόµενοι υπάγονται σε αυτόν µέχρι 30.6.2011 στους
οποίους χρειάζονται µέχρι και 4,5 χρόνια για τη συµπλή-
ρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Τέλος προβλέπεται ότι ο πίνακας αυτός, µπορεί να
τροποποιείται ή να συµπληρώνεται µε την ίδια διαδικα-
σία, τουλάχιστον µετά την πάροδο τριετίας από την έκ-
δοση της αρχικής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 18
Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισµένους

πριν από την 1.1.1993

Με τις προτεινόµενες διατάξεις προβλέπεται η υπο-
χρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: α) για
τους δηµοσίους, δηµοτικούς και κοινοτικούς υπαλλή-
λους, οι οποίοι παράλληλα µε το χρόνο υπηρεσίας τους
στο ∆ηµόσιο, παρέχουν και εξαρτηµένη εργασία, και β)
για τους αυτοτελώς απασχολούµενους στο θέαµα-ακρό-
αµα, ακόµη και αν ασφαλίζονται για άλλη επαγγελµατική
δραστηριότητα σε άλλο, πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλιστι-
κό φορέα.

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που
ισχύει για τους µέχρι 31.12.1992 υπαχθέντες στην α-
σφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, εφό-
σον οι ασφαλισµένοι της κατηγορίας αυτής, λόγω της α-
πασχόλησής τους είναι ασφαλιστέοι σε περισσότερους
του ενός φορείς, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους εν
λόγω φορείς.

Εξαιρέσεις από τη γενική αυτή αρχή έχουν θεσπισθεί
για τους:

α) δηµόσιους, δηµοτικούς και κοινοτικούς υπαλλή-
λους, οι οποίοι κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα που λογί-
ζεται συντάξιµο σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα για
το ∆ηµόσιο συνταξιοδοτική νοµοθεσία, απασχολούνται
σε εργασία ασφαλιστέα κατά την κείµενη νοµοθεσία στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα πρόσωπα αυτά για την εργασία αυτή εξαι-
ρούνται από την ασφάλιση του Ιδρύµατος σύµφωνα µε
την παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1846/1951.

β) αυτοτελώς απασχολούµενους στο θέαµα – ακρόα-
µα (π.χ.θεατρικοί συγγραφείς, µουσικοσυνθέτες, µετα-
φραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί,
σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, κ.λπ.) που ασφαλίζονται και
σε άλλο φορέα, λόγω άλλης επαγγελµατικής δραστη-
ριότητας. Τα πρόσωπα αυτά, σύµφωνα µε τη διάταξη του
τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.1296/
1982, που προστέθηκε µε το άρθρο 40 του ν.1469/1984,
µπορούν µε αίτηση τους να ζητήσουν την εξαίρεση τους
από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις έρχονται σε αντίθεση µε το νο-
µοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το σύνολο των µέχρι
31.12.1992 ασφαλισµένων. Προκειµένου να υπάρχει κοι-

νή αντιµετώπιση και ίση µεταχείριση όλων όσων υπάχθη-
καν στην ασφάλιση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία κρί-
νεται απαραίτητο να καταργηθούν οι ανωτέρω εξαιρέ-
σεις, καθώς δεν υφίσταται οποιοσδήποτε δικαιολογητι-
κός λόγος διατήρησής τους.

Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 2335/1995 από την υποχρεωτική ασφάλιση
σε δύο φορείς εξαιρούντο και οι ανεξάρτητα απασχο-
λούµενοι ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.1992 στο Ταµείο
Νοµικών, ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕ∆Ε, οι οποίοι παράλληλα απα-
σχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, υπαγόµενοι
ως εκ τούτου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ, ΤΕ-
ΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΝΠΥ και Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων).

Για την κατηγορία αυτή των ανεξάρτητα απασχολού-
µενων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν.2084/1992 που προβλέπουν υποχρεωτική ασφάλιση σε
ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο, ένα φορέα
επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασθένειας και ένα
φορέα ασφάλισης πρόνοιας, τον οποίο οι ασφαλισµένοι
επιλέγουν µε δήλωσή τους, µέσα σε εξάµηνη προθε-
σµία, πλην του ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕ∆Ε στα οποία δεν υπήρχε
δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, καθόσον η
ασφάλιση σ’ αυτούς ήταν υποχρεωτική. Με την παρούσα
ρύθµιση, από την 1η του επόµενου µήνα της δηµοσίευ-
σης του παρόντος, η ανωτέρω κατηγορία ανεξάρτητα α-
πασχολούµενων ασφαλισµένων στο Ενιαίο Ταµείο Ανε-
ξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) µέχρι 31.12.1992, α-
σφαλίζεται υποχρεωτικά και στον ΟΑΕΕ, εφόσον ασκεί
δραστηριότητα υπακτέα στον εν λόγω Οργανισµό.

Άρθρο 19
Ρυθµίσεις Ο.Γ.Α.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
2458/1997, όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους
από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.
2676/1999, ορίζεται ότι τα ποσά των ασφαλιστικών κατη-
γοριών αναπροσαρµόζονται την 1η Ιανουαρίου εκάστου
έτους κατά το συνολικό ποσοστό αύξησης των συντάξε-
ων των δηµοσίων υπαλλήλων του προηγούµενου έτους,
αρχής γενοµένης από 1.1.1999. Με τις διατάξεις των
παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2458/1997, όπως ισχύ-
ουν, ορίζεται ότι η µηνιαία ατοµική εισφορά των αυτοτε-
λώς απασχολούµενων αγροτών ανέρχεται σε ποσοστό
7% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, ενώ η κρατική µη-
νιαία εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 14% επί του ποσού
των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες κατατάσσο-
νται οι ασφαλισµένοι.

Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2458/1997, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι τα υπαγόµενα
στην ασφάλιση του Κλάδου πρόσωπα υποχρεούνται να
καταβάλλουν µηνιαία εισφορά ασθενείας ποσοστού
1,5% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών, στις
οποίες κατατάσσονται κάθε φορά σύµφωνα µε το άρθρο
4 του νόµου αυτού.

Ακόµη, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3050/2002 ορίζεται ότι από 1.10.2002 µαζί µε την εισφο-
ρά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται και η ει-
σφορά για το «Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας», η οποία
σήµερα ανέρχεται σε 1,92€ το µήνα για τους ασφαλι-
σµένους της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας
και σε 2,88 € το µήνα για τους ασφαλισµένους της 5ης
έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Η µηνιαία εισφο-
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ρά αναπροσαρµόζεται ανά τριετία σύµφωνα µε το µέσο
όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγο-
ριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 της προη-
γούµενης τριετίας.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
2458/1997, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι η µηνιαία σύνταξη
λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2%
επί των, κατά το άρθρο 4 του νόµου αυτού, ασφαλιστι-
κών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί για κάθε έ-
τος ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά το
χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του «Κατα-
στατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών»
(π.δ. 78/98), ορίζεται ότι σε περίπτωση που η εισφορά
δεν καταβληθεί εµπρόθεσµα, γίνεται επανυπολογισµός
αυτής µε βάση το νέο ποσό της ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας, όπως αυτό αναπροσαρµόστηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997.

Για τα έτη 2009 και 2010, η Πολιτεία, στο πλαίσιο της
εισοδηµατικής πολιτικής της, δε χορήγησε αυξήσεις στις
συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων (εκτός της εφάπαξ
οικονοµικής παροχής που χορηγήθηκε το έτος 2009 σε
ορισµένες κατηγορίες συνταξιούχων).

Κατόπιν αυτών, για τα έτη 2010 και 2011 οι ασφαλιστι-
κές κατηγορίες δεν θα αναπροσαρµοστούν και για τον υ-
πολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών θα λαµβάνονται
υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες, όπως αυτές είχαν
διαµορφωθεί την 1.1.2009, που σηµαίνει ότι για δύο συ-
νεχόµενα έτη (2010, 2011) τα ποσά των ασφαλιστικών
εισφορών, τόσο των τρεχουσών όσο και των ληξιπρόθε-
σµων, δε θα αναπροσαρµοστούν, αλλά θα παραµείνουν
στα επίπεδα του 2009.

Από τη νοµοθεσία του ΟΓΑ δεν προβλέπονται πρόστι-
µα ή πρόσθετα τέλη σε περίπτωση καθυστέρησης εξό-
φλησης των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά µόνο η προ-
αναφερόµενη αναπροσαρµογή.

Συνεπώς, η µη αναπροσαρµογή των ασφαλιστικών ει-
σφορών και µάλιστα επί σειρά ετών, θα επιβαρύνει ακό-
µη περισσότερο την ήδη προβληµατική οικονοµική κατά-
σταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.

2. Με τη διάταξη της παρ. 8α του άρθρου 7 του ν.
3232/2004, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός των ο-
ρίων της εισοδηµατικής πολιτικής, όπως καθορίζεται ε-
κάστοτε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών, καθώς και των οικονοµικών δυνατοτήτων του
ΟΓΑ, αναπροσαρµόζονται τα ποσά των συντάξεων ΟΓΑ
(ν.4169/1961), τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Πρό-
σθετης Ασφάλισης (ν. 1745/1987) και τα ποσά των συ-
ντάξεων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης ( ν. 2458/1997).

Σύµφωνα µε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και
λαµβάνοντας υπόψη τις προβλεπόµενες πιστώσεις του
προϋπολογισµού του ΟΓΑ οικονοµικού έτους 2009, κα-
θορίζεται αύξηση της βασικής προνοιακής σύνταξης που
χορηγεί ο ΟΓΑ (ν.4169/61) κατά 30 € µηνιαίως από
1.10.2009 και κατά 20 € µηνιαίως από 1.7.2010, ώστε η
σύνταξη αυτή να διαµορφωθεί στο ποσό των 360 € µηνι-
αίως για το 2009 και 380 € µηνιαίως για το 2010.

3. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2458/
1997, όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της παρ. 4β
του άρθρου 7 του ν. 3050/2002, ασφαλισµένοι του Κλά-
δου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών υποχρεούνται να προ-

σκοµίζουν βεβαίωση του ΟΓΑ περί εξοφλήσεως των λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές
προς τον Κλάδο, προκειµένου να τύχουν δανειοδοτήσε-
ως από τραπεζικά ιδρύµατα ή επιχορηγήσεως ή επιδοτή-
σεως από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, σχετικά µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα
για την οποία ασφαλίζονται στον Κλάδο.

Επίσης, µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.
2458/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της
παρ.4γ του άρθρου 7 του ν.3050/2002, στις περιπτώσεις
δανειοδότησης, επιχορήγησης ή επιδότησης των ασφα-
λισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών είναι
δυνατή η µη προσκόµιση βεβαίωσης εξοφλήσεως των ο-
φειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα ποσά πα-
ρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών και αποδίδε-
ται στον ΟΓΑ.

Με σκοπό την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, κρίνεται
σκόπιµο να συµπληρωθούν οι παραπάνω διατάξεις, ώστε
να απαιτείται η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας
από τον ΟΓΑ και στις περιπτώσεις χορήγησης αποζηµιώ-
σεων γεωργικής παραγωγής από τον Οργανισµό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με τις διατάξεις του τέταρτου κεφαλαίου του σχεδίου
νόµου, θεσµοθετείται νέος τρόπος πληρωµής ορισµένων
κατηγοριών απασχολουµένων ώστε η παρακράτηση των
εισφορών που τους αναλογούν να γίνεται ταυτόχρονα
µε την καταβολή της αντίστοιχης αµοιβής.

Άρθρο 20
Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών
περιστασιακώς απασχολουµένων

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται νέος τρόπος πληρωµής
το προσωπικού που απασχολείται περιστασιακά στην οι-
κία του εργοδότη, αµειβόµενο µε την ώρα ή την ηµέρα
είτε σε έναν είτε σε πλείονες του ενός εργοδότες, µε
ενδεικτική απαρίθµηση ορισµένων ειδικοτήτων. Πρόκει-
ται για εργαζόµενους που παρέχουν, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία, αδήλωτη εργασία και κατά συνέπεια
διαφεύγουν των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων τόσο
οι ίδιοι όσο και οι εργοδότες τους. Για το λόγο αυτό, η
πληρωµή µε ειδικής µορφής επιταγή (εργόσηµο) γίνεται
πλέον υποχρεωτική, πράγµα που οδηγεί στην ένταξη ό-
λων αυτών των ατόµων στο σύστηµα ασφάλισης. Με την
καταβολή των εισφορών που του αναλογούν, ο εργαζό-
µενος αποκτά δικαίωµα στη σύνταξη, κύρια και επικουρι-
κή, στην ασθένεια και γενικά σε όσα ορίζει ο παρών νό-
µος υπό τους όρους του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ε-
κτός από το κατ’ οίκον του εργοδότη εργαζόµενο προ-
σωπικό, η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τους εργάτες γης
του ΟΓΑ. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών πα-
ρέχεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης εξουσιοδότηση (παρ. 4). Με την παρ. 5 του ίδιου
άρθρου παρέχεται εντός ορισµένων ορίων, έκπτωση από
το εισόδηµα του εργοδότη ως κίνητρο για την εκ µέρους
του τήρηση της διαδικασίας.
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Άρθρο 21
Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ

και ΟΕΚ

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζονται οι ό-
ροι της ασφάλισης των περιστασιακά απασχολούµενων
στις αναφερόµενες κατηγορίες, όσον αφορά το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ και τον ΟΕΚ καθώς και η ένταξη των α-
σφαλισµένων στον ισχύοντα αντίστοιχο Κανονισµό Ερ-
γασίας.

Άρθρο 22
Ασφάλιση στον ΟΓΑ

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι όροι της ασφάλισης
στον ΟΓΑ των εργατών γης οι οποίοι υπήχθησαν στην α-
σφάλιση του ΟΓΑ µε το άρθρο 27 του ν.2639/1998.

Άρθρο 23
Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολουµένων σε επιχειρήσεις επισιτισµού
και θεάµατος-ακροάµατος

Με το άρθρο προβλέπεται η ίδια διαδικασία προκειµέ-
νου για τους εργαζόµενους σε επισιτιστικές επιχειρή-
σεις (σερβιτόρους, µαγείρους κλπ.) και σε επιχειρήσεις
του θεάµατος-ακροάµατος οι οποίοι απασχολούνται πε-
ριστασιακά σε πλείονες του ενός εργοδότες, χωρίς ό-
µως να θίγεται η ασφαλιστική και εργασιακή τους σχέση
και τα ισχύοντα από τις συλλογικές (ειδικές, κλαδικές)
συµβάσεις εργασίας που ισχύουν σήµερα για το προσω-
πικό αυτό.

Άρθρο 24
Κυρώσεις

Με το άρθρο προβλέπεται ότι η παράβαση των διατά-
ξεων του παρόντος κεφαλαίου συνιστά παράβαση και
συνεπάγεται κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 25
Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ανακαθορίζεται
και καθίσταται ευνοϊκότερο το ποσοστό προσαύξησης
που χορηγείται στο ποσό της σύνταξης των µέχρι
31.12.1992 µισθωτών ασφαλισµένων, που συνταξιοδο-
τούνται µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µε συ-
νολικό χρόνο ασφάλισης πέραν των 10.500 ηµερών ή 35
ετών ασφάλισης.

Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 1 και 2, το ποσοστό
προσαύξησης 3,3%, το οποίο προβλέπεται, µε τη διάτα-
ξη της παρ. 1 του άρθρου 145 του ν.3655/2008, για κάθε
300 ηµέρες εργασίας και κατ΄ανώτατο όριο 900, που
πραγµατοποιούν οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έ-
χουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και έ-
χουν πραγµατοποιήσει πάνω από τις 10.500 ηµέρες, κα-
θορίζεται σε 3,5%, ενώ η προσαύξηση κατά 1/50 του πο-
σού της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του
35ου προκειµένου για τους µισθωτούς των λοιπών φορέ-
ων ασφάλισης, που προβλέπεται µε τη διάταξη της παρ.

2 του άρθρου 51 του ν.2084/92, καθορίζεται σε 2,5%.
Μέσω των αναπροσαρµογών των εν λόγω ποσοστών
προσαύξησης βελτιώνονται περαιτέρω τα οικονοµικά κί-
νητρα επιµήκυνσης του εργασιακού βίου.

Με την παράγραφο 3 εξάλλου προσαύξηση κατά 2,5%
χορηγείται και στους συνταξιοδοτούµενους από το ∆η-
µόσιο για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του 35ου και µέ-
χρι του 40ου.

Επιπλέον, µε την παράγραφο 4, προβλέπεται ότι οι
παραπάνω προσαυξήσεις θα χορηγούνται σε όσους θε-
µελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010,
δεδοµένου ότι µετά την ηµεροµηνία αυτή, τίθεται σε ε-
ντελώς νέα και ενιαία βάση ο τρόπος υπολογισµού της
σύνταξης του συνόλου των ασφαλισµένων.

Είναι ευνόητο ότι, από την ίδια ηµεροµηνία και για
τους ίδιους λόγους, η ρύθµιση του ν.3029/2002, όπως ι-
σχύει, που προβλέπει την προσαύξηση κατά 3,3% του
ποσού της σύνταξης των µετά την 1.1.1993 ασφαλισµέ-
νων για κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι τρία, που πραγ-
µατοποιούν µετά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της η-
λικίας τους και τριανταπέντε (35) ετών ασφάλισης, θα
καταστεί ανενεργός.

Άρθρο 26
Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου

Tα τελευταία χρόνια η Πολιτεία στο πλαίσιο πελατεια-
κών εξυπηρετήσεων σε επιχειρήσεις και προκειµένου να
κάνει ελκυστικότερες τις µετοχές τους στο Χρηµατιστή-
ριο ή για να διευκολύνει την ιδιωτικοποίησή τους, προέ-
βη σε µια σειρά νοµοθετικών παρεµβάσεων που θεσµο-
θέτησαν προγράµµατα εθελούσιας αποχώρησης-συντα-
ξιοδότησης του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών.

Έτσι, για παράδειγµα µε τους ν. 3371/2005 και 3762/
2009 αποχώρησαν από τον ΟΤΕ περίπου 5.500 εργαζό-
µενοι και µε το ν. 3717/2008 µεγάλος αριθµός υπαλλή-
λων από την Ολυµπιακή Αεροπορία. Σηµειωτέον, ότι οι η-
λικίες αποχώρησης όλων αυτών των εργαζόµενων ήταν
ιδιαίτερα µικρές (από 35-55 ετών), τα δε ποσά συντάξε-
ων που δικαιώθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλά.

Αποτέλεσµα όλων αυτών των παρεµβάσεων είναι από
τη µια µεριά η διαµόρφωση αισθήµατος κοινωνικής αδι-
κίας, αφού οι εργαζόµενοι αυτοί δικαιώθηκαν σύνταξης
σε ηλικία πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη όλων των
άλλων εργαζόµενων της χώρας, οι οποίοι επιβαρύνονται
µε το οικονοµικό κόστος κάλυψης των συντάξεων τους
για τα επόµενα κατά µέσο όρο 30 χρόνια, η αποχώρηση
έµπειρων και ικανών εργαζόµενων από τον παραγωγικό
ιστό της χώρας αλλά και η τεράστια οικονοµική επιβά-
ρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικά του ασφαλιστικού συ-
στήµατος της χώρας µε δυσβάστακτα αναλογιστικά ελ-
λείµµατα για πολλά χρόνια.

Mε τη διάταξη αυτή υπογραµµίζεται ρητά η δέσµευση
της Πολιτείας να απαγορεύσει κάθε εθελούσια-πρόωρη
συνταξιοδότηση, που ανατρέπει τα οικονοµικά δεδοµένα
του ασφαλιστικού συστήµατος, ειδικά σε µια εποχή που
αφενός τα δηµογραφικά δεδοµένα δηµιουργούν ασφυ-
κτικές πιέσεις στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστή-
µατος, και αφετέρου η οικονοµική κατάσταση των φορέ-
ων κοινωνικής ασφάλισης είναι ζοφερή.

Επιπλέον, για την αποφυγή µελλοντικής τροποποίη-
σης της απαγόρευσης αυτής προστίθενται προϋποθέ-
σεις τέτοιες, που καθιστούν πολιτικώς λίαν επώδυνη την
ανατροπή της διάταξης αυτής (και εποµένως την υιοθέ-
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τηση εθελούσιας εξόδου-συνταξιοδότησης προσωπικού
επιχειρήσεων) από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦKA ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 27
Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη δυνατότητα ε-
λέγχου και εποπτείας, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα,
µείωση διοικητικού και λειτουργικού κόστους και αντιµε-
τώπιση οργανωτικών δυσχερειών, µε την παρ. 1 προτεί-
νεται η ένταξη του κλάδου κύριας σύνταξης του Ναυτι-
κού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) και η υπαγωγή στον
κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσλαµβα-
νόµενων από 1.1.2011. τακτικών υπαλλήλων και λει-
τουργών του ∆ηµοσίου, στρατιωτικών και υπαλλήλων
της Βουλής, υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθµίδας. Για την ένταξη του Κλάδου Σύνταξης του
ΝΑΤ συντάσσεται ειδική οικονοµική µελέτη η οποία κα-
ταρτίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις ένταξης των ήδη ασφαλισµένων και ρυθµίζο-
νται θέµατα σχετικά µε τις εισφορές ασφαλισµένων και
εργοδοτών καθώς και θέµατα κάλυψης των ελλειµµά-
των. Από της εντάξεως οι νέοι εργαζόµενοι ασφαλίζο-
νται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέ-
πονται από τη νοµοθεσία του.

Η κατά τα ανωτέρω υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύ-
µατος για κύρια σύνταξη όλων των προσλαµβανόµενων
από την ανωτέρω ηµεροµηνία τακτικών και µετακλητών
δηµοσίων υπαλλήλων, λειτουργών, στρατιωτικών, µετα-
κλητών και τακτικών υπαλλήλων Βουλής, νπδδ και ΟΤΑ
θεωρείται απαραίτητη, µε δεδοµένο ότι αποτελούν µια
κατηγορία µισθωτών των οποίων οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησής τους είναι πλέον κοινοί µε τους
ισχύοντες για το σύνολο των λοιπών ασφαλισµένων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ανωτέρω, για επικουρική σύνταξη, ασθένεια και ε-
φάπαξ βοήθηµα θα ασφαλίζονται στους φορείς στους ο-
ποίους υπάγονται οι µετά την 1.1.93 προσληφθέντες
στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Άρθρο 28
Οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια
του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποσαφηνίζεται η
πλήρης οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια του κλάδου
Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος από 1.1.2011 υποχρεού-
ται στην κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισµού, ισολογι-
σµού και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων για τον κλά-
δο, και στην υποβολή τους στις υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου για έγκριση, κατά τις προβλεπόµενες προθεσµίες.

Η ενίσχυση του κλάδου από τον ετήσιο τακτικό κρατι-
κό προϋπολογισµό θα περιορίζεται στα θεσµοθετηµένα
για το σκοπό αυτό ποσά και δεν θα µεταφέρονται πλέον
ποσά που εγγράφονται για την ενίσχυση του κλάδου πα-
ροχών συντάξεων, στον κλάδο Υγείας προς κάλυψη των

ετησίων ελλειµµάτων του.
Για τους ασφαλισµένους εξακολουθούν να ισχύουν τα

ίδια είδη παροχών, όπως προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία, καθώς και οι αρµοδιότητες και η λειτουργία
των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.

Οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ΟΑΕΕ προς το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για την περίθαλψη των ασφαλισµένων του, πε-
ριέρχονται από 1.1.2011 στον Κλάδο Υγείας του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.

Οι εκκρεµότητες που αφορούν την κατανοµή των περι-
ουσιακών στοιχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους κλάδους, κα-
θώς και η συµµετοχή στις δαπάνες διοίκησης και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια θα καθοριστούν µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 29
∆ιάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως είναι διαρθρωµένο σήµερα, επιτε-
λεί τις λειτουργίες δύο διαφορετικών οργανισµών, ήτοι
παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών
υγείας, µέσω ενός ενιαίου και σύνθετου οργανωτικού
σχήµατος, το οποίο είναι αναποτελεσµατικό, συγκεχυ-
µένο και περίπλοκο. Ωστόσο, η οργανωτική δοµή και λει-
τουργία ενός παρόχου υπηρεσιών ασφάλισης διαφέρει
από την αντίστοιχη δοµή και λειτουργία ενός παραγω-
γού υπηρεσιών υγείας και για αυτό όλοι οι ευρωπαϊκοί
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης εφαρµόζουν επιτυ-
χώς οργανωτικά σχήµατα διαχωρισµένων κλάδων παρο-
χής και χρηµατοδότησης ασφαλιστικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών υγείας.

Η υπάρχουσα οργανωτική δοµή των Κεντρικών Υπηρε-
σιών Υγείας του Ιδρύµατος έχει καταστεί σαφές ότι δεν
ανταποκρίνεται στο τεράστιο εύρος των δραστηριοτή-
των και των αντικειµένων τους.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει υπηρεσίες υγείας στο ήµισυ και
πλέον του πληθυσµού της χώρας, οι οποίες καλύπτουν
το τετράπτυχο πρόληψη- διάγνωση- θεραπεία- αποκατά-
σταση και αποτελεί τον κύριο και σηµαντικότερο φορέα
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
της χώρας.

Με την προτεινόµενη διάταξη οι κεντρικές υπηρεσίες
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκσυγχρονίζονται και διακρίνονται σε Υ-
πηρεσίες Ασφάλισης και Υπηρεσίες Υγείας. Στις αρµο-
διότητες των Υπηρεσιών Υγείας περιλαµβάνεται ο σχε-
διασµός, η ανάπτυξη καθώς και η παρακολούθηση και ο
έλεγχος των δαπανών υγείας.

Ειδικότερα, προβλέπονται δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις µε
έναρξη λειτουργίας τους την 1.1.2011:

Η Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρε-
σιών Υγείας, η οποία είναι αρµόδια για το σχεδιασµό ό-
λων των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η Γενική αυτή ∆ιεύθυνση συγκροτείται από τις ∆ιευθύν-
σεις Οργάνωσης, Αξιολόγησης, Μελετών και Εφαρµο-
γών, ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Βιοϊατρικής Τε-
χνολογίας και Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας, µε αρ-
µοδιότητες σχετικές µε το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης
υπηρεσιών υγείας, παρακολούθησης της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών, αξιολόγησης και µεταφοράς
της βιοϊατρικής τεχνολογίας στις υπηρεσίες υγείας,
προγραµµατισµού και έγκρισης εξοπλιστικών προγραµ-
µάτων, καθώς και θεµάτων σχετικών µε την ιατρική της
εργασίας και την αποκατάσταση.

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών, Αξιολό-
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γησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας, η οποία είναι αρµό-
δια για τη διαχείριση των παροχών υγείας και τον έλεγ-
χο όλων των δαπανών. Η Γενική αυτή ∆ιεύθυνση συ-
γκροτείται από τις ∆ιευθύνσεις Ανάλυσης, Αξιολόγησης
και Ελέγχου ∆απανών Υγείας, Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Προληπτι-
κής Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρµακευτικής, µε αρ-
µοδιότητες σχετικές µε θέµατα παρακολούθησης και ε-
λέγχου δαπανών υγείας, αξιολόγησης και κοστολόγη-
σης κάθε νέας παροχής υγείας, ελέγχου πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, καθορισµού ορίων πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και δηµιουργίας προγραµ-
µάτων και διαδικασιών παροχής προληπτικής ιατρικής.

Εξάλλου, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος
διακρίνονται ήδη σε Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υπηρε-
σίες Υγείας, δηλαδή Τοπικά και Περιφερειακά Υποκατα-
στήµατα και Μονάδες Υγείας, οι οποίες συνεργάζονται
µεταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονται στο έργο τους.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Γενική ∆ιεύθυνση
Οικονοµοτεχνικών Υπηρεσιών, η Γενική ∆ιεύθυνση Πλη-
ροφορικής, η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης,
η ∆ιεύθυνση Γραµµατείας, η Νοµική Υπηρεσία, το Τµήµα
Τύπου και το Τµήµα Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
είναι υπηρεσίες κοινές και για τις Υπηρεσίες Ασφάλισης
και για τις Υπηρεσίες Υγείας.

Άρθρο 30
Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών

Υπηρεσιών Υγείας

Με τις διατάξεις των παρ. 1-5 ορίζεται η οργανωτική
δοµή των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ιδιαίτερα σηµαντικά αντικείµενα των Υπηρεσιών Υγεί-
ας, όπως η οργάνωση, η βιοϊατρική τεχνολογία, η πρω-
τοβάθµια και η δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, καθώς
και η πρόληψη, στην οποία δίδεται διεθνώς ιδιαίτερη ση-
µασία, αποτελούν µέχρι σήµερα απλά Τµήµατα µε απο-
τέλεσµα την αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης του έρ-
γου τους.

Προς τούτο, τα Τµήµατα αυτά µετατρέπονται σε ∆ιευ-
θύνσεις διαρθρούµενες στα αναγκαία Τµήµατα.

Παράλληλα, δηµιουργείται και ∆ιεύθυνση Ανάλυσης,
Αξιολόγησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας, µε σκοπό
την ανάλυση, αξιολόγηση και κοστολόγηση κάθε νέας
παροχής υγείας που υιοθετείται από το Ίδρυµα, καθώς
και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των δαπα-
νών υγείας στο πλαίσιο του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η διάρθρωση των Υπηρεσιών Υ-
γείας έχει ως εξής:

– Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρε-
σιών Υγείας. Περιλαµβάνει τις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις:

1. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Αξιολόγησης, Μελετών και
Εφαρµογών: Η Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας ανα-
βαθµίζεται από Τµήµα σε ∆ιεύθυνση και περιλαµβάνει
τον χειρισµό των θεµάτων οργάνωσης των υπηρεσιών υ-
γείας, τη σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού,
τη διενέργεια µελετών για θέµατα των υπηρεσιών Υγεί-
ας, την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών καθώς και την αξιολόγηση της αποτελε-
σµατικότητας των προγραµµάτων και εφαρµογών, ώστε
να προκύπτουν έγκαιρα οι αναγκαίες διορθωτικές πα-
ρεµβάσεις.

2. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων: Μετο-

νοµασία της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Προσωπικού µε
προσθήκη του αντικειµένου της διαχείρισης των ανθρώ-
πινων πόρων.

3. ∆ιεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (λειτουργεί µέ-
χρι σήµερα σε επίπεδο Τµήµατος): Μελέτη, αξιολόγηση
και µεταφορά της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στις Υπηρε-
σίες Υγείας του Ιδρύµατος, προγραµµατισµός του ανα-
γκαίου εξοπλισµού, έγκριση εξοπλιστικών προγραµµά-
των, ποιοτικός έλεγχος, οργάνωση, έλεγχος αποδοτικό-
τητας καθώς και µέριµνα για τη συντήρηση του ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισµού.

4. ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας: Ε-
πικαιροποιούνται τα αντικείµενα της ∆ιεύθυνσης και
προστίθενται δύο νέα Τµήµατα µε αντικείµενο την κάλυ-
ψη µε γιατρούς του Ειδικού Σώµατος των Υγειονοµικών
Επιτροπών Αναπηρίας. Προστίθενται τέλος δύο ακόµη
Τµήµατα µε αντικείµενο α) την Ιατρική της Εργασίας και
β) την Αποκατάσταση.

Με την έναρξη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης καταργού-
νται δύο Περιφερειακές Υπηρεσίες που ασχολούνται σή-
µερα µε το Ειδικό Σώµα Γιατρών, λόγω του ότι αφενός υ-
πήρχε αλληλεπικάλυψη αρµοδιοτήτων κεντρικής και πε-
ριφερειακών υπηρεσιών και αφετέρου δεν ήταν δυνατή
η εποπτεία και ο συντονισµός των θεµάτων του Ειδικού
Σώµατος από µία επιτελική υπηρεσία (∆ιεύθυνση Υπηρε-
σίας και Κοινωνικής Εργασίας).

– Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών, Αξιολόγη-
σης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας. Περιλαµβάνει τις α-
κόλουθες ∆ιευθύνσεις:

1. ∆ιεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης και Ελέγχου
∆απανών Υγείας, µε αρµοδιότητες σχετικές µε θέµατα
παρακολούθησης δαπανών υγείας, ελέγχου πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, καθώς και ελέγ-
χου φαρµακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης.

2. ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (λει-
τουργεί µέχρι σήµερα σε επίπεδο Τµήµατος): ∆ιαχειρίζε-
ται τις διαδικασίες παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας Υ-
γείας τόσο από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, όσο και α-
πό τους εξωτερικούς προµηθευτές µε τους οποίους συµ-
βάλλεται το Ίδρυµα. Καθορίζει επίσης τα όρια της παρε-
χόµενης περίθαλψης.

3. ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας (λει-
τουργεί µέχρι σήµερα σε επίπεδο Τµήµατος) µε αρµοδιό-
τητες αντίστοιχες µε αυτές της προηγούµενης ∆ιεύθυν-
σης, όσον αφορά στη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας.

4. ∆ιεύθυνση Προληπτικής Ιατρικής (λειτουργεί µέχρι
σήµερα σε επίπεδο Τµήµατος): Έργο της είναι η δηµι-
ουργία προγραµµάτων και διαδικασιών παροχής προλη-
πτικής ιατρικής, δευτερογενούς πρόληψης καθώς και
διαδικασίες παροχής κοινωνικής φροντίδας και προστα-
σίας και θέµατα τριτογενούς πρόληψης.

5. ∆ιεύθυνση Οδοντιατρικής: Έργο της ∆ιεύθυνσης εί-
ναι η παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης και η δηµιουρ-
γία προγραµµάτων και διαδικασιών παροχής προληπτι-
κής οδοντιατρικής.

6. ∆ιεύθυνση Φαρµακευτικής: Στην υπάρχουσα ∆ιεύ-
θυνση µε αντικείµενο το φάρµακο προστίθεται ως Τµήµα
το Κεντρικό Φαρµακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η Κεντρική
Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ).

Οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών που συγκροτούν τη
Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών
Υγείας και τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών,
Αξιολόγησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας προβλέπεται
να καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
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τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη-
σης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέλος κα-
θορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι
προϊστάµενοι όλων των παραπάνω Υπηρεσιών.

Με τη νέα δοµή τους οι Κεντρικές Υπηρεσίες Υγείας
του Ιδρύµατος προσαρµόζονται στις σύγχρονες επιτα-
γές οργάνωσης και λειτουργίας των επιτελικών υπηρε-
σιών, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη επο-
πτεία, καθοδήγηση και συντονισµός των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και, εποµένως, βέλτι-
στη λειτουργία τους.

2. Με την παρ. 6 προβλέπεται η ενσωµάτωση στον Ορ-
γανισµό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των διατάξεων των άρθρων 29
και 30, που ρυθµίζουν θέµατα του Οργανισµού και ορίζε-
ται ότι αυτές τροποποιούνται µε τη διαδικασία που ισχύ-
ει για την τροποποίηση του Οργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέ-
ας, απέκτησε ολοκληρωµένο Οργανισµό µε το π.δ.
266/1989 (ΦΕΚ 127 Α΄). Στη συνέχεια, το νοµοθετικό
πλαίσιο οργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και των
ΝΠ∆∆, καθορίστηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α΄).

Μετά την ισχύ των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου,
το περιεχόµενο των Οργανισµών των ΝΠ∆∆ καθώς και
τα θέµατα της αρµοδιότητας και της διαδικασίας θέσπι-
σης αυτών, ρυθµίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις
αυτές, σύµφωνα µε τις οποίες οι Οργανισµοί καταρτίζο-
νται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα, που εκδίδονται µε πρό-
ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η-
λεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και του αρµό-
διου, κατά περίπτωση, Υπουργού.

Επειδή η διαδικασία τροποποίησης του Οργανισµού
του Ιδρύµατος µε π.δ. είναι χρονοβόρα και πολλές φο-
ρές συντρέχει λόγος άµεσης τροποποίησης για την ορ-
θολογικότερη αναδιάρθρωση της εσωτερικής δοµής, ώ-
στε να είναι περισσότερο ευέλικτη, αποτελεσµατική και
παραγωγική, για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν, µε την
παρ. 7 προβλέπεται η τροποποίηση του Οργανισµού του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης µετά από πρόταση του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 31
Ενιαίο σύστηµα υπηρεσιών υγείας

Με το άρθρο 31 επιδιώκεται η ένταξη και λειτουργία
σε ενιαίο πλαίσιο των Υπηρεσιών Υγείας πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας φροντίδας του ΕΣΥ, των ΦΚΑ αρµο-
διότητας ΓΓΚΑ και του Οίκου Ναύτου. Επειδή η ένταξη
αυτή αφορά ποικίλα ζητήµατα τα οποία προκύπτουν, ό-
πως της οµοιόµορφης δράσης των εντασσοµένων µονά-
δων, τη µεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας,
τη ρύθµιση διοικητικών θεµάτων, τη µεταφορά ή µη προ-
σωπικού διαφόρων κατηγοριών, τη χρηµατοδότηση κλπ,
επιλέχθηκε η λύση της δηµιουργίας ενός Συντονιστικού
Συµβουλίου στο οποίο µετέχουν οι συναρµόδιοι Υπουρ-
γοί, το οποίο, µε αποφάσεις του θα επιλύσει τα θέµατα
αυτά σε ένα βάθος χρόνου δύο ετών. Προβλέπεται επί-
σης η δηµιουργία ενός πιλοτικού προγράµµατος από την
εφαρµογή του οποίου θα καταγραφεί η δηµιουργία ενός
και µόνο φορέα παροχής υγείας που θα λειτουργεί απο-
κλειστικά εντός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Με τον

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το αδιαίρετο του Συστήµατος
Υγείας της χώρας και αίρεται ο κατακερµατισµός των
δράσεων υγείας σε φορείς εκτός του ΕΣΥ.

Άρθρο 32
Σύµπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας

Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί αναλαµβάνουν δαπάνες
για νοσηλεία ασφαλισµένων τους στο εξωτερικό, εφό-
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την ι-
σχύουσα νοµοθεσία. Η µετάβαση γίνεται κατόπιν από-
φασης των αρµοδίων οργάνων των φορέων που λαµβά-
νεται κατόπιν αιτιολογηµένης γνωµάτευσης των Ειδικών
Υγειονοµικών Επιτροπών που προβλέπονται από την
παρ. 3 της αριθ. Φ.7/οικ.15/1997 (ΦΕΚ 22 Β΄) κοινής υ-
πουργικής απόφασης. Από την παράγραφο 3 του άρθρου
4 της παραπάνω απόφασης προβλέπεται ότι απορριπτι-
κές γνωµατεύσεις των υγειονοµικών επιτροπών είναι δε-
σµευτικές για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και ως
εκ τούτου δεν εγκρίνεται η µετάβαση νοσηλείας στο ε-
ξωτερικό.

Επειδή κατά των αποφάσεων αυτών δεν προβλέπεται
διαδικασία υποβολής ενστάσεων, προτείνεται η σύσταση
στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ∆ευτε-
ροβάθµιας Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής, µε σκοπό τη
γνωµοδότηση ύστερα από ένσταση κατά αποφάσεων
των ειδικών υγειονοµικών επιτροπών και την παροχή
προτάσεων συµβουλευτικού χαρακτήρα προς τον υ-
πουργό επί θεµάτων νοσηλείας στο εξωτερικό σε συν-
δυασµό εθνικής νοµοθεσίας και κοινοτικού κανονισµού.

Άρθρο 33
Μικτά κλιµάκια για την καταπολέµηση

της εισφοροδιαφυγής

Η εισφοροδιαφυγή αποτελεί φαινόµενο ιδιαίτερα ανη-
συχητικό, µε µεγάλο κοινωνικό κόστος, δεδοµένου ότι υ-
πονοµεύει τη βιωσιµότητα των ΦΚΑ και παράλληλα την
ποιότητα των παροχών που δικαιούνται οι ασφαλισµένοι
και οι συνταξιούχοι.

Επίσης, η αδήλωτη εργασία ανέρχεται περίπου στο
25% των εργαζοµένων. Στόχος είναι να µειωθεί το έτος
2010 κατά 10% και για κάθε επόµενο έτος µέχρι και το
2013 κατά 15%. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται µε τις παρ.
1-8 η δυνατότητα συγκρότησης µικτών κλιµακίων ελέγ-
χου αποτελούµενα από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Ε-
πιθεώρησης της ΓΓΚΑ και από υπαλλήλους των ΦΚΑ,
πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπηρετούν στις ∆ιευθύνσεις Επιθε-
ώρησης και στα Τµήµατα Εσόδων αυτών. Το µέτρο αυτό
θα συµβάλει τα µέγιστα στην καταπολέµηση της εισφο-
ροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα όλοι οι ανωτέρω
υπάλληλοι να συµµετέχουν και στα µικτά κλιµάκια ελέγ-
χου, τα οποία συγκροτούνται από υπαλλήλους του ΣΕ-
ΠΕ και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 151 του ν. 3655/08.

Για τους παρεµποδίζοντες τον έλεγχο, θεσπίζεται αυ-
τοτελές διοικητικό πρόστιµο από 3.000 € έως 15.000 €.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης προσδιορίζονται τα κριτήρια µε τα οποία καθο-
ρίζεται το ύψος του προστίµου.

Με την παρ. 9 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους
υπαλλήλους που συµµετέχουν στα µικτά κλιµάκια οι δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 18 του ν. 3260/2004, όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες οι υ-
πάλληλοι που διενεργούν ελέγχους δεν διώκονται και
δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω
η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους και η παράβαση
του καθήκοντος εχεµύθειας.

Με την παρ. 10 προβλέπεται, στις περιπτώσεις όπου
αυτό απαιτείται, συµµετοχή στα µικτά κλιµάκια της ΥΠΕ-
∆ΥΦΚΑ ιατρών και φαρµακοποιών, µε ευθύνη της ∆ιοίκη-
σης των Ασφαλιστικών Φορέων.

Άρθρο 34
Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισµένων

– Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συστήνεται στη Γε-
νική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Πλη-
ροφόρησης Ασφαλισµένων – Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.),
σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµατος, υπαγόµενο απευθεί-
ας στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για
την υποδοχή και πληροφόρηση των ασφαλισµένων, τη
συνεργασία και διασύνδεση µε τα Κ.Ε.Π., σχετικά µε τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των α-
σφαλιστικών τους υποθέσεων και τη διερεύνηση των ό-
ποιων προβληµάτων ανακύπτουν από τις συναλλαγές
τους µε τις υπηρεσίες της ΓΓΚΑ και των Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης.

Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο της απλούστευσης
των διαδικασιών, το εν λόγω Κέντρο στελεχώνεται όχι
µόνο από διοικητικό προσωπικό της Γενικής Γραµµατεί-
ας, αλλά και από υπαλλήλους που αποσπώνται από τους
ίδιους τους φορείς µε σχετική εµπειρία και γνωστικό α-
ντικείµενο, για την καλύτερη κατατόπιση και εξυπηρέτη-
ση του πολίτη σε θέµατα ασφάλισης και παροχών, που
θα επιτευχθεί µε τη συνεργασία µεταξύ των οργανικών
µονάδων των ΦΚΑ µέσω ενιαίων µηχανογραφικών συ-
στηµάτων και πληροφοριακής διασύνδεσης.

Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου ορί-
ζεται η 1.1.2011, ενώ µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, Α-
ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης παρέχε-
ται η δυνατότητα συµπλήρωσης και επέκτασης των αρ-
µοδιοτήτων του.

Άρθρο 35
Ενιαίο σύστηµα ελέγχου συντάξεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συστήνεται ενιαίο
σύστηµα ελέγχου συντάξεων και επιχειρείται η θωράκι-
ση του συστήµατος πληρωµών συντάξεων από πιθανή
καταστρατήγηση του θεσµικού πλαισίου που το διέπει.

Συγκεκριµένα, θεσπίζεται µηχανισµός τήρησης στοι-
χείων πληρωµών, σε ενιαία βάση δεδοµένων, ο οποίος
θα επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων
και τον εντοπισµό παραβάσεων, σχετικά µε την πληρωµή
συντάξεων, κατόπιν διασταύρωσης στοιχείων όλων των
ασφαλιστικών φορέων. ∆ιευκολύνεται, µε αυτόν τον
τρόπο, τόσο η λήψη ώριµων πολιτικών αποφάσεων για
το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όσο και η εποπτική
παρακολούθηση των εκροών στους φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης.

Η δηµιουργία του ενιαίου συστήµατος ελέγχου, που
προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου, αποτελεί βήµα

προς την πλήρη ψηφιοποίηση του χώρου της Κοινωνικής
Ασφάλισης σε όφελος ασφαλισµένων και συνταξιούχων,
αλλά και βήµα προς την αύξηση της βιωσιµότητας του
συστήµατος, καθώς διασφαλίζεται η διαφάνεια στον
τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα καταβάλλει τις συντά-
ξεις.

Το ενιαίο σύστηµα ελέγχου συντάξεων θα λειτουργεί
στην «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι-
σης» (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.)

Άρθρο 36
Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης

ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην παρακο-
λούθηση της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων από
καθυστερούµενες εισφορές και τη λήψη κάθε αναγκα-
στικού µέτρου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διε-
νεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των ΦΚΑ σε συ-
νεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία αυτών.

Αν οι ΦΚΑ αδυνατούν ή καθυστερούν στην παρακο-
λούθηση της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων από
καθυστερούµενες εισφορές, δύνανται να αναθέτουν το
χειρισµό αυτών των θεµάτων σε άλλους ΦΚΑ ή ΝΠ∆∆.

Αναφορικά µε την ανάθεση σε ΦΚΑ, ΝΠ∆∆, εφαρµόζο-
νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 2084/
1992.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 37
Χρηµατοδότηση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης

Πέραν της θεσµοθετηµένης χρηµατοδότησης για τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Κράτος από 1.1.2015
και µετά αναλαµβάνει πλήρως τη χρηµατοδότηση της
βασικής σύνταξης που θα χορηγούν όλοι οι ασφαλιστικοί
Οργανισµοί. Το ποσό χρηµατοδότησης κάθε Οργανισµού
επιµερίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιούχων και
των ποσών που καταβάλλονται.

∆εν χρηµατοδοτείται η βασική σύνταξη που χορηγούν
τα Ταµεία ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το Σύστηµα Ασφάλισης
Προσωπικού της ΤτΕ. Για τα δύο πρώτα Ταµεία µεγάλο
ποσοστό των εσόδων τους προέρχεται από κοινωνικούς
πόρους.

Άρθρο 38
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Η χώρα µας σήµερα δηµοσιονοµικά βρίσκεται στην πιο
δύσκολη στιγµή της µεταπολιτευτικής ιστορίας της µε έ-
να έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης κοντά στο 14% του
ΑΕΠ και δηµόσιο χρέος πάνω από 300δις €, 126,5% του
ΑΕΠ.

Το έτος δε 2009 η χρηµατοδότηση των ΦΚΑ από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό ξεπέρασε τα 17 δις. ευρώ, πο-
σοστό 7,22% του ΑΕΠ.

Από τον Ιανουάριο δε του 2010 έχει τεθεί σε εφαρµο-
γή το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της πε-
ριόδου 2010-2012, που κύριο στόχο έχει τη σηµαντική
µείωση του ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και ταυ-
τόχρονα τη συγκράτηση της αύξησης του δηµοσίου χρέ-
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ους που υποθηκεύει το άµεσο και µακροπρόθεσµο µέλ-
λον της οικονοµίας µας.

Η δηµοσιονοµική αυτή προσαρµογή πρέπει να γίνει κυ-
ρίως µε κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και δίκαιης κα-
τανοµής των πόρων των Ελλήνων πολιτών.

Η πολιτεία µετά τη ψήφιση του ν. 3845/2010 «Μέτρα
για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνι-
κής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο»(ΦΕΚ 65 Α΄) ανέλα-
βε και τη βασική υποχρέωση για τη διάσωση του ασφαλι-
στικού συστήµατος της χώρας µε τη θέσπιση συγκεκρι-
µένων θεσµών και τη λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής που κατατείνουν στη διαφύλαξη του ασφαλι-
στικού κεφαλαίου των υπαρχόντων Ταµείων αλλά και
στη συνέχιση της καταβολής όσο το δυνατόν εξορθολο-
γισµένων συντάξεων. Ειδικότερα κατά τα αναφερόµενα
στην παράγραφο ΙΙΙ αριθµός 7 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του
ν. 3845/2010 «τα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης
θα πρέπει να ενδυναµωθούν για να αντιµετωπίσουν υπο-
βόσκουσες διαρθρωτικές ανισορροπίες που οφείλονται
στη γήρανση του πληθυσµού, καθώς τα κόστη ασφαλι-
στικών παροχών στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι από
τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις τρέχουσες
πολιτικές. Καθώς οι µεγαλύτερες υπερβάσεις ετησίως
στον κρατικό προϋπολογισµό προέρχονται συστηµατικά
από τα Ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, οι µεταρρυθµίσεις
για τη περιφρούρηση της βιωσιµότητας του συστήµατος
δεν µπορούν πλέον να αναβληθούν».

Ακριβώς αυτές τις υπερβάσεις στοχεύει να µειώσει ο
θεσµός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Α.Σ).

Συµπερασµατικά, µετά τη θέση σε ισχύ του ν.
3845/2010, η επιβολή ειδικής εισφοράς υπό µορφή πε-
ριορισµού σε ορισµένου ύψους συντάξεις στοχεύει να ε-
ξοµαλύνει τις δηµοσιονοµικές υπερβάσεις από τις οποί-
ες µαστίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός όσον αφορά
τους ΦΚΑ µε την σε τακτά χρονικά διαστήµατα κάλυψη
των ελλειµµάτων τους, χωρίς να θίγεται η περιουσιακή
κατάσταση εκάστου δικαιούχου, αφού, τελικώς, αυτός
θα είναι ο αποδέκτης της σχετικής ωφέλειας, η οποία θα
συντελέσει στην αύξηση ή και στη διατήρηση σε όσο το
δυνατό µεγαλύτερο ύψος της σύνταξης που λαµβάνει
(µελλοντική ανταποδοτικότητα του συστήµατος) όπως
ορίζουν και οι επικαλούµενες στο σκεπτικό των Ανωτά-
των ∆ικαστηρίων ∆ιεθνείς Συµβάσεις.

Η Ολοµέλεια του ΣτΕ µε τις αποφάσεις (1461-
1464/1995) έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 59 και 67
του ν.2084/1992 για το Λογαριασµό Αλληλεγγύης Φ.Κ.Α.
δεν αντίκεινται στο άρθρο 12 της ∆ιεθνούς Συνθήκης για
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ν.1426/1984) κατά τον
οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υπο-
χρέωση να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανύψωση
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στο υψηλότερο
επίπεδο εφόσον οι διατάξεις των άρθρων 59, 61 και 67
του ν. 2084/1992 αποσκοπούν στην αποτροπή κινδύνου
που απειλεί το όλο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της
χώρας.

Στο σηµείο αυτό θέλουµε να τονίσουµε τα εξής:
Η Ε.Α.Σ προτείνεται να επιβληθεί σε ποσά συντάξεων

πάνω από 1.400€ ενώ η εισφορά στο ΛΑΦΚΑ όταν θε-
σπίστηκε το 1992 επιβλήθηκε σε ποσά συντάξεων πάνω
από 100.000δρχ ή 293,5€, ενώ την χρονική στιγµή που
καταργήθηκε σε εισφορά υπόκυπταν συντάξεις πάνω α-
πό 135.000 δρχ. ή 396€. Από την σύγκριση των δεδοµέ-

νων αυτών προκύπτει ότι η Ε.Α.Σ υποβάλλεται σε ποσά
συντάξεων τετραπλάσια από αυτά του ΛΑΦΚΑ, δηλαδή
η Ε.Α.Σ επιβάλλεται µε κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης
και δίκαιης κατανοµής των βαρών.

Επιβάλλεται δε προκειµένου και οι συνταξιούχοι
στους οποίους καταβάλλεται µια ικανοποιητική σύνταξη
να συµβάλλουν και αυτοί στην µεγάλη προσπάθεια για
την αντιµετώπιση των τεράστιων δηµοσιονοµικών προ-
βληµάτων της χώρας αλλά κυρίως και στην διάσωση του
ασφαλιστικού συστήµατος, µε την λήψη µέτρων δηµο-
σιονοµικής προσαρµογής που στόχο έχουν να διαφυλά-
ξουν τα ασφαλιστικά κεφάλαια αλλά να διασφαλίσουν
και για το µέλλον την οµαλή και έγκαιρη καταβολή των
συντάξεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 θεσπίζεται από
1.8.2010 ειδική µηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους
οι συντάξεις των οποίων είναι πάνω από 1.400,00€.

Ειδικότερα:
1.Για συντάξεις από 1.400,01 € µέχρι 1.700,00 € πο-

σοστό 3%
2.Για συντάξεις από 1.700,01 € µέχρι 2.000,00 € πο-

σοστό 4%
3.Για συντάξεις από 2.000,01 € µέχρι 2.300,00 € πο-

σοστό 5%
4.Για συντάξεις από 2.300,01 € µέχρι 2.600,00 € πο-

σοστό 6%
5.Για συντάξεις από 2.600,01 € µέχρι 2.900,00 € πο-

σοστό 7%
6.Για συντάξεις από 2.900,01 € µέχρι 3.200,00 € πο-

σοστό 8%
7.Για συντάξεις από 3.200,01 € µέχρι 3.500,00 € πο-

σοστό 9%
8.Για συντάξεις από 3.500,01 € και πάνω ποσοστό

10%
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά

την παρακράτηση της εισφοράς δε µπορεί να υπολείπε-
ται των 1.400,00€.

Για τις περιπτώσεις που κάποιος λαµβάνει περισσότε-
ρες της µίας σύνταξης, για την παρακράτηση θα λαµβά-
νεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών.

Η ειδική εισφορά θα παρακρατείται µε ευθύνη του ∆η-
µοσίου και των ΦΚΑ, που καταβάλλουν τη σύνταξη, και
του Ελληνικού ∆ηµόσιου και θα αποδίδεται στον Ειδικό
Λογαριασµό που συστήνεται στο ΑΚΑΓΕ το αργότερο
µέχρι το τέλος του εποµένου, από την παρακράτηση, µή-
να.

Τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από την ειδική ει-
σφορά να διατίθενται για την κάλυψη των ελλειµµάτων
των κλάδων κύριας σύνταξης των Φ.Κ.Α.

Η λογιστική λειτουργία του λογαριασµού της «Εισφο-
ράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» είναι η ίδια µε αυτή
που ισχύει για το ΑΚΑΓΕ.

Προβλέπεται τα κεφάλαια του λογαριασµού της ει-
σφοράς να επενδύονται στο «Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης
Ελλάδος».

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η δια-
δικασία χρηµατοδότησης των κλάδων σύνταξης και ο
τρόπος απόδοσης της εισφοράς, καθώς και το ποσό που
διατίθεται σε κάθε Οργανισµό καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.

Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της «Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων» µεταφέρονται και αποτελούν έσο-
δο του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.
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Άρθρο 39
Λογιστικός διαχωρισµός προνοιακών-

ασφαλιστικών παροχών

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται ο λογιστικός διαχωρι-
σµός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές.
Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η σύνταξη κα-
θώς και οι λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές που κατα-
βάλλονται στους δικαιούχους όλων των ασφαλιστικών
οργανισµών και του ∆ηµοσίου, κύριας και επικουρικής α-
σφάλισης, διαχωρίζονται λογιστικά από 1.1.2011 στο ορ-
γανικό και στο προνοιακό τµήµα προκειµένου να προκύ-
πτει µε σαφήνεια η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού και το µέρος της σύνταξης που καταβάλλεται σε
ανταποδοτική βάση ως αποτέλεσµα της ασφαλιστικής
εισφοράς.

Στην παράγραφο 2, για το λογιστικό καθορισµό των
προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές, καθορίζο-
νται δύο αυτοτελείς λογιστικοί λογαριασµοί οι οποίοι εγ-
γράφονται στους προϋπολογισµούς των ασφαλιστικών
φορέων και τοµέων. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύ-
νταξης σε κάθε δικαιούχο συνεχίζει να αποτελείται από
το συνολικό άθροισµα του οργανικού και του προνοια-
κού τµήµατος. Επίσης, καθορίζεται ότι το συνολικό ετή-
σιο ποσό του «Λογαριασµού Συµπληρωµατικού-Προνοι-
ακού Ποσού» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό α-
πό τις εγκεκριµένες πιστώσεις και αποδίδεται ανά τρίµη-
νο στους κατ’ ιδίαν ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Στην παράγραφο 3 προσδιορίζονται οι προνοιακές πα-
ροχές που αποτελούνται από τα επιδόµατα (Ε.Κ.Α.Σ., Ε-
ξωιδρυµατικό, Απόλυτης Αναπηρίας κ.α.) και κάθε άλλη
παροχή που απονέµεται από τους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς χωρίς την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς.

Άρθρο 40
Συναλλαγές µέσω τραπεζικού συστήµατος

Η πληρωµή των αποδοχών των υπαλλήλων και των
ν.π.δ.δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
2303/1995 (ΦΕΚ80/Α) γίνονται µέσω τραπεζικού συστή-
µατος και ΕΛΤΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
2837/2000 (Α´ 178) έγινε επέκταση και στην πληρωµή
των συντάξεων, βοηθηµάτων και των εν γένει παροχών
που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά Ταµεία. Το κόστος της
δαπάνης των πληρωµών µέσω τραπεζικού συστήµατος
και ΕΛΤΑ είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το κόστος της
προµήθειας των τραπεζών, το οποίο αποτελεί τη µεγα-
λύτερη επιβάρυνση στις δαπάνες λειτουργίας των ασφα-
λιστικών φορέων.

Για το λόγο αυτό µε την παρ. 1 θεωρείται επιβεβληµέ-
νη η χρήση τραπεζικού συστήµατος και στις λοιπές πλη-
ρωµές των ασφαλιστικών ταµείων προς τρίτους (φαρµα-
κεία, νοσοκοµεία, γιατροί, προµηθευτές κ.λ.π.), µε τον
τρόπο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και
µετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονοµικών.

Τέλος προτείνεται η εφαρµογή της διαδικασίας πλη-
ρωµής µέσω τραπεζικού συστήµατος και ΕΛΤΑ να είναι
υποχρεωτική για όλες τις συναλλαγές των Φ.Κ.Α µε ηµε-
ροµηνία έναρξης την 1.1.2011. Η θέσπιση της διάταξης
αυτής εκτιµάται ότι θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στην
οικονοµική κατάσταση των φορέων µε τη µείωση της δα-
πάνης για προµήθειες τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ι-

δρυµάτων, η οποία σήµερα ανέρχεται στο ύψος των
46.500.000 ευρώ περίπου, ενώ παράλληλα θα υποβοηθή-
σει στην εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσοµένων µε
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την παρ. 2 προτείνεται από 1.7.2011 οι αποδοχές
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα να κατατίθενται
από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά µε τις α-
σφαλιστικές εισφορές και το φόρο µισθωτών υπηρεσιών
(Φ.Μ.Υ.) σε τράπεζα επιλογής τους, που θα µεταφέρο-
νται και θα αποδίδονται από αυτή στους λογαριασµούς
των δικαιούχων µισθωτών, στους Φ.Κ.Α. και το δηµόσιο
αντίστοιχα.

Με την ταυτόχρονη καταβολή του µισθού, των εισφο-
ρών και του φόρου µισθωτών υπηρεσιών ενισχύεται η
προσπάθεια κατά της αποφυγής της ασφάλισης, φαινό-
µενο που τον τελευταίο καιρό συνεχώς διογκώνεται, ώ-
στε να εκµηδενίζονται οι πιθανότητες ανασφάλιστης ερ-
γασίας, δεδοµένου ότι οι µισθοδοτικές καταστάσεις των
υπαλλήλων θα είναι στη διάθεση των ασφαλιστικών ορ-
γανισµών για πληρέστερο έλεγχο.

Άρθρο 41
Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισµών και

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατά το άρθρο 975 αριθµ. 6 του Κ.Πολ.∆., όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291
Α΄), οι απαιτήσεις των οργανισµών κοινωνικής ασφάλι-
σης, εφόσον προέκυψαν µέχρι την ηµέρα του πλειστη-
ριασµού ή της κήρυξης της πτώχευσης κατατάσσονται
προνοµιακά στην έκτη τάξη των προνοµίων του ανωτέρω
άρθρου.

Από την ανωτέρω σειρά κατάταξης δηµιουργούνται
πολλά οικονοµικά προβλήµατα στους ασφαλιστικούς ορ-
γανισµούς, των οποίων κύρια πηγή εσόδων αποτελούν
οι εισφορές εργαζόµενων και εργοδοτών, µε δεδοµένο
οι απαιτήσεις τους να ικανοποιούνται σπανίως, εφόσον
προηγούνται οι απαιτήσεις των υπολοίπων προνοµιού-
χων δανειστών.

Η αποστέρηση των ασφαλιστικών εισφορών από τους
οικείους φορείς έχει ως αποτέλεσµα να καθίσταται ιδιαί-
τερα δυσχερής η πληρωµή των προβλεπόµενων από τη
νοµοθεσία τους παροχών (ασθένειας και σύνταξης)
στους ασφαλισµένους και συνταξιούχους τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα µισθωτών της
χώρας, όπου, σύµφωνα µε την νοµοθεσία που το διέπει,
οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν προέκταση του µι-
σθού, του κοινωνικού καλούµενου µισθού και ως εκ τού-
του πρέπει να καταβάλλονται υπέρ του Ιδρύµατος µαζί
µε το µισθό. Η αρχή αυτή διατυπώνεται στην εισηγητική
έκθεση του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) και διαπνέει το
σύνολο των διατάξεών του, που επιβάλλουν αυστηρές
κυρώσεις σε όσους καθυστερούν την καταβολή των α-
σφαλιστικών εισφορών.

Η κατάταξη των απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως και
των λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών) στην 6η θέση
των προνοµίων έχει το αποτέλεσµα να ικανοποιούνται
σπανίως οι αναγγελλόµενες απαιτήσεις του, µε αποτέ-
λεσµα να δυσχεραίνεται η εκπλήρωση της αποστολής
του Ιδρύµατος (πληρωµή συντάξεων και λοιπών παρο-
χών προς τους ασφαλισµένους), µε δεδοµένο ότι κατά
ρητή επιταγή του νόµου, (άρθρο 26 παρ. 7 του α.ν.
1846/1951-ΦΕΚ 179 Α΄/21-6-1951) η µη καταβολή των α-
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σφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, δεν συνεπά-
γεται για τον ασφαλισµένο στέρηση ή µείωση των δικαι-
ωµάτων του σε παροχές.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η υπαγωγή στην
τρίτη τάξη των προνοµίων του άρθρου 975 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας (δηλαδή µαζί µε τις απαιτήσεις
που έχουν σαν βάση τους την παροχή εξαρτηµένης ερ-
γασίας, καθώς και των αποζηµιώσεων λόγω καταγγελίας
της σχέσης εργασίας) και των απαιτήσεων των οργανι-
σµών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε αυτές να ικανοποιού-
νται συµµέτρως µε τις απαιτήσεις των εργαζοµένων.

Άρθρο 42
Ανακατανοµή των εισφορών µεταξύ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας

Με το άρθρο αυτό ενισχύονται τα έσοδα του Κλάδου
Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσω της απόδοσης στον κλά-
δο µέρους των συνεισπραττόµενων εισφορών κλάδων
και λογαριασµών του ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και ΟΕΕ, και ειδικότε-
ρα κατά ποσοστό 10% για το έτος 2011, 20% για το έτος
2012 και 30% για το έτος 2013 και εφεξής.

Άρθρο 43
Οικοδοµοτεχνικά έργα

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1902/90 και του
Κανονισµού που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή τους (Υ-
πουργική απόφαση αρ. Φ21/2930/1992) καθιερώθηκε α-
πό 1.1.1993 αντικειµενικό σύστηµα υπολογισµού των
κατ’ ελάχιστον καταβλητέων εισφορών µε βάση τις
προσδιοριζόµενες ηµέρες εργασίας για τους απασχο-
λούµενους σε ιδιωτικά οικοδοµοτεχνικά έργα.

Το ΣτΕ µε την αρ. 3309/1996 απόφαση του Α Τµήµατος
(υπό επταµελή σύνθεση) έκρινε τον ως άνω Κανονισµό
ως ατελή και µη νόµιµο, επειδή δεν προέβλεπε σύστηµα
εκκαθάρισης των εισφορών, το οποίο να εξασφαλίζει σε
κάθε περίπτωση, ότι το εισπραττόµενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ποσό εισφορών δεν θα υπερβαίνει το αναλογούν στις
πράγµατι καταβληθείσες αποδοχές των απασχολούµε-
νων.

Για τη συµµόρφωση προς την ως άνω απόφαση του
ΣτΕ θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρου 23 του ν.
2434/1996, µε την οποία οι ηµέρες εργασίας που υπολο-
γίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού Α-
σφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογίζονται ως πραγµατοποιηθείσες
και οι αναλογούσες σ’ αυτές εισφορές καθίστανται απαι-
τητές, χωρίς να συναρτώνται κατ’ ανάγκη µε απασχόλη-
ση συγκεκριµένου προσώπου και χωρίς καµία περαιτέρω
εκκαθάριση.

Ακολούθως η Ολοµέλεια του ΣτΕ µε την αρ. 1545/2008
απόφαση έκανε δεκτό ότι η διάταξη του άρθρου 23 του
ν. 2434/1996 είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 παρ.1 και 22 παρ.5 του Συντάγµατος ως προς το
σηµείο εκείνο της εκκαθάρισης του έργου, καθότι δεν
προβλέπει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ µέρους του
εργοδότη των πραγµατικά απαιτούµενων ηµεροµισθίων
σε κάθε περίπτωση, αλλά µόνο στις ειδικές περιπτώσεις
που περιγράφονται στο άρθρο 40 του Κανονισµού Ασφά-
λισης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, δηλαδή µόνο στις περιπτώσεις
προσωπικής απασχόλησης στο έργο κατ’ επάγγελµα οι-
κοδόµου και στην περίπτωση µεταβολής του αρχικού
σχεδίου του έργου.

Για την εναρµόνιση των διατάξεων µε το σκεπτικό της

ανωτέρω απόφασης κρίνεται επιβεβληµένη η αντικατά-
σταση του άρθρου 23 του ν. 2434/1996 µε την παρούσα
διάταξη.

Συγκεκριµένα µε την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται
για πρώτη φορά στο αντικειµενικό σύστηµα δυνατότητα
µείωσης των κατ’ ελάχιστον απαιτούµενων ασφαλιστι-
κών εισφορών και για άλλους λόγους -πέραν της προσω-
πικής απασχόλησης κατ’ επάγγελµα οικοδόµου και της
µεταβολής του αρχικού σχεδίου του έργου, που σήµερα
ορίζονται στο άρθρο 40 του Κανονισµού Ασφάλισης του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ- εφόσον βέβαια ο εργοδότης επικαλεστεί και α-
ποδείξει ότι για το συγκεκριµένο ιδιωτικό οικοδοµοτεχνι-
κό έργο απαιτήθηκαν µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
για να γίνεται δεκτή από τα όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η µεί-
ωση των κατ’ ελάχιστων καταβλητέων εισφορών θα πε-
ριγραφούν αναλυτικά και ρητά στις διατάξεις του άρ-
θρων 38, 39 και 40 του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, οι οποίες παράλληλα τροποποιούνται, ούτως ώ-
στε να είναι εφικτή η εφαρµογή της προτεινόµενης διά-
ταξης.

Εφόσον βέβαια δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις για µείωση των κατ’ ελάχιστον απαιτούµενων α-
σφαλιστικών εισφορών, τότε καθίσταται υποχρεωτική η
καταβολή τους και οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προβαί-
νουν σε καταλογισµό της διαφοράς που προκύπτει µετα-
ξύ των εισφορών που δηλώθηκαν από τον εργοδότη και
των εισφορών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον.

Σε περίπτωση που µετά τον ανωτέρω καταλογισµό
διαπιστωθεί απασχόληση συγκεκριµένου προσώπου στο
οικοδοµοτεχνικό έργο, τότε οι αναλογούσες για την α-
σφάλιση του εισφορές µπορούν να συµψηφίζονται µε τη
διαφορά των εισφορών που έχουν καταλογισθεί σε βά-
ρος του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι αν οι εισφορές αυ-
τές δεν επαρκούν για τη ασφαλιστική του τακτοποίηση,
δηλαδή οι αναλογούσες εισφορές για τις ηµέρες ασφά-
λισης του είναι περισσότερες, ο εργοδότης είναι υπο-
χρεωµένος να καταβάλει τις επιπλέον των ελαχίστων α-
παιτούµενων ασφαλιστικές εισφορές.

Άρθρο 44
Οικονοµικά και οργανωτικά θέµατα Φ.Κ.Α.

1. Οι προϋπολογισµοί των ασφαλιστικών οργανισµών,
υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού κάθε έτος για
έγκριση στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας τους από τις αρ-
µόδιες οικονοµικές υπηρεσίες διαπιστώνονται λάθη ή
παραλείψεις, ποσά υπολογισµένα µε λανθασµένο τρόπο
ή ποσά από κρατική επιχορήγηση ή κοινωνικούς πόρους
διαφορετικά από αυτά που εγγράφονται στον κρατικό
προϋπολογισµό ή προβλέπονται από αντίστοιχες διατά-
ξεις. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ΦΚΑ δεν συµµορφώ-
νονται µε την πολιτική του Υπουργείου στα θέµατα προ-
τεραιότητάς του.

Προκειµένου να διορθωθούν και να εγγραφούν τα σω-
στά ποσά, επιστρέφεται ο προϋπολογισµός στον ασφα-
λιστικό οργανισµό, ώστε να καταρτιστεί σύµφωνα µε τις
παρατηρήσεις του υπουργείου και να υποβληθεί εκ νέου
για έγκριση. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα
και έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση της έγκρισης
των προϋπολογισµών των ΦΚΑ και κατά συνέπεια την
καθυστέρηση της εκτέλεσής τους.
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Για την αποφυγή των προβληµάτων που προκύπτουν
από την έως σήµερα ακολουθούµενη διαδικασία, θεωρεί-
ται σκόπιµο οι διορθώσεις να πραγµατοποιούνται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, κατά τη διαδικασία έγκρισής τους.
Ειδικότερα, µε την παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα να διορ-
θώνονται αθροιστικά λάθη, ποσά που έχουν υπολογισθεί
κατά λανθασµένο τρόπο ή κατά παρέκκλιση των κειµέ-
νων διατάξεων και ποσά που αναγράφονται χωρίς τεκ-
µηρίωση.

2. Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωρο-
φυλακής του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑ-
ΠΑΣΑ), εισπράττει χρηµατικά ποσά σε ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) επί του αντιτίµου του εισιτηρίου των α-
γώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης,
υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης.

Τα ποσά αυτά αποτελούν κοινωνικό πόρο των τοµέων
Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής και Ε-
πικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων
του ΤΕΑΠΑΣΑ και επιµερίζονται στους δικαιούχους στη
λήξη κάθε οικονοµικού έτους.

Η µεταφορά των ποσών αυτών, για λόγους πραγµατι-
κούς και λειτουργικούς, είναι απρόσφορη αλλά και ανέ-
φικτη, διότι η κατάθεσή τους γίνεται στον υφιστάµενο
λογαριασµό διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδος του
ΤΕΑΠΑΣΑ, από κοινού µε άλλα έσοδα του φορέα, µε α-
ποτέλεσµα να δηµιουργείται προφανής δυσχέρεια στη
διαδικασία της ετήσιας κατανοµής και της έντοκης από-
δοσης στους συνδικαιούχους τοµείς.

Από όλα τα παραπάνω, κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι
αναγκαιότητας αλλά και ωφελιµότητας για νοµοθετική
ρύθµιση του θέµατος, µε τη σύσταση µε την παρ. 3 νέου
λογαριασµού διαθεσίµων του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΧ, στην
Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο θα κατατίθενται τα
ποσά για τον παραπάνω αναλυτικά περιγραφόµενο σκο-
πό.

3. Η διάταξη της παραγράφου 5, προτείνεται για την ε-
ναρµόνιση του Οργανισµού της ΓΓΚΑ µε το νέο Υπαλλη-
λικό Κώδικα σύµφωνα µε τον οποίο ως προϊστάµενοι ορ-
γανικών µονάδων δύνανται να επιλέγονται και υπάλλη-
λοι της κατηγορίας ΤΕ.

4. Με τη διάταξη της παραγράφου 6, προσδιορίζεται η
διαδικασία πρόσληψης των προσλαµβανοµένων στις θέ-
σεις του ν.3569/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η αξιοποίηση των αποθεµατικών κεφαλαίων και της
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι α-
πολύτως αναγκαία, καθώς οδηγεί σε σηµαντική αύξηση
των εσόδων των φορέων και, συνακόλουθα, στη µείωση
των ελλειµµάτων τους, συµβάλλοντας στη διασφάλιση
της απρόσκοπτης καταβολής παροχών και συντάξεων
στους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους των
ΦΚΑ.

Κατά συνέπεια, οι επενδύσεις των ΦΚΑ σε κινητές α-
ξίες και ακίνητα θα πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις, µε τρόπο ό-
µως απολύτως διαφανή και µετρήσιµο.

Έως τώρα:
1.Τα αποθεµατικά των Φ.Κ.Α. είναι κατατεθιµένα στο

«Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.∆.∆. & Α.Ο.» της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, του οποίου οι µέσες ετήσιες αποδόσεις την τριε-
τία 2007-2009 ήταν περίπου 3,92%.

2.Τα ∆.Σ. των Φ.Κ.Α. ανέθεταν τις συναλλαγές των Τα-
µείων σε χρηµατιστηριακές εταιρίες ή σε ιδιώτες χωρίς
διαγωνισµούς.

3.Οι επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε κινητές αξίες πραγµα-
τοποιούνταν µε αποφάσεις των ∆.Σ. των Ταµείων, χωρίς
να χρησιµοποιούνται επαγγελµατίες διαχειριστές για τις
τοποθετήσεις.

4.Η αξία των χαρτοφυλακίων που κατέχουν οι Φ.Κ.Α.
σε τίτλους έχει επηρεασθεί αρνητικά κατά κύριο λόγο α-
πό την πτώση του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Α-
θηνών.

5.Η ακίνητη περιουσία των Φ.Κ.Α. είναι πολυκερµατι-
σµένη και παραµένει αναξιοποίητη.

Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν.3586/2007
«Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περι-
ουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 151
Α΄), επιτυγχάνονται τα εξής:

1.Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Φ.Κ.Α. επικεντρώνο-
νται στον επιτελικό τους ρόλο και αποφασίζουν µόνο για
το ύψος των κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης, δη-
λαδή για τα ποσά που επενδύονται σε οµόλογα, λοιπές
κινητές αξίες και ακίνητα.

2.Η διαχείριση και θεµατοφυλακή των οµολόγων στα
οποία έχουν επενδύσει οι Φ.Κ.Α. ανατίθεται στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος, ώστε να διασφαλίζονται καλύτερες α-
ποδόσεις.

3.Λοιπές κινητές αξίες των Φ.Κ.Α. (έως ποσοστού
23%) ανατίθενται υποχρεωτικά στην Ε∆ΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ για
διαχείριση είτε από την ίδια είτε µέσω εξωτερικών δια-
χειριστών, οι οποίοι επιλέγονται από αυτήν.

4.Οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια θα πραγµατο-
ποιούνται µόνο µέσω της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Α.Ο. ή των
Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., οι οποίες µπορούν να συσταθούν από
τρεις τουλάχιστον Φ.Κ.Α.

5.Παρέχεται η δυνατότητα στους Φ.Κ.Α. για αυξηµέ-
νες τοποθετήσεις (έως 3%) σε προθεσµιακές καταθέ-
σεις.

6.Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. α-
νατίθεται υποχρεωτικά σε εταιρίες διαχείρισης και αξιο-
ποίησης ακινήτων. Οι εν λόγω εταιρείες επιλέγονται, µε-
τά από διαγωνισµό που προκηρύσσεται από την Ε∆ΕΚΤ
ΑΕΠΕΥ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στον οποίο
οι ενδιαφερόµενες εταιρείες υποβάλλουν προσφορές
προκειµένου να γίνουν δεκτές στο σύστηµα επιλογής
της Ε∆ΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλο-
γής και η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε τις προδια-
γραφές του διαγωνισµού.

Ειδικότερα, κατ’ άρθρο προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 45
Επενδύσεις διαθεσίµων σε κινητές αξίες που

διενεργούνται χωρίς όρια

Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο
3 του ν. 3586/2007 και προβλέπεται ότι οι τίτλοι Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των
Φ.Κ.Α. µεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ο-
ποία λειτουργεί ως θεµατοφύλακας, και παρέχεται η δυ-
νατότητα στους Φορείς να δίνουν εντολές ρευστοποίη-

24



σης στην ΤτΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενσωµάτω-
σης των κεφαλαίων αυτών στο «Κοινό Κεφάλαιο
Ν.Π.∆.∆. & Α.Ο.» χωρίς κεφαλαιακές ζηµιές.

Άρθρο 46
Επενδύσεις διαθεσίµων σε περιουσιακά στοιχεία που

διενεργούνται µε προϋποθέσεις και όρια

Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται το άρ-
θρο 4 του ν. 3586/2007 και παρέχεται η δυνατότητα
στους Φ.Κ.Α. να αυξήσουν το ποσοστό επένδυσης κεφα-
λαίων τους σε προθεσµιακές καταθέσεις έως το 5%, ενώ
δεν επιτρέπεται η σύσταση ιδίων ή οµαδικών Αµοιβαίων
Κεφαλαίων

Επίσης, παρέχεται σε Φορείς ή Κλάδους ή Τοµείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης η δυνατότητα έντοκης δανειοδότη-
σης άλλων Φορέων ή Κλάδων ή Τοµέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης, και καθορίζεται το επιτόκιο χορήγησης αυτών
των δανείων.

Τέλος, µε την προσθήκη της παρ.13, προβλέπεται ότι
οι Φ.Κ.Α. καταθέτουν προς φύλαξη σε θεµατοφύλακα ή
διαχειριστή τις κινητές αξίες που προβλέπονται από το
παρόν άρθρο.

Άρθρο 47
∆ιαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο
5 του ν. 3586/2007 και ρυθµίζονται οι διαδικασίες διενέρ-
γειας επενδύσεων των Φ.Κ.Α. σε κινητές αξίες µε όρια.
Επίσης, ορίζεται ότι η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε
αµοιβαία κεφάλαια διενεργείται µέσω της ΑΕ∆ΑΚ-ΑΟ
και των ΑΕ∆ΑΚ-ΦΚΑ που δύνανται να συσταθούν για το
σκοπό αυτό και καθορίζεται η υποχρέωση του διαχειρι-
στή για ενηµέρωση του Φ.Κ.Α, της Ειδικής Επιτροπής Ε-
λέγχου Επενδύσεων καθώς και του εποπτεύοντος Υ-
πουργείου.

Άρθρο 48
∆ιαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα

Με την προτεινόµενη τροποποίηση απλουστεύονται οι
διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα.

Άρθρο 49
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων

Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο
10 του ν. 3586/2007 και ορίζεται ότι οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους σε εται-
ρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, οι οποίες επι-
λέγονται µετά από διαγωνισµό τον οποίο προκηρύσσει η
Ε∆ΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.Η ανάθεση γίνεται από τους ΦΚΑ µε
συµβάσεις οι οποίες βασίζονται σε συµφωνίες πλαίσια.
Ειδικότερα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΕΚ, µέρος των ερ-
γασιών αξιοποίησης ακινήτων τους δύναται να ανατίθε-
ται µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων στις
Τεχνικές τους Υπηρεσίες. Ακόµη, καθορίζονται οι όροι
και οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου και των εργασιών
αξιοποίησης των ακινήτων των Φ.Κ.Α. καθώς και ο τρό-
πος επιλογής αυτών των φορέων που θα αναλάβουν την
αξιοποίηση και διαχείριση αυτής της περιουσίας.

Άρθρο 50
Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Με την προτεινόµενη διάταξη που αντικαθιστά το άρ-
θρο 11 του ν. 3586/2007, καθορίζονται λεπτοµερώς τα
µηχανογραφικά στοιχεία που θα πρέπει να τηρούν οι
Φ.Κ.Α. κατά τη διενέργεια των επενδύσεών τους.

Άρθρο 51
Α.Ε.∆.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο
13 του ν. 3586/2007 και προβλέπεται ότι οι επενδύσεις
των Φ.Κ.Α. σε αµοιβαία κεφάλαια διενεργούνται υποχρε-
ωτικά µέσω της ΑΕ∆ΑΚ-ΑΟ και των ΑΕ∆ΑΚ-ΦΚΑ που δύ-
νανται να συσταθούν για το σκοπό αυτό, ενώ καθορίζε-
ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη σύσταση
ΑΕ∆ΑΚ-ΦΚΑ και τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαί-
ων. Επίσης, τα υφιστάµενα, επενδεδυµένα µερίδια αµοι-
βαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. ορίζεται ότι εξαγοράζονται
εντός διµήνου, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
από τα αµοιβαία κεφάλαια της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Α.Ο.

Άρθρο 52
∆ιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Με την προτεινόµενη τροποποίηση ορίζεται ότι οι
Φ.Κ.Α. αναθέτουν τη διαχείριση των κινητών αξιών των
περιουσιακών τους στοιχείων στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ασκεί διαχείριση και µέσω εξωτερι-
κών διαχειριστών, και καθορίζεται το έργο των διαχειρι-
στών, τα κριτήρια πρόσληψης αυτών, οι αναγκαίοι όροι
των συµβάσεων µε αυτούς, καθώς και η χρονική διάρ-
κεια της σύµβασης. Επίσης, δεν επιτρέπεται η απόκτηση
κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή εταιριών του
οµίλου αυτού άνω του 5%.

Ακόµη, µε τις προτεινόµενες προσθήκες των παραγρά-
φων 8 και 9 στο παρόν άρθρο, ορίζεται ότι:

α) Οι µετοχές της Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχο-
νται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε το καταστατι-
κό της Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.

β) Η διαχείριση των µετοχών της Τράπεζας Αττικής
πραγµατοποιείται από το ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. ή από την
Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Άρθρα 53-62
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 53 έως
και 62 καθιερώνονται ενιαίοι, για όλους τους ασφαλιστι-
κούς φορείς αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, κανόνες και προϋποθέσεις για ρύθµιση ο-
φειλόµενων προς αυτούς ληξιπρόθεσµων εισφορών.

Η ενιαιοποίηση των κανόνων είναι απαραίτητη τόσο
για λόγους ίσης µεταχείρισης όλων των οφειλετών, ανε-
ξάρτητα από τον Ασφαλιστικό Οργανισµό προς τον ο-
ποίο ρυθµίζουν τις εισφορές τους, όσο και για απλοποίη-
ση της νοµοθεσίας.
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Με τις νέες ρυθµίσεις, περιλαµβάνονται σε ένα και µό-
νο νοµοθετικό κείµενο τόσο τα όργανα, τα οποία είναι
αρµόδια στον κάθε ασφαλιστικό οργανισµό για ρύθµιση
των οφειλών ανάλογα µε το ποσό της οφειλής, όσο και
οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ρυθµίζονται οι
οφειλές.

Τα αρµόδια όργανα για την ρύθµιση των οφειλών εί-
ναι:

Α. Οι ∆/ντές των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή
των λοιπών ασφαλιστικών φορέων, εφόσον το ποσό της
οφειλής ανέρχεται προκειµένου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, έως διακόσιες χι-
λιάδες (200.000) ευρώ προκειµένου για τον ΟΓΑ και έως
ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, προκειµένου για τους
λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς.

Β. Η Ειδική Επιτροπή Εσόδων, η οποία καθιερώνεται
για πρώτη φορά, είναι αρµόδια για την εξέταση του αιτή-
µατος τµηµατικής εξόφλησης οφειλών προς οποιοδήπο-
τε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον η οφειλή υπερβαίνει τα
ανωτέρω ποσά.

Η νέα αυτή Ειδική Επιτροπή Εσόδων εδρεύει στην
ΓΓΚΑ και απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο που είναι ο προϊστάµενος του γραφεί-
ου νοµικού συµβούλου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης

και µέλη:
β) τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
γ) τον προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης Κοινωνικής Α-

σφάλισης του Υπουργείου
δ) έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ
ε)έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών, που υποδεικνύεται

από τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, και την ΕΣΕΕ.
Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών συµµετέχει κάθε φο-

ρά, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης ο εκπρόσωπος
της αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης.

Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, η δε θητεία της Επιτροπής ορίζεται
σε ενάµιση έτος.

Η σύνθεση της ανωτέρω Επιτροπής και η πρόβλεψη
για παραποµπή σε αυτή όλων ανεξαιρέτως των εργοδο-
τών µε συγκεκριµένου ύψους οφειλές προς οποιοδήπο-
τε ασφαλιστικό οργανισµό διασφαλίζει το αδιάβλητο της
κρίσης του αιτήµατος και την αµεροληψία στην εξέτασή
του.

2. Η υποβολή της αίτησης προς τα αρµόδια κατά περί-
πτωση όργανα που συνοδεύεται από παράβολο ύψους
που διαφοροποιείται ανάλογα µε το ποσό της οφειλής ε-
ξετάζεται από τα όργανα των Ασφαλιστικών Οργανι-
σµών ή την Ειδική Επιτροπή Εσόδων, αφού πρώτα συ-
γκεντρωθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται
για να διαµορφωθεί ασφαλής κρίση του αιτήµατος.

Συγκεκριµένα θα λαµβάνονται υπόψη, πέραν του πο-
σού της οφειλής, τα αναγκαστικά µέτρα που έχουν λη-
φθεί, οι τυχόν προηγούµενες ρυθµίσεις στις οποίες έχει
υπαχθεί ο οφειλέτης, και αν αυτές έχουν τηρηθεί, η ύ-
παρξη καταγγελιών ή ελέγχων στους οποίους έχει βρε-
θεί ανασφάλιστο προσωπικό καθώς και οικονοµικά στοι-
χεία, δηλαδή ισοζύγιο αναλυτικού καθολικού τελευταίου
µήνα, ισολογισµό τελευταίου χρόνου, αντίγραφα φορο-
λογικών δηλώσεων κλπ. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων
η αίτηση θα συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του
Προϊσταµένου ∆/νσης ή Τµήµατος της αρµόδιας Υπηρε-
σίας.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία για πρώτη φορά θεσµοθε-
τούνται κατά την εξέταση του αιτήµατος ρύθµισης οφει-
λών προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, βοη-
θούν στη διαµόρφωση της πραγµατικής οικονοµικής κα-
τάστασης του οφειλέτη, στοιχείο απαραίτητο για την α-
διάβλητη κρίση του αιτήµατος.

3. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 προκειµέ-
νου για ύψος οφειλών αρµοδιότητας των οργάνων των
Ασφαλιστικών Οργανισµών και σε 48,προκειµένου για ο-
φειλές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Ε-
πιτροπής Εσόδων.

Ταυτόχρονα καθορίζονται ρητά οι περιπτώσεις απώ-
λειας της ρύθµισης. Ακριβώς δε επειδή δεν παραγνωρί-
ζονται οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν οι εργο-
δότες την παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία δεν
χάνεται η ρύθµιση σε περίπτωση µη καταβολής δόσης
για τέσσερις συνεχείς µήνες ή προκειµένου για τους ο-
φειλέτες του ΟΓΑ έξι µήνες. Εξυπακούεται ότι η ρύθµιση
πρέπει να συνεχίζεται κανονικά µετά το πέρας της προ-
θεσµίας αυτής οπότε και οι δόσεις παρατείνονται για
τους αντίστοιχους µήνες.

Η δυνατότητα αυτή, που µπορεί να ανακουφίσει σε κά-
ποια χρονική στιγµή τις επιχειρήσεις που αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα ρευστότητας, χορηγείται µέχρι και 3
φορές κατά τη διάρκεια της ρύθµισης. Προϋπόθεση για
τα ανωτέρω είναι η συνεχόµενη καταβολή επί 8 µήνες
κάθε φορά τόσο των δόσεων της ρύθµισης όσο και των
τρεχουσών εισφορών.

Για την περαιτέρω διευκόλυνση των εργοδοτών, πολ-
λοί εκ των οποίων πιθανότατα να αντιµετωπίσουν πρό-
βληµα στην αποπληρωµή µιας δόσης για ένα µήνα µέσα
στο 8µηνο καθιερώνεται η δυνατότητα εκπρόθεσµης κα-
ταβολής µιας δόσης, χωρίς απώλεια της ρύθµισης. Για
την ισόνοµη αντιµετώπιση όλων των οφειλετών, η ανω-
τέρω πρόβλεψη έχει εφαρµογή και στους οφειλέτες που
έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 19 του
ν.3833/2010 και τηρούν τους όρους αυτής.

Επίσης υφίσταται δυνατότητα, σε περίπτωση απώλει-
ας της ρύθµισης να προβεί ο οφειλέτης σε νέα ρύθµιση
και πριν την πάροδο ενός έτους από την έκδοση της
προηγούµενης απόφασης, υπό την προϋπόθεση της κα-
ταβολής ποσού ίσου µε 3 δόσεις.

Ειδική µέριµνα λαµβάνεται και για τα χρέη των επιχει-
ρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή έ-
χουν κηρυχθεί σε πτώχευση και των οποίων οι οφειλές
έχουν επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσοστό προσαυξή-
σεων.

Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις προβλέπεται η καταβολή
των οφειλόµενων σε 60 δόσεις µε την προϋπόθεση της
προκαταβολής του 2% της συνολικής οφειλής Επίσης
µέριµνα λαµβάνεται και για τις εποχικές επιχειρήσεις
ούτως ώστε κατά την περίοδο λειτουργίας τους να µπο-
ρούν να καταβάλλουν αυξηµένο ποσό δόσης, ενώ για
την νεκρή περίοδο η δόση να είναι µειωµένη κατά 30%.

3. Ρυθµίζεται µε ενιαίους κανόνες για όλους τους Α-
σφαλιστικούς Φορείς το θέµα της χορήγησης του απο-
δεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας στους εργοδότες
που τηρούν τους όρους της ρύθµισης.

Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας χορηγεί-
ται µε διάρκεια ενός µήνα, υπό την προϋπόθεση της τή-
ρησης της ρύθµισης προς όλους τους ασφαλιστικούς
φορείς στους οποίους υπάγεται το προσωπικό του εργο-
δότη ή ο ίδιος ο αυτοαπασχολούµενος.

Ταυτόχρονα καθορίζονται τα ποσοστά παρακρατήσε-
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ων που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση του αποδεικτι-
κού ασφαλιστικής ενηµερότητας που θα χρησιµοποιηθεί
είτε για τη λήψη δανείου από Τράπεζες, είτε για την εί-
σπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων
από το δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα

4. ∆ιασαφηνίζονται επίσης τόσο τα δικαιώµατα των α-
σφαλιστικών φορέων έναντι των οφειλετών που υπάγο-
νται στη ρύθµιση, ενώ επεκτείνεται και στους οφειλέτες
των λοιπών πλήν ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ασφαλιστικών φορέων η
δυνατότητα διαγραφής µικρών ποσών που οφείλονται
και σήµερα διαγράφονται µόνο από τις οικείες Υπηρε-
σίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2972/2001.

Για την υλοποίηση των νέων ενιαίων ρυθµίσεων οφει-
λόµενων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς
προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη των
∆Σ των φορέων και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοι-
νωνικής Ασφάλισης µε τις οποίες ρυθµίζονται τόσο τα
θέµατα λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Ρύθµισης Ε-
σόδων όσο και οι λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του νέου ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63
Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Το τακτικό προσωπικό των πρώην ασφαλιστικών φο-
ρέων ΤΥ∆ΚΥ, ΤΑΠΕΛ και ΤΑ∆ΚΥ συνταξιοδοτείτο βάσει
των διατάξεων του ν.3620/2007, ν.317/1976 και του
ν.δ.4239/1962 αντίστοιχα από τους ίδιους τους φορείς
µε διατάξεις ανάλογες του ∆ηµοσίου ή του Ειδικού Συ-
νταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Με τη διάταξη του ν.3655/2008 τα ως άνω ΝΠ∆∆ εντά-
χθηκαν ως Τοµείς σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και ειδικότερα το µεν Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ∆ΚΥ) εντάχθηκε στον Οργα-
νισµό Περιθάλψεως Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου (Ο-
ΠΑ∆) ως Τοµέας ΤΥ∆ΚΥ, ο κλάδος Πρόνοιας των Λιµε-
νεργατών του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λι-
µάνια (ΤΑΠΕΛ) εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ ως Τοµέας Πρόνοι-
ας Λιµενεργατών, ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του
ΤΑ∆ΚΥ εντάχθηκε στο ΤΕΑ∆Υ ως Τοµέας Ασφάλισης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και ο κλάδος
Πρόνοιας ΤΑ∆ΚΥ εντάχθηκε στον ΤΠ∆Υ ως Τοµέας Πρό-
νοιας ΤΑ∆ΚΥ.

Με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 4 του ν.3513/
2006 στο τακτικό προσωπικό που µεταφέρθηκε στους α-
νωτέρω Φορείς παρέχεται δυνατότητα διατήρησης του
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος της θέσης
από την οποία προέρχεται.

Με τις παραγράφους 1α, 2 και 3 της προτεινόµενης
διάταξης, ορίζεται ρητά ο Τοµέας, στον οποίο θα αποδί-
δονται οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφά-
λιση του ως άνω προσωπικού καθώς και του προσωπικού
που έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες ή
φορείς, και ο οποίος θα βαρύνεται µε την καταβολή της
σύνταξης τόσο του υπηρετούντος προσωπικού όσο και
αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί, µε εξαίρεση τους
ήδη συνταξιούχους του πρώην Ταµείου Ασθένειας Προ-
σωπικού Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ) των οποίων
η σύνταξη καταβάλλεται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύµφωνα µε

τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.3846/2010.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής χορηγείται

νέα προθεσµία υποβολής αίτησης για αναγνώριση ως
χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., χρόνου απα-
σχόλησης υπαλλήλων σε ν.π.δ.δ., για τον οποίο εσφαλ-
µένα είχε χωρήσει ασφάλιση στο δηµόσιο.

Όπως είναι γνωστό, οι µόνιµοι υπάλληλοι ν.π.δ.δ. των
Ο.Τ.Α. υπάγονται κατά κανόνα στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µε εξαίρεση ορισµένα µόνο ν.π.δ.δ., των
οποίων οι µόνιµοι υπάλληλοι, µε ρητές διατάξεις νόµων,
υπάγονται στην ασφαλιστική προστασία του δηµοσίου.
Εντούτοις, σε ορισµένα ν.π.δ.δ. δήµων, παρότι οι µόνιµοι
υπάλληλοί τους είχαν υποχρέωση υπαγωγής στην α-
σφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., δεν έπρατταν τούτο και υ-
πάγονταν, λόγω είτε άγνοιας είτε σύγχυσης, στην ασφά-
λιση του δηµοσίου και, µάλιστα, για χρονικά διαστήµατα
πέραν της δεκαετίας, για τα οποία, σύµφωνα µε την ι-
σχύουσα νοµοθεσία, το δικαίωµα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για
βεβαίωση και καταλογισµό εισφορών είχε πλέον παρα-
γραφεί. Ως αποτέλεσµα, τα εν λόγω πρόσωπα παρουσία-
ζαν περιόδους απασχόλησης χωρίς ασφαλιστική προ-
στασία, αφενός γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόµου που να
τους υπαγάγει στην ασφάλιση του δηµοσίου, αφετέρου
γιατί το δικαίωµα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για βεβαίωση και
καταλογισµό εισφορών είχε πλέον παραγραφεί.

Προκειµένου, λοιπόν, για την παροχή ασφαλιστικής
κάλυψης σε αυτή την κατηγορία προσώπων, µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 12, του ν.3232/2004,
είχε παρασχεθεί σχετική δυνατότητα για αναγνώριση
των εν λόγω χρόνων απασχόλησης ως χρόνου ασφάλι-
σης στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Η σχετική, όµως, αίτηση µπο-
ρούσε να υποβληθεί, µόνο εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του ν.
3232/2004, δηλαδή έως και την 11η Φεβροταρίου του
2005.

∆εδοµένου ότι παρουσιάζονται ακόµα και σήµερα πε-
ριπτώσεις υπαλλήλων ν.π.δ.δ., που δεν αξιοποίησαν την
ως άνω παρεχόµενη δυνατότητα για αναγνώριση του
χρόνου απασχόλησής τους, ως χρόνου ασφάλισης στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κρίνεται σκόπιµη, για λόγους κοινωνικής
πολιτικής, η παροχή νέας αποκλειστικής προθεσµίας για
υποβολή της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, διάρκει-
ας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυ-
τού.

3. Με τις διατάξεις του ν.3655/2008 συστάθηκαν νέα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε τις επωνυµίες
«Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων» (ΕΤΑΑ),
«Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης» (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταµείο Επικουρικής Ασφά-
λισης Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΕΑΙΤ), «Ταµείο Ασφάλισης Υ-
παλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλει-
ας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας»
(ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ)
στα οποία εντάχθηκαν ασφαλιστικοί φορείς ως κλάδοι ή
Τοµείς µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.

Με τον ίδιο νόµο προβλέφθηκε και η µεταφορά του τα-
κτικού προσωπικού των ασφαλισµένων που αναφέρο-
νται στα οικεία άρθρα του ν.3655/2008 στα νέα ν.π.δ.δ.,
µε τις διατάξεις δε της παρ.17 του άρθρου 4 του
ν.3513/2006 δόθηκε στο προσωπικό αυτό η δυνατότητα
διατήρησης του προηγούµενου της µεταφοράς καθε-
στώτος ασφάλισης (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

∆εδοµένου ότι από 1.1.2008 ηµεροµηνία ένταξης των
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ασφαλιστικών φορέων στα Ν.Π.∆.∆, το προσλαµβανόµε-
νο από αυτά τακτικό προσωπικό υπάγεται στην ασφάλι-
ση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις διατάξεις της κοινής νοµοθεσίας
του Ιδρύµατος, προτείνεται η θέσπιση της διάταξης του
άρθρου αυτού προκειµένου και το ως άνω τακτικό προ-
σωπικό να υπαχθεί στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό κα-
θεστώς του άρθρου 11 του ν.δ 4277/1962 (ειδικό συντα-
ξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2676/1999, συ-
στάθηκε νέο ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Οργανισµός Α-
σφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)» και προ-
βλέφθηκε η κατάργηση των ν.π.δ.δ. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ,
από την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του νέου νοµι-
κού προσώπου.

Με το π.δ.154/2006, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότη-
ση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ιδίου
νόµου, προβλέφθηκε, µεταξύ άλλων, και η µεταφορά
στον ΟΑΕΕ των υπηρετούντων υπαλλήλων των καταρ-
γούµενων Ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, οι οποίοι, έως τη
µεταφορά τους, υπάγονταν σε ειδικά συνταξιοδοτικά κα-
θεστώτα. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 17 του
ν.3513/2006, δόθηκε η δυνατότητα στους ανωτέρω υ-
παλλήλους να διατηρήσουν το προηγούµενο της µετα-
φοράς τους καθεστώς ασφάλισης.

∆εδοµένου, ωστόσο, ότι το ασφαλιστικό καθεστώς
των υπαλλήλων του νέου νπδδ., ΟΑΕΕ, είναι αυτό του
κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ µε συνέπεια οι προσλαµβα-
νόµενοι για πρώτη φορά από 1.1.2007 σε αυτό, να υπά-
γονται στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτείνεται η
θέσπιση της παραγράφου 5, προκειµένου και οι ως άνω
µόνιµοι υπάλληλοι να υπαχθούν στο ασφαλιστικό-συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς του αρ. 11 του ν.δ. 4277/1962
(ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ).

5. Με τις διατάξεις του ν.1276/1982 ο Κλάδος Συντά-
ξεων του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ε∆ΕΜΕ∆ κα-
ταργήθηκε και όσοι ασφαλίζονταν στον Κλάδο αυτό υ-
πήχθησαν στην ασφάλιση του Κλάδου Συντάξεων του Ι-
ΚΑ. Με το άρθρο 1 παρ.4 του ίδιου νόµου, στους υπαλ-
λήλους του καταργηθέντος Ταµείου που πληρούσαν τις
απαιτούµενες από τις καταστατικές διατάξεις προϋποθέ-
σεις, χορηγήθηκε σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά το
χρονικό διάστηµα, που οι ανωτέρω ελάµβαναν τη σύντα-
ξη, που δικαιώθηκαν λόγω απασχόλησής τους στην Ε-
∆ΕΜΕ∆, προσελήφθησαν ως υπάλληλοι στο ΙΚΑ, λαµβά-
νοντας συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές, µε συνέπεια
τη µη αναγνώριση -σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις- ως
συντάξιµου του χρόνου απασχόλησής τους στο Ίδρυµα
και την προσµέτρηση αυτού στην λοιπή συντάξιµη υπη-
ρεσία τους.

Επειδή η ανωτέρω κατηγορία υπαλλήλων, που απολύ-
θηκε µετά την κατάργηση των Κρατικών Μονοπωλίων, έ-
λαβε από το ΙΚΑ ένα µικρό ποσό για σύνταξη ως αποκα-
τάσταση της βλάβης που προκλήθηκε σε αυτούς από την
ως άνω κατάργηση, προτείνεται η παράγραφος 6, µε την
οποία κατ΄εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιµος, ο χρόνος
υπηρεσίας τους στο ΙΚΑ, µε την προϋπόθεση επιστρο-
φής των ποσών των συντάξεων που εισέπραξαν.

Παράλληλα προβλέπεται ότι ο χρόνος για τον οποίο
είχαν καταβληθεί εισφορές κατά το κρίσιµο χρονικό διά-
στηµα στον Ειδικό Λογαριασµό Πρόνοιας Προσωπικού Ι-
ΚΑ ΕΤΑΜ καθώς και στο ΕΤΕΑΜ παραµένει ισχυρός.

Άρθρο 64
Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Με το άρθρο αυτό γίνονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για
την ανάληψη από την Τράπεζα της Ελλάδος της κοινωνι-
κής ασφάλισης του προσωπικού της. Η ανάληψη της α-
σφάλισης του προσωπικού της από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος είναι συµβατή µε το ασφαλιστικό καθεστώς που ι-
σχύει για τους ασφαλισµένους πολλών Κεντρικών Τρα-
πεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήµερα, ορισµένες Κε-
ντρικές Τράπεζες καταβάλλουν άµεσα τις συντάξεις και
λοιπές παροχές, καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου το κόστος
ασφάλισης (π.χ. ∆ανία, Ιρλανδία, Ολλανδία), ενώ άλλες
εγγυώνται και εξασφαλίζουν όλες τις παροχές προς
τους εργαζόµενους και συνταξιούχους (π.χ. Ιταλία, Πορ-
τογαλία, Βέλγιο) ή διαθέτουν πρόσθετη κάλυψη προς
τους συνταξιούχους (π.χ. Γαλλία).

Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, α-
πό την 1.1.2011 παύει η ασφάλιση του προσωπικού της
Τράπεζας στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταρ-
γείται το «Μετοχικό Ταµείο Υπαλλήλων Τράπεζας της
Ελλάδος» και η Τράπεζα αναλαµβάνει και ενεργεί την
κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της, θεωρούµενη
εφεξής Οργανισµός Ασφάλισης.

Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι οι προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης, το ύψος των εισφορών και παροχών και ο υ-
πολογισµός του ποσού της σύνταξης διέπονται από τις
καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ, όπως έχουν
διαµορφωθεί µε γενικές διατάξεις νόµων, π.χ. ν.
2084/1992, αλλά και του παρόντος νόµου.

Με την ίδια παράγραφο, ορίζονται τα απαραίτητα για
την οµαλή µετάβαση στη νέα κατάσταση, δηλαδή, ο τρό-
πος που µεταφέρεται στην Τράπεζα το σύνολο του ενερ-
γητικού και παθητικού του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ και του καταρ-
γούµενου Μετοχικού Ταµείου Υπαλλήλων Τράπεζας της
Ελλάδος, θέµατα ήδη συνταξιούχων και αναγνώρισης
χρόνου ασφάλισης των ήδη ασφαλισµένων- απασχολού-
µενων στην Τράπεζα και καθορίζονται οι προϋποθέσεις
τροποποίησης των Καταστατικών διατάξεων.

Με τις παραγράφους 2 και 3 συστήνεται το Συµβούλιο
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται η σύν-
θεση και ο τρόπος λειτουργίας του και προσδιορίζονται
οι αρµοδιότητές του.

Η παράγραφος 4 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθµίζει τυχόν ζητήµατα
που ανακύψουν κατά την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 65
Υπαγωγή εργαζοµένων Γενικής Τράπεζας και Τοµέα

«ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» στο ΕΤΕΑΜ

1. Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ του άρθρου 58 του ν.
3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄), στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ υ-
πάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι ασφαλισµένοι
και συνταξιούχοι των ταµείων επικουρικής ασφάλισης
του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων µετά τη διά-
λυσή τους µε τη συµφωνία των µερών τα οποία έχουν
συµβληθεί για την σύστασή τους.

Ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του Ταµείου Αλληλο-
βοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος έ-
χει συσταθεί µε απόφαση των υπαλλήλων της Γενικής
Τράπεζας στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταµείου ως Τα-
µείου Πρόνοιας, χωρίς σύµπραξη της Γενικής Τράπεζας,
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η οποία για το λόγο αυτό δεν αποτελεί συµβαλλόµενο
µέρος.

Από τον παρελθόντα µήνα Μάρτιο του 2009 ο ανωτέ-
ρω κλάδος έχει περιέλθει σε πλήρη αδυναµία καταβολής
των συντάξεων στους συνταξιούχους του. ∆εδοµένης
της κατάστασης αυτής και στο πλαίσιο της σύµφωνης µε
το σύνταγµα µέριµνας της Πολιτείας για την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζοµένων, προτείνεται η υποχρεωτική
υπαγωγή των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του Κλά-
δου Επικουρικής Σύνταξης στο ΕΤΕΑΜ.

Μετά την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στο ΕΤΕ-
ΑΜ θα έχει εφαρµογή η νοµοθεσία του ως προς τους α-
σφαλισµένους, ενώ προβλέπεται ο επανυπολογισµός
των συντάξεων και η σύνταξη που θα προκύπτει σε κάθε
περίπτωση θα είναι πλέον η καταβαλλόµενη σύνταξή.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυ-
τού εντάσσεται στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικης Ασφάλι-
σης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλι-
σης Μισθωτών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆) του ΤΕΑ∆Υ.

Ειδικότερα, µε το άρθρο 84 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58
Α΄) ο Ειδικός Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-
ΕΤΕΑΜ) εντάχθηκε, από την 1.8.2008, στο Ταµείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ), ως
Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆) µε πλήρη
λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.

Επειδή:α) ο αριθµός των ασφαλισµένων του Τοµέα
«ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆» βαίνει µειούµενος µε συνέπεια την ανα-
τροπή της σχέσης ασφαλισµένων προς συνταξιούχους,
σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία του ΤΕΑ∆Υ για το 2010
(περίπου 9.500 ασφαλισµένοι:/ 12.500 συνταξιούχους,
ασφαλιστική σχέση ασφαλισµένων προς συνταξιούχους
0,75 προς 1 περίπου) και αυτό γιατί ορισµένα ν.π.δ.δ. και
οργανισµοί (ΟΣΕ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΕΟ, κ.ά.), το προσωπικό
των οποίων συνταξιοδοτείται µε παρεµφερείς µε του
∆ηµοσίου διατάξεις, µετατράπηκαν σε ανώνυµες εται-
ρείες, και οι µεν παλαιοί ασφαλισµένοι τους διατήρησαν
το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύρια ασφάλιση ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ ειδικό καθεστώς, επικουρική ασφάλιση Τοµέας
«ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆» του ΤΕΑ∆Υ), ενώ το νεοπροσλαβανόµε-
νο προσωπικό σε αυτές ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κοινό καθεστώς και για επικουρική σύ-
νταξη στο ΕΤΕΑΜ.

β) ενώ αναµενόταν, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό
του 2010, έλλειµµα 5 εκατ. ευρώ (έσοδα 30 εκατ. ευρώ /
έξοδα 35 εκατ. ευρώ), το οποίο φαινόταν να καλύπτεται
από τα διαθέσιµα του Τοµέα, από τα αναφερόµενα σε
σχετικό έγγραφο του ΤΕΑ∆Υ νεότερα στοιχεία για το
2010 αναµένεται έλλειµµα 15 εκατ. ευρώ περίπου (έσο-
δα 20 εκατ. ευρώ / έξοδα 35 εκατ. ευρώ), µε συνέπεια τα
προβλεπόµενα έσοδα µαζί µε τα διαθέσιµα να καλύ-
πτουν την καταβολή των συντάξεων όχι πέραν του 7ου
µήνα του 2010 και

γ) ο πρώην Ειδικός Τοµέας εξυπηρετείτο από το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και δεν είχε δικό του προσωπικό για να µεταφερ-
θεί στο ΤΕΑ∆Υ µε συνέπεια να προκύψουν λειτουργικά
προβλήµατα στο ΤΕΑ∆Υ, στο οποίο δεν υπάρχει η ανα-
γκαία υποδοµή για την λειτουργία του Τοµέα,

είναι προφανές ότι, εφόσον ο Τοµέας συνεχίσει να
λειτουργεί στο ΤΕΑ∆Υ µε λογιστική και οικονοµική αυτο-
τέλεια, θα παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά και οικονο-
µικά προβλήµατα. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ε-

ξεύρεσης αποτελεσµατικής και βιώσιµης λύσης και η ά-
µεση ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ αποτελεί την πλέον δυνα-
τή λύση για την αντιµετώπιση του οικονοµικού προβλή-
µατος που θα παρουσιάσει, διαφορετικά σε σύντοµο
χρόνο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις του προς τους συνταξιούχους του.

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις Προσωπικού ΟΤΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται καθε-
στώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων για τους
µονίµους υπαλλήλους των ΟΤΑ στον φορέα επικουρικής
ασφάλισής τους (Τοµέας Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ).

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (ΦΕΚ
78 Α΄) θεσµοθετήθηκε στο ∆ηµόσιο καθεστώς Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων για τους µόνιµους υπαλ-
λήλους των ΟΤΑ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 1
του εν λόγω άρθρου, το µόνιµο προσωπικό των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθµού, το
οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωρά-
ριο στη συγκοµιδή και αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή, ε-
πιστασία, καταστροφή απορριµµάτων, σε συνεργεία συ-
ντήρησης και επισκευής των µέσων καθαριότητας και µε
το πλύσιµο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργά-
τες αφοδευτηρίων, οι χειριστές µηχανικών σαρώθρων, οι
εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών,
οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετη-
τές µαρµάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες
µαρµάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και
οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, συνταξιοδοτούνται από το
∆ηµόσιο, εφόσον έχουν συµπληρώσει οι µεν άνδρες το
58ο έτος της ηλικίας τους οι δε γυναίκες το 53ο έτος και
έχουν συµπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιµα έτη από
τα οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυ-
τές εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία
δεκατρία (13) έτη πριν τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορί-
ου ηλικίας. Για το λόγο αυτό, το ανωτέρω προσωπικό υ-
πόκειται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς
4,3% επί του βασικού µισθού και επί του επιδόµατος ειδι-
κής απασχόλησης.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι για επικουρική σύνταξη ασφα-
λίζονται στον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ (από
1.8.2008, µε το ν. 3655/2008 ένταξη του Κλάδου Επικου-
ρικής Ασφάλισης του ΤΑ∆ΚΥ στο ΤΕΑ∆Υ, ως Τοµέας). Α-
πό την ισχύουσα νοµοθεσία του εν λόγω Τοµέα, καθώς
και τη γενικότερη νοµοθεσία, δεν παρέχεται η δυνατότη-
τα καταβολής πρόσθετης εισφοράς επί των αποδοχών
των ασφαλισµένων που έχουν µία από τις παραπάνω ι-
διότητες, ώστε τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής να
συνταξιοδοτούνται και από το φορέα επικουρικής ασφά-
λισής τους, κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους α-
πό τον φορέα κύριας ασφάλισής τους, µε τις ίδιες ειδι-
κές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα.

Με αφορµή αίτηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ερ-
γαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-
ΟΤΑ), να δηµιουργηθεί στο ΤΑ∆ΚΥ ανάλογο καθεστώς,
έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης συντα-
ξιοδότησης και για την επικουρική σύνταξη κατά τα πρό-
τυπα των ασφαλισµένων στο ΕΤΕΑΜ, η ∆/νση Αναλογι-
στικών Μελετών, αφού εξέτασε το θέµα αυτό στα πλαί-
σια των οικονοµικών δυνατοτήτων του Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ»
του ΤΕΑ∆Υ, ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιµότητά του
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πρότεινε τον καθορισµό επασφαλίστρου ύψους 2%, επι-
µεριζόµενου κατά ποσοστό 1,25% στον ασφαλισµένο
και 0,75% στον εργοδότη. Επιπλέον, πρότεινε το ύψος
του επασφάλιστρου για την εξαγορά των ετών ασφάλι-
σης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα να είναι πο-
σοστό 2%.

Το ανωτέρω αίτηµα της ΠΟΕ-ΟΤΑ καθώς και η πρότα-
ση της ∆/νσης Αναλογιστικών Μελετών διαβιβάστηκαν
στο ΤΕΑ∆Υ και ζητήθηκαν οι απόψεις του ∆ιοικητικού
του Συµβουλίου, αναφορικά µε τη θεσµοθέτηση καθε-
στώτος Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και
στον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» για τους µονίµους υπαλλήλους
των ΟΤΑ. Ηδη το ∆Σ του ΤΕΑ∆Υ µε την 2/81/14.4.2010 α-
πόφασή του πρότεινε τη θεσµοθέτηση και στον Τοµέα
«ΤΑ∆ΚΥ» καθεστώτος ΒΑΕ για τους µονίµους υπαλλή-
λους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις αναφερόµενες
στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 εργασίες, ώστε να θεµε-
λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα ταυτόχρονα µε το ∆η-
µόσιο, καθορίζοντας ειδικό επασφάλιστρο και παρέχο-
ντας τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου που πραγ-
µατοποιήθηκε στις παραπάνω εργασίες πριν τη θέσπιση
της σχετικής διάταξης.

Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.
2084/1992 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γή-
ρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των
φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν, από 1.1.98 και για
τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ε-
πειδή το αίτηµα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για θεσµοθέτηση καθε-
στώτος Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων για
τους µονίµους υπαλλήλους των ΟΤΑ στον Τοµέα ΤΑ∆ΚΥ
θεωρείται δίκαιο και εύλογο για λόγους ίσης µεταχείρι-
σης µε το απασχολούµενο στην καθαριότητα προσωπικό
των ΟΤΑ, που απασχολείται στις ίδιες µε το µόνιµο προ-
σωπικό εργασίες και συνταξιοδοτείται για επικουρική
σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ µε ειδικές προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης (µειωµένο όριο ηλικίας και ηµέρες ασφάλι-
σης), ταυτόχρονα µε το φορέα κύριας ασφάλισης ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.

Άρθρο 67
Ασφάλιση συντακτών ηλεκτρονικών εφηµερίδων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η α-
σφάλιση των συντακτών και των υπαλλήλων διοίκησης-
διαχείρισης που απασχολούνται στην έκδοση ηλεκτρονι-
κών εφηµερίδων καθώς και στις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται αποκλειστικά µε την ενηµέρωση µέσω
διαδικτύου, στους ίδιους φορείς που ασφαλίζεται και το
αντίστοιχο προσωπικό των ηµερησίων εφηµερίδων, µε
την καταβολή βέβαια των προβλεπόµενων από τη διάτα-
ξη εισφορών.

Είναι γεγονός, ότι στο πλαίσιο των τεχνολογικών προ-
κλήσεων των τελευταίων ετών και της παρατηρούµενης
οργανωτικής και επιχειρησιακής πολυφωνίας στο χώρο
της πληροφόρησης, το διαδίκτυο αναδεικνύεται ως χα-
ρακτηριστικό µέσο ενηµέρωσης, πληροφόρησης, συγκέ-
ντρωσης εξειδικευµένων πληροφοριών, ψυχαγωγίας
κλπ. µεγάλου µέρους του κοινού. ∆εδοµένου δε, ότι τό-
σο οι ιδιοκτήτες των ηµερήσιων εφηµερίδων των Αθη-
νών και της Θεσσαλονίκης προχωρούν σταδιακά στην
έκδοση των εφηµερίδων τους και σε ηλεκτρονική µορ-
φή, ενώ παράλληλα συστήνονται επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται ανάλογα στο πεδίο της ενηµέρω-

σης, κρίνεται αναγκαία η κατοχύρωση των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων των προσώπων εκείνων που ασχολούνται
αποκλειστικά µε τη συλλογή, επεξεργασία, ανανέωση
του καταχωρούµενου ή προβαλλόµενου πληροφοριακού
υλικού στα εν λόγω µέσα και η ίση µεταχείριση τους µε
τους απασχολούµενους στα έντυπα µέσα.

Για το λόγο αυτό, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου αυτού προβλέπεται η υπαγωγή των προαναφερό-
µενων προσώπων στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης
Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης του κλάδου κύριας ασφάλισης και στην ασφά-
λιση του Λογαριασµού Ανεργίας Προσωπικού Ηµερή-
σιων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του κλάδου
Ανεργίας και ∆ώρου του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, και καθορίζε-
ται το ύψος των καταβαλλόµενων εργοδοτικών και α-
σφαλιστικών εισφορών καθώς και η βάση υπολογισµού
τους. Επιπλέον καθορίζεται ότι ασφάλιση, βάση της πα-
ρούσας διάταξης, λαµβάνει χώρα και στην περίπτωση
που κάποιο πρόσωπο έχει και άλλη απασχόληση, για την
οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην α-
σφάλιση του παραπάνω Τοµέα κύριας ασφάλισης.

Με τις διατάξεις εξάλλου των παραγράφων 2 και 3,
προβλέπεται η επιβολή αγγελιοσήµου και στις διαφηµί-
σεις και τα δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται ή προβάλ-
λονται στα εν λόγω µέσα, προκειµένου να αντιµετωπι-
σθεί η εκτεταµένη διαφυγή εσόδων από τον πόρο αυτό
και αφετέρου επεκτείνονται και σε αυτά οι λειτουργικοί
κανόνες ως προς τη µετάδοση των διαφηµίσεων και τις
οικονοµικές σχέσεις τους µε τους διαφηµιστές και τους
διαφηµιζόµενους.

Άρθρο 68
Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται µία σειρά κανό-
νων προς διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, οι οποίοι απασχολού-
νται µέσω εταιρειών παροχής υπηρεσιών-εργολάβων
στο ∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ, καθώς και σε επιχειρήσεις Ι-
διωτικού Τοµέα και σε φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα,
συµβάλλει στη θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για τον ε-
ντοπισµό της αδήλωτης εργασίας και την αντιµετώπισή
της.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται στην α-
γορά εργασίας -και ιδιαίτερα στους τοµείς καθαριότητας
και φύλαξης- ραγδαία αύξηση της απασχόλησης µέσω ε-
ταιρειών παροχής υπηρεσιών-εργολάβων. Οι ελλείψεις
της νοµοθεσίας περί αυτής της µορφής απασχόλησης ο-
δήγησε στην καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωµάτων ερ-
γασίας, όπως είναι η µη καταβολή του νοµίµου µισθού, η
παραβίαση του νοµίµου ωραρίου, αλλά και η έξαρση της
ανασφάλιστης εργασίας. Από τη µη καταβολή εισφορών
εκ µέρους των εργοδοτών, είτε λόγω απασχόλησης προ-
σώπων τα οποία δεν εµφανίζονται στα στοιχεία που τη-
ρούν για το σκοπό αυτό -ως έχουν υποχρέωση- οι εργο-
δότες (αδήλωτοι-ανασφάλιστοι εργαζόµενοι), είτε λόγω
πληµµελούς ασφάλισης των ήδη ασφαλισµένων, καθώς
και από αδυναµία είσπραξης των βεβαιωθεισών εισφο-
ρών προκύπτει εισφοροδιαφυγή.

Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, οι αναφε-
ρόµενοι φορείς όταν αναθέτουν ή προκηρύσσουν έργα
φύλαξης ή καθαρισµού έχουν την υποχρέωση στην δια-
κήρυξη να περιλαµβάνουν ως ζητούµενα τα υπό στοιχεία
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α’ έως στ΄της παραγράφου και οι εργολάβοι να αναφέ-
ρουν και αναλύουν, µε ποινή αποκλεισµού, τα ίδια στοι-
χεία σε χωριστό κεφάλαιο της προσφορά τους. Με τον
τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις επιτροπές αξιολό-
γησης των προσφορών να αξιολογούν µε επαρκή στοι-
χεία τις προσφορές και να µην παρατηρείται το φαινόµε-
νο το συνολικό ποσό της προσφοράς να είναι µικρότερο
εκείνου του µισθολογικού κόστους.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι, η σύµβαση που υπο-
γράφεται µεταξύ φορέα της πρώτης παραγράφου και ερ-
γολάβου, είναι άκυρη και δεν µπορεί να προχωρήσει η
διαδικασία πληρωµής του έργου, όταν δεν αναφέρονται
τα στοιχεία α΄έως στ΄της παραγράφου 1 και δεν περι-
λαµβάνεται ειδικός όρος περί εφαρµογής των διατάξεων
της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νο-
µοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων
και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι, όταν ένας εργολάβος
που του έχει ανατεθεί ύστερα από διαγωνισµό ή µε α-
πευθείας ανάθεση ένα έργο και για δικούς του λόγους α-
ναθέτει την εκτέλεση αυτού ή µέρος αυτού σε υπεργο-
λάβο θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα γραπτώς τον απο-
δέκτη των υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή εργολάβος
και υπεργολάβος είναι και οι δύο υπεύθυνοι για την κα-
ταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών στους εργαζόµενους.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι όταν τα εντεταλµένα
για την παρακολούθηση του έργου όργανα διαπιστώ-
νουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου παραβά-
σεις εκ µέρους του εργολάβου σχετικά µε την εργατική
και ασφαλιστική νοµοθεσία ή γενικότερα των όρων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο η σύµβαση καταγγέλλε-
ται. Όταν, όµως, οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την
παραλαβή του έργου, τότε δεν καταβάλλεται πληρωµή.
Καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών
οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι α-
σφαλιστικές τους εισφορές.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι, οι επιχειρήσεις του ι-
διωτικού τοµέα που απασχολούν πάνω από πενήντα άτο-
µα εφόσον προβαίνουν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος µε διακήρυξη έχουν όλες τις υποχρεώσεις
των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ό-
ταν δεν υποχρεούνται σε δηµόσια διακήρυξη αλλά η α-
νάθεση γίνεται απευθείας τότε έχουν τις υποχρεώσεις
των παραγράφων 2, 3 και 4. Οι διατάξεις εφαρµόζονται
αναλογικά.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι, το Σ.ΕΠ.Ε και οι µηχα-
νισµοί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν διαπιστώνουν συγκεκριµένες
παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο και επιβάλλουν
πρόστιµα, οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως τους α-
ποδέκτες των υπηρεσιών, για να προβαίνουν στις ενέρ-
γειες που πρέπει. Επιπλέον, όταν πρόκειται για συµβά-
σεις µεταξύ φορέα της παραγράφου 1 και εργολάβου, η
επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο, από τα ίδια
όργανα, έχει τις συνέπειες που αναφέρονται στα στοι-
χεία α και β, του δευτέρου εδαφίου.

Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι ο εργαζόµενος που α-
πασχολείται εκτός της έδρας της επιχείρησης, πρέπει µε
ευθύνη του εργοδότη-εργολάβου να φέρει µαζί του αντί-
γραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα της
κατάστασης προσωπικού, ώστε να διευκολύνεται το έρ-
γο των ελεγκτικών µηχανισµών. Με τον τρόπο αυτό λύ-
νεται ένα χρόνιο πρόβληµα µεταξύ εργοδοτών-εργολά-
βων και ελεγκτικών µηχανισµών.

Άρθρο 69
Παροχές ασθενείας ανέργων ελευθέρων

επαγγελµατιών και εφαρµογή προγραµµάτων
κοινωνικού τουρισµού

Η ασφαλιστική κάλυψη ανέργων για παροχές ιατρο-
φαρµακευτικής περίθαλψης ισχύει σήµερα για όσους εί-
ναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, κατέχουν
κάρτα ανεργίας και παραµένουν άνεργοι. ∆εν καλύπτο-
νται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο οι ελεύθεροι ε-
παγγελµατίες, που για διάφορους λόγους διακόπτουν
την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν έχουν α-
πασχόληση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε περαιτέρω
συνέπεια να στερούνται των παροχών ιατροφαρµακευτι-
κής και νοσοκοµειακής περίθαλψης.

Προς την κατεύθυνση επέκτασης του µέτρου ασφαλι-
στικής κάλυψης ανέργων για παροχές ιατροφαρµακευτι-
κής περίθαλψης και στους ελεύθερους επαγγελµατίες,
λαµβανοµένου υπόψη ότι οι εργασιακές συνθήκες στο
χώρο των επαγγελµατιών αυτών στην παρούσα δηµο-
σιονοµική φάση οδηγούν σε κλείσιµο πολλές επιχειρή-
σεις, προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου, ώστε να µη µείνουν ακάλυπτοι, όσον αφο-
ρά τις παροχές σε είδος, οι ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε.,
που διέκοψαν για οποιοδήποτε λόγο την άσκηση του ε-
παγγέλµατός τους. Για την κάλυψη των σχετικών δαπα-
νών ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλ-
ψης, συστήνεται στον ΟΑΕ∆ Ειδικός Λογαριασµός µε
πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.

Επίσης µε σκοπό την ισότιµη αντιµετώπιση των επαγ-
γελµατιών σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες πλη-
θυσµού, συστήνεται στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας
Ειδικός Λογαριασµός µε οικονοµική και λογιστική αυτο-
τέλεια και σκοπό τη συµµετοχή των επαγγελµατιών και
των οικογενειών τους σε προγράµµατα κοινωνικού του-
ρισµού, διακοπών και εκδροµών.

Άρθρο 70
Μικτά κλιµάκια ελέγχου χηµικών του Γενικού Χηµείου

του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονοµικών
Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ

Ο Κανονισµός 1907/2006/ΕΚ προβλέπει, µεταξύ άλ-
λων, ως στόχο την αυξηµένη προστασία της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος. Ειδικά όσον αφορά στην
προστασία των επαγγελµατιών χρηστών προβλέπει την
έκδοση από τους προµηθευτές επικίνδυνων χηµικών ου-
σιών και παρασκευασµάτων (µειγµάτων) διευρυµένων
∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας. Τα διευρυµένα ∆ελτία
∆εδοµένων Ασφαλείας θα περιλαµβάνουν ως παράρτη-
µα τα Σενάρια Έκθεσης δηλαδή τα προτεινόµενα από
τον προµηθευτή µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων
από την παραγωγή, χρήση, έκθεση σε επικίνδυνες χηµι-
κές ουσίες και παρασκευάσµατα (µείγµατα).

Κατά τους ελέγχους εφαρµογής της νοµοθεσίας πρέ-
πει να ελέγχεται όχι µόνον η εφαρµογή των προτεινόµε-
νων µέτρων περιορισµού των κινδύνων από τους επαγ-
γελµατίες χρήστες αλλά και η καταλληλότητα και η ε-
πάρκειά τους. Για την επίτευξη του προαναφερόµενου
στόχου κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των χηµικών-
επιθεωρητών του Γ.Χ.Κ. και των επιθεωρητών εργασίας
λόγω εµπειρίας και εξειδίκευσης των τελευταίων στο
συγκεκριµένο θέµα.
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Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για το προσωπικό της εταιρείας

Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η µεταφο-
ρά του προσωπικού της Εταιρείας µε την επωνυµία Ολυ-
µπιακό Χωριό Α.Ε. σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ήδη υπάρχουσες κενές
θέσεις εφόσον υπάρχουν τα προσόντα για τις θέσεις αυ-
τές και µε τους όρους απασχόλησης των θέσεων αυτών.

Και τούτο διότι η εν λόγω εταιρία, θυγατρική 100% του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, πέραν του ότι ολο-
κλήρωσε εµπρόθεσµα το έργο της κατασκευής του Ολυ-
µπιακού Χωριού και εξασφάλισε στους απασχολούµε-
νους σε αυτή, αξιόλογη τεχνογνωσία, ταυτόχρονα α-
πορρόφησε και µεγάλο, ίσως το µεγαλύτερο τµήµα της
κατασκευαστικής δράσεως του Οργανισµού αλλά και κα-
τασκευαστικό έργο του ∆ηµοσίου, κατά το διάστηµα
2000-2009, αφού είχε επιφορτισθεί µε την ολοκλήρωση
έργων που αφορούσαν στη δηµιουργία 2.900 κατοικιών,
και όλων των συνοδευτικών εγκαταστάσεων και ∆ηµο-
σίων Κτηρίων.

Εξάλλου οι ανάγκες των φορέων όπου µεταφέρονται
είναι αυξηµένες και τα κενά δεν µπορούν να καλυφθούν
µε διορισµό άλλων υπαλλήλων, δεδοµένου ότι οι διορι-
σµοί αυτοί έχουν ανασταλεί για το 2010.

Έτσι, καθίσταται αναγκαία η απορρόφηση από τον Ο-
ΕΚ ή άλλους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης µέρους του προσωπικού του Ολυ-
µπιακού Χωριού, που επιθυµεί να µεταφερθεί, µε τους ό-
ρους απασχόλησης της αντίστοιχης θέσης την οποία κα-
ταλαµβάνει.

Άρθρο 72
Αµοιβή εµπειρογνωµόνων και αξιολογητών που
συµµετέχουν σε επιτροπές και οµάδες εργασίας

των διαγωνισµών του ΕΣΠΑ

Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄της
παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267 Α΄), είχε θεσπιστεί η υποχρέωση έξι συναρµοδίων
Υπουργών για έκδοση κοινής απόφασης, η οποία θα όρι-
ζε «το είδος των αµειβόµενων επιτροπών ή οµάδων ερ-
γασίας, το πλαίσιο και τα ανώτατα όρια της αποζηµίω-
σης των µελών των ως άνω επιτροπών ή οµάδων εργα-
σίας, των εµπειρογνωµόνων και των αξιολογητών» κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.

Η κ.υ.α. αυτή ουδέποτε εξεδόθη, ενώ µέχρι σήµερα έ-
χουν παρασχεθεί υπηρεσίες από 241 αξιολογητές στο
πλαίσιο των διαγωνισµών του ΕΣΠΑ, προκειµένου να
διασφαλιστούν η αντικειµενικότητα της αξιολόγησης και
η ταχύτερη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών
των έργων του ΕΣΠΑ. Ο καθορισµός της αποζηµίωσης
των αξιολογητών είναι αδύνατος, γιατί σύµφωνα µε το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η συγκεκριµένη διάταξη
του ν. 3614/2007 δεν επιτρέπει την εφαρµογή των κείµε-
νων διατάξεων (δηλαδή του άρθρου 17 του ν. 3205/
2003).

Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της
αποζηµίωσης των αξιολογητών που παρείχαν µέχρι σή-
µερα τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των συγχρηµατο-
δοτούµενων δράσεων του ΕΣΠΑ, αλλά και αυτών που θα
τις παράσχουν έως την έκδοση της κ.υ.α. των έξι συναρ-
µοδίων Υπουργών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, µέ-

χρι την έκδοση της κ.υ.α. των έξι συναρµοδίων Υπουρ-
γών, ο καθορισµός της αποζηµίωσης των αξιολογητών
θα γίνεται µε τις κείµενες διατάξεις, αναδροµικά από την
έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που δεν προβλεφθεί ειδική α-
ναδροµική ισχύς, οι κ.υ.α. καθορισµού αποζηµίωσης που
θα εκδοθούν από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον συ-
ναρµόδιο Υπουργό δεν θα µπορέσουν να δώσουν ανα-
δροµικότητα πέραν του έτους από τη δηµοσίευσή τους
(σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 849/1978, ΦΕΚ 232/Α)
και οι αξιολογητές που παρείχαν υπηρεσίες για το ΕΣΠΑ
µέχρι τον Απρίλιο του 2009 δεν θα µπορέσουν να αποζη-
µιωθούν.

Με την προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα
κάλυψης του νοµοθετικού κενού που έχει δηµιουργηθεί,
αναδροµικά από την ψήφιση του ν. 3614/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ
Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες

εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας
της Ελληνικής Οικονοµίας και άλλες διατάξεις

Άρθρα 73 και 74
∆ιαδικασία Προσφυγής στον Οργανισµό

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
Εκλογή Μεσολαβητών-∆ιαιτητών

Ο ΟΜΕ∆ είναι επιφορτισµένος µε κοινωνικά κρίσιµες
αρµοδιότητες. Από τη λειτουργία του εξαρτάται η εναρ-
µόνιση των σχέσεων των κοινωνικών εταίρων κατά την ι-
διαίτερα ευαίσθητη στιγµή της εκ µέρους τους έλλειψης
συµφωνίας επί θεµάτων που αφορούν το εισόδηµα των
εργαζοµένων και γενικότερα τους όρους εργασίας. ∆εν
υπάρχει καµία αµφιβολία πως ο ΟΜΕ∆ έχει προσφέρει
πολλά. Η παρούσα νοµοθετική παρέµβαση έχει σκοπό να
άρει τις αµφισβητήσεις ορισµένων κοινωνικών εταίρων
ως προς την αντικειµενικότητα της κρίσης κατά τις διαδι-
κασίες της µεσολάβησης και της διαιτησίας. Ταυτοχρό-
νως µε την παρούσα νοµοθετική παρέµβαση η ελληνική
έννοµη τάξη εναρµονίζεται µε την απόφαση 2261/2003
της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας του ΙLO
(βλέπε ΕΕ∆ 2004, σελ. 235).

Άρθρο 75
Ρύθµιση θεµάτων εργασιακών σχέσεων

1. Με τη ρύθµιση αυτή, τα όρια των εδαφίων (α) και (β)
της παραγράφου 2 του ν.1387/83 (ΦΕΚ 110 Α΄),όπως ι-
σχύει, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται οµα-
δικές, καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόµενοι για επιχειρήσεις ή εκµε-
ταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πε-
νήντα (150) εργαζόµενους και

β) Ποσοστό 5% του προσωπικού και µέχρι τριάντα (30)
εργαζόµενοι για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που α-
πασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόµε-
νους.

2. Με την δεύτερη παράγραφο τροποποιείται το άρθρο
1 του ν.21121/1920, που αφορά την αποζηµίωση των υ-
παλλήλων στον ιδιωτικό τοµέα σε περίπτωση καταγγε-
λίας της σύµβασής τους µόνο ως προς το χρόνο προει-
δοποίησης. Μειώνεται δηλαδή ο χρόνος προειδοποίη-
σης, ενώ δεν θίγονται τα ποσά της αποζηµίωσης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας α-
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ορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο µηνών κατό-
πιν προηγούµενης έγγραφης προειδοποίησης του εργο-
δότη, ο απολυθείς υπάλληλος λαµβάνει το ½ της αποζη-
µίωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των
νόµων 2112/1920 και 3198/1955. Ο χρόνος προειδοποίη-
σης ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου
διαµορφώνεται ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 µήνες
ως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός µηνός πριν
την απόλυση β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει
από 2 χρόνια συµπληρωµένα ως 5 χρόνια, απαιτείται
προειδοποίηση δύο µηνών πριν την απόλυση. γ) Για υ-
παλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 χρόνια συµπλη-
ρωµένα ως 10 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τριών
µηνών πριν την απόλυση. δ) Για υπαλλήλους που έχουν
υπηρετήσει από 10 χρόνια συµπληρωµένα ως 15 χρόνια,
απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων µηνών πριν την α-
πόλυση. ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από
15 χρόνια συµπληρωµένα ως 20 χρόνια, απαιτείται προ-
ειδοποίηση πέντε µηνών πριν την απόλυση. στ) Για υ-
παλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 20 χρόνια συ-
µπληρωµένα και άνω, απαιτείται προειδοποίηση έξι µη-
νών πριν την απόλυση.

Ο εργοδότης που καταγγέλλει της σύµβαση εργασίας
χωρίς προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση καταβάλ-
λει στον απολυόµενο την αποζηµίωση που προβλέπεται
από τις οικείες διατάξεις των νόµων 2112/1920 και
3198/1955.

Μέχρι σήµερα, η διάταξη καταγγελίας σύµβασης ερ-
γασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων κατόπιν έγγραφης
προειδοποίησης του εργοδότη ήταν σχεδόν ανενεργός,
σπάνια έκαναν χρήση της οι εργοδότες γιατί ήταν µεγά-
λος ο χρόνος προειδοποίησης. Με την παρούσα διάταξη
γίνεται ένας εξορθολογισµός του χρόνου προειδοποίη-
σης.

3. Με την τρίτη παράγραφο ρυθµίζεται ο τρόπος κατα-
βολής της αποζηµίωσης. Όταν η αποζηµίωση λόγω κα-
ταγγελίας της σύµβασης εργασίας υπερβαίνει τις απο-
δοχές δύο (2) µηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να κατα-
βάλλει κατά την απόλυση µέρος της αποζηµίωσης που α-
ντιστοιχεί στις αποδοχές δύο µηνών. Το υπόλοιπο ποσό
καταβάλλεται σε διµηνιαίες δόσεις κάθε µία από τις ο-
ποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές
δύο µηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για
την εξόφληση του συνόλου της αποζηµιώσεως είναι µι-
κρότερο. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί την επο-
µένη από τη συµπλήρωση διµήνου από την απόλυση.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η διευκόλυνση ως
προς τον χρόνο καταβολής της αποζηµίωσης των επιχει-
ρήσεων που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλή-
µατα λόγω της οικονοµικής κρίσης που θέλουν να µειώ-
σουν το προσωπικό τους, για να µην οδηγηθούν στο ορι-
στικό κλείσιµο.

4. Με την τέταρτη, πέµπτη και έκτη παράγραφο θεσπί-
ζονται ουσιαστικά συγκεκριµένα µέτρα προστασίας για
τους εργαζόµενους µεγάλης ηλικίας µε σκοπό την άµ-
βλυνση των αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση απο-
λύσεων. Τα νέα µέτρα επικεντρώνονται στην υποχρέωση
του εργοδότη να αναλαµβάνει µε πολύ συγκεκριµένους
όρους το 80% ή το 50% του κόστους αυτασφάλισης του
απολυόµενου για τρία χρόνια, ενώ το υπόλοιπο κόστος
αναλαµβάνεται µέσα από ειδικά προγράµµατα που εκπο-
νεί και υλοποιεί ο ΟΑΕ∆.

Επιπρόσθετα στην παράγραφο επτά του παρόντος κα-
θορίζεται για πρώτη φορά µέγιστο επιτρεπτό ποσοστό α-
πολύσεων 10% για εργαζόµενους ηλικίας 55 έως 64 ε-
τών.

5. Με την παράγραφο 8 προβλέπεται για τον ΟΑΕ∆ η
δυνατότητα να καταβάλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ασφαλιστι-
κές εισφορές των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργα-
σίας ηλικίας κάτω των 25 ετών που προσλαµβάνονται και
αµείβονται µε το 84% του κατώτατου βασικού µισθού ή
ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Ε-
θνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, υπό τον όρο
ότι οι εργοδότες θα καταβάλλουν στους νεοπροσλαµβα-
νόµενους ως µέρος των καθαρών αποδοχών τους, ποσό
αντίστοιχο µε εκείνο που ο ΟΑΕ∆ αναλαµβάνει να κατα-
βάλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην επικουρική ασφάλιση του Ε-
ΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών ταµείων, προκειµένου να
καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των νεοπροσλαµβα-
νοµένων.

Με την ως άνω ρύθµιση, επιδιώκεται η εξασφάλιση για
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας η αµοιβή
µε το 100% του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµι-
σθίου όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γε-
νική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ενώ οι εργοδότες
τους αµείβουν µε το 84% του ως άνω βασικού µισθού ή
ηµεροµισθίου.

Για την εφαρµογή του προτεινόµενου άρθρου ως νεο-
εισερχόµενοι στην αγορά εργασίας θεωρούνται όσοι έ-
χουν πραγµατοποιήσει έως και 150 ηµέρες εργασίας.

6. Με την παράγραφο 9 σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του ΟΑΕ∆ τα ποσο-
στά ανεργίας στους νέους είναι πολύ υψηλά. Αυτό κυ-
ρίως οφείλεται στην έλλειψη προϋπηρεσίας εµπειρίας
και δεξιοτήτων των νέων ώστε να προτιµηθούν από τον
εργοδότη για να καλύψουν θέσεις εργασίας. Με την
προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα και ένα κί-
νητρο στους εργοδότες, λόγω της µείωσης του κόστους
να καταρτίζουν ειδικές συµβάσεις µαθητείας, µέχρι ενός
έτους, µε άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος
µέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους µε σκοπό την α-
πόκτηση δεξιοτήτων και εµπειρίας στην παραγωγική δια-
δικασία.

Οι εν λόγω µαθητευόµενοι λαµβάνουν το 70% του κα-
τώτατου ηµεροµισθίου ή µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ασφα-
λίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και
1% κατά του κινδύνου ατυχήµατος. Όσοι δεν έχουν συ-
µπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι
φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές ε-
παγγελµατικές σχολές δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρι-
σµένες από το κράτος δεν µπορεί να µαθητεύουν περισ-
σότερο από έξι (6) ώρες την ηµέρα και τριάντα (30) ώρες
την εβδοµάδα. Για τους έχοντες συµπληρώσει το 16ο έ-
τος η άσκηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώ-
ρες την ηµέρα και τις σαράντα (40) την εβδοµάδα. Απα-
γορεύεται η άσκηση να πραγµατοποιείται από την 22α
ώρα µ.µ. έως και την 6η π.µ. Τα άτοµα αυτά, µε εξαίρεση
τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργα-
ζοµένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας.

7. Με την παράγραφο 10 υλοποιούνται οι προβλέψεις
του Παραρτήµατος 3, που έχει προσαρτηθεί στο νόµο
3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), για την αύξηση της ευελιξίας
στο ωράριο εργασίας. Ειδικότερα µε τη ρύθµιση αυτή
διαρθρώνεται µε διαφορετικό τρόπο και ορθολογικοποι-
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είται η αµοιβή της υπερωριακής απασχόλησης για να α-
νταποκριθεί στις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονοµία
της χώρας.

Πιο συγκεκριµένα οι ανάγκες για διαρθρωτικές µεταρ-
ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, όπως αυτές καταγρά-
φονται στο Παράρτηµα 3, προκειµένου να έχουµε αύξη-
ση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας καθι-
στούν επιτακτική την αναδιαµόρφωση της αµοιβής της
υπερωριακής απασχόλησης προκειµένου να προσαρµο-
στεί στα νέα δεδοµένα.

Σύµφωνα λοιπόν µε την παράγραφο 10, η προσαύξηση
της αµοιβής για την υπερεργασία και τη νόµιµη υπερω-
ρία, εντός των ανωτάτων ορίων, διαµορφώνεται σε 20%
και 40% αντίστοιχα, επί του καταβαλλόµενου ωροµισθί-
ου.

Περαιτέρω, για τη νόµιµη υπερωριακή απασχόληση,
πέραν των ανωτάτων ορίων, η προσαύξηση διαµορφώνε-
ται σε 60% επί του καταβαλλόµενου ωροµισθίου.

Εξάλλου, για κάθε ώρα κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας, ο
εργαζόµενος δικαιούται το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο
προσαυξηµένο κατά 80%.

Τέλος, σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της ευελιξίας στο
ωράριο εργασίας και ως εκ τούτου στην υλοποίηση των
προβλέψεων του Παραρτήµατος 3, για την αγορά εργα-
σίας, παίζει η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3846/2010
(ΦΕΚ 66 Α΄), σχετικά µε τη διευθέτηση του χρόνου ερ-
γασίας. Η σχετική διαδικασία επιτρέπει χωρίς επιβάρυν-
ση του κόστους των υπερωριών, την ταχύτερη προσαρ-
µογή της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων
στις µεταβολές της ζήτησης, καθώς επίσης και την αντι-
µετώπιση πιθανής ύφεσης στην παραγωγική διαδικασία
συµβάλλοντας επιπλέον, στην διατήρηση των υφιστάµε-
νων θέσεων απασχόλησης από τους εργαζόµενους.

Άρθρο 76

Αναφέρονται οι καταργούµενες διατάξεις.

Άρθρο 77

Αφορά στην έναρξη ισχύος του νόµου.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Λ. Κατσέλη

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆. Ρέππας Α. Λοβέρδος

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Ξενογιαννακοπούλου Αικ. Μπατζέλη

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης Μ. Χρυσοχοϊδης

34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν α-
ναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται µετά
την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος
αυτός.

2. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα-
λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη
ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισµέ-
νου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την
1.1.2015 σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Το
αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογι-
σµούς των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης
ή το ∆ηµόσιο για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου.

3. Τα θέµατα του νόµου αυτού που αναφέρονται στους
τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του ∆ηµοσίου,
τους στρατιωτικούς, τους υπαλλήλους της Βουλής και
τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.∆.∆., οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθµίδας θα ρυθµιστούν
µε ειδικό συνταξιοδοτικό νόµο των αρµόδιων Υπουργών.

Άρθρο 2
Βασική σύνταξη

1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ-
νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 2010,
καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00)
ευρώ µηνιαίως, για 12 µήνες και αναπροσαρµόζεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του νόµου αυτού.

2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Οι ασφαλισµένοι των οργανισµών κύριας ασφάλι-

σης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λει-
τουργοί του ∆ηµοσίου, οι στρατιωτικοί, οι υπάλληλοι της
Βουλής και οι τακτικοί υπάλληλοι των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµίδας, ανεξαρτήτως χρόνου
υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεµελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική
σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία συνταξιοδό-
τησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή το ∆ηµόσιο.
Στους ασφαλισµένους των οποίων η σύνταξη, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισµα
δύο τµηµάτων, η βασική σύνταξη υπολογίζεται αναλογι-
κά, µε βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής
προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται για τους συ-
νταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο
που υπολείπεται των τριανταπέντε (35) ετών διαµονής
στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της
ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται στις
περιπτώσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
σε µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε µειωµένη σύ-
νταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση χορή-

γησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η µείωση της βασικής
σύνταξης προκειµένου για τους ασφαλισµένους που
λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε
1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συµπλήρω-
ση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Για
τους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη
λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 67% έως και 79,99% χορη-
γείται το 75% της βασικής σύνταξης, και µε ποσοστό α-
πό 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι µει-
ώσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή σε όσους συνταξιοδο-
τούνται µε τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄),
καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της πε-
ρίπτωσης α´ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄). Στις περιπτώσεις χορήγη-
σης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της βασικής σύ-
νταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε
συνδικαιούχο µε βάση το δικαιούµενο, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία κάθε φορέα ή σύµφωνα µε τις γενικές διατά-
ξεις, ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου, όπως διαµορφώ-
νεται.

Προκειµένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω πο-
σοστού της βασικής σύνταξης λήγει µε τη συµπλήρωση
των ορίων ηλικίας που ορίζονται από τη νοµοθεσία. Το
καταβαλλόµενο σε αυτά ποσοστό, µετά τη διακοπή χο-
ρήγησής του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται
στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό της
δικαιούµενης σύνταξης. Εάν ο συνταξιούχος λόγω θα-
νάτου λαµβάνει σύνταξη και από ίδιο δικαίωµα ή περισ-
σότερες της µιας σύνταξης λόγω θανάτου, δικαιούται
βασική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη
και για τη µεγαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου.
Εάν ο συνταξιούχος λόγω θανάτου σύζυγος εργάζεται ή
απασχολείται δικαιούται βασική σύνταξη στην ηλικία των
65 ετών.

Σε περίπτωση επιµερισµού της εξ ιδίου δικαιώµατος
σύνταξης µεταξύ δικαιούχου και τέκνων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του νόµου αυτού, το ποσό της
βασικής σύνταξης κατανέµεται κατά τα ίδια ποσοστά.

Προκειµένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώµατος
µε περισσότερες της µίας συντάξεις χορηγείται µία βα-
σική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιού-
µενου µιας πλήρους σε ποσό και µιας µειωµένης κύριας
σύνταξης, το ποσό της χορηγούµενης βασικής σύνταξης
είναι πλήρες και καταβάλλεται από το φορέα που χορη-
γεί την πλήρη σύνταξη. Αρµόδιος φορέας καταβολής
της βασικής σύνταξης, σε αυτή την κατηγορία συνταξι-
ούχων, είναι ο απονέµων την αναλογική σύνταξη φορέ-
ας κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.

Β. Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγµατοποιήσει
λιγότερες από 4.500 ηµέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφά-
λισης σε ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης
ή το ∆ηµόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω
κριτήρια:

α) Έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β) Το ατοµικό και το οικογενειακό τους εισόδηµα, από

οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έ-
τος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων σαρά-
ντα (5.040) ευρώ και δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) ευ-
ρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατά
το ποσοστό αναπροσαρµογής της βασικής σύνταξης.

γ) ∆ιαµένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέ-
ντε (15) έτη, µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της η-
λικίας τους.

Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους
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πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συ-
µπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριανταπέντε (35)
πλήρη έτη διαµονής και µειώνεται κατά 1/35 για κάθε έ-
να (1) έτος που υπολείπεται των τριανταπέντε (35) ετών
διαµονής. Η βασική σύνταξη σε αυτή την κατηγορία των
δικαιούχων δεν µεταβιβάζεται σε δικαιοδόχα πρόσωπα.
Αρµόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης εί-
ναι ο ΟΓΑ σε περίπτωση µη δικαιούχων αναλογικού πο-
σού σύνταξης και οι φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆η-
µόσιο από τους οποίους καταβάλλεται το αναλογικό πο-
σό σύνταξης.

Άρθρο 3
Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισµένων

από 1.1.2011 και εφεξής

1. Οι ασφαλισµένοι για πρώτη φορά, από 1.1.2011 και
εφεξής, σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που θε-
µελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015, δικαι-
ούνται αναλογικού ποσού σύνταξης, µε βάση το συνολι-
κό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν µπορεί να είναι
µικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τρια-
κοσίων (300) ηµερών και µε τη συµπλήρωση των ορίων
ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία
κατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο
χρόνος ασφάλισης είναι µικρότερος των δεκαπέντε (15)
ετών ή 4.500 ηµερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έ-
τος. Η µηνιαία σύνταξη των ανωτέρω, υπολογίζεται για
κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, µε βάση ποσοστά επί των
προβλεπόµενων συντάξιµων αποδοχών ή ασφαλιστικών
κατηγοριών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:

ΗΜ/ΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΑΣΦ. ΒΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 4.500 0,80%
4.501 5.400 0,86%
5.401 6.300 0,92%
6.301 7.200 0,99%
7.201 8.100 1,06%
8.101 9.000 1,14%
9.001 9.900 1,22%
9.901 10.800 1,31%
10.801 11.700 1,40%
11.701 15.000 1,50%

2. Ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογι-
σµό της αναλογικής σύνταξης γήρατος και αναπηρίας
στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν µισθω-
τούς, λαµβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συ-
νόλου των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµέ-
νος, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, πλην
των αποδοχών του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η
αίτηση συνταξιοδότησης, επί των οποίων καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισµό δώρων
εορτών και επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού των µη-
νών απασχόλησης που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλι-
σµένος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τους φο-
ρείς κύριας ασφάλισης µισθωτών, στους οποίους ως βάση
υπολογισµού των παροχών θεωρείται η ηµέρα εργασίας,
η κατά το προηγούµενο εδάφιο διαίρεση γίνεται µε τον α-

ριθµό ηµερών εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστηµα και
το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί εικοσιπέντε (25).

Για τον προσδιορισµό του συντάξιµου µισθού των αυ-
τοαπασχολούµενων που υπάγονται στην ασφάλιση των
Τοµέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Τα-
µείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέ-
ρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποί-
ων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο ασφάλι-
σής τους, ή ο µέσος όρος των συντάξιµων αποδοχών, ό-
πως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες καταστατικές
διατάξεις και διαµορφώνονται καθ’ όλο τον εργασιακό
τους βίο.

Για τον προσδιορισµό των παραπάνω συντάξιµων απο-
δοχών, οι αποδοχές του ασφαλισµένου ή ο συντάξιµος
µισθός του προηγούµενου εδαφίου, για κάθε ηµερολο-
γιακό έτος, πλην των αποδοχών ή του µισθού του τελευ-
ταίου έτους ή τµήµατος έτους κατά το οποίο υποβάλλε-
ται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαµβάνονται υπόψη αυ-
ξηµένες κατά τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλω-
τή και µε συντελεστή ωρίµανσης που προσδιορίζεται κά-
θε έτος, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώ-
µη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.

Για τον υπολογισµό της αναλογικής σύνταξης στους
φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων, λαµ-
βάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες που προ-
βλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, βάσει των οποί-
ων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο ασφάλι-
σης του ασφαλισµένου, όπως έχουν διαµορφωθεί την
31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης έτους. Για τους µισθωτούς α-
σφαλισµένους στους ανωτέρω φορείς, εφαρµόζονται α-
ναλόγως τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρα-
γράφου αυτής.

3. Το άθροισµα των ποσών της βασικής και της αναλο-
γικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισης
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ή λόγω αναπηρίας µε
ποσοστό 80% και άνω ή λόγω εργατικού ατυχήµατος,
δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε
δεκαπέντε (15) ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως
καθορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας του 2015, αναπροσαρµοζόµενο εφεξής κατά
το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Το κατώτατο αυτό
όριο µειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος
λαµβάνει σύνταξη µειωµένη. Το συνολικό ποσό της σύ-
νταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και των
τέκνων δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 80% των δύο
προηγούµενων εδαφίων.

4. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρ-
θρων 1 έως 43 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως ι-
σχύουν.

Άρθρο 4
Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισµένων πριν από την

1.1.2011

1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο έ-
ως και 31.12.2010 και θεµελιώνουν δικαίωµα σε σύνταξη
γήρατος ή αναπηρίας µετά την 1.1.2015, δικαιούνται:

α) Τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλι-
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σής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται µε βά-
ση τα ποσοστά και τις συντάξιµες αποδοχές ή ασφαλι-
στικές κατηγορίες ή τα οριζόµενα κατ’ έτος ποσά συντά-
ξεων, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης και
όπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ή
το ∆ηµόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις που ε-
ξακολουθούν να ισχύουν.

β) Τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλι-
σής τους από 1.1.2011 έως την ηµεροµηνία συνταξιοδό-
τησής τους.

Το ποσό για το αναλογικό τµήµα της σύνταξης για κά-
θε πλήρες έτος υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου αυτού, αφού πρώτα
συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατο-
ποιήσει ο ασφαλισµένος έως 31.12.2010, οι δε συντάξι-
µες αποδοχές ή ο συντάξιµος µισθός ή οι ασφαλιστικές
κατηγορίες για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµα-
τος της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής είναι αυτές
που προσδιορίζονται από το έτος αυτό και µετά. Το συ-
νολικό ποσό σύνταξης που προκύπτει από την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου αυτής και της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ποσό της σύνταξης που προβλέπεται από
καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόµων για τους έως
31.12.1992 και από 1.1.1993 ασφαλισµένους αντίστοιχα.
Για τον υπολογισµό των προσαυξήσεων τέκνων ή και συ-
ζύγου, όπου προβλέπεται, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις
που ισχύουν για κάθε κατηγορία ασφαλισµένων, ανάλο-
γα µε το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

2. Ειδικά για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σε σύνταξη
γήρατος ή αναπηρίας από φορείς κύριας ασφάλισης ή το
∆ηµόσιο πριν την 1.1.2015, το τµήµα της µηνιαίας σύ-
νταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από
1.1.2013 και εφεξής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% των
µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών ή του ποσού των ασφα-
λιστικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται από τις
ισχύουσες γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα
κύριας ασφάλισης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 25 του νόµου αυτού και της παραγράφου 7 του
άρθρου µόνου του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄).

3. Για τον υπολογισµό του αναλογικού ποσού σύντα-
ξης από 1.1.2011 και εφεξής, σε φορείς ή τοµείς στους
οποίους δεν προβλέπονται συντάξιµες αποδοχές ή συ-
ντάξιµος µισθός ή ασφαλιστικές κατηγορίες, οι ασφαλι-
σµένοι κατατάσσονται στην πλησιέστερη ασφαλιστική
κατηγορία των νέων ασφαλισµένων, µε βάση τις εισφο-
ρές που κατέβαλαν στο φορέα ή τοµέα από τον οποίο
προέρχονται, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31η ∆εκεµ-
βρίου του προηγούµενου της υποβολής της αίτησης συ-
νταξιοδότησης έτους.

4. Οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου
ορίζονται σύµφωνα µε τις γενικές ή καταστατικές διατά-
ξεις κάθε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, και τις
διατάξεις του νόµου αυτού.

5. α) Από 1.1.2012, στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου υπάγονται οι συνταξιοδοτικές διαφορές ου-
σίας που αφορούν και τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.

β) Εάν στην ασφαλιστική νοµοθεσία, προβλέπεται η
δυνατότητα ασκήσεως ενδικοφανούς µέσου, που συνε-
πάγεται έλεγχο της πράξεως κατά νόµο και ουσία ενώ-
πιον της αυτής ή ιεραρχικώς προϊστάµενης αρχής ή ειδι-
κώς κατεστηµένου οργάνου, η ενώπιον του Ελεγκτικού

Συνεδρίου προσφυγή ασκείται µόνον κατά της πράξεως
που εκδίδεται κατά του ενδικοφανούς αυτού µέσου.

γ) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και γνώµη της Ολοµελείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός έτους από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, καθορίζεται η διαδικασία ασκή-
σεως ενδίκων βοηθηµάτων και εκδικάσεως αυτών και ι-
δία όσον αφορά την εκδίκαση της έφεσης, της αναίρε-
σης και των λόγων αυτής.

δ) Εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και όσες γεννώνται έ-
ως 31.12.2011 υπάγονται στην αρµοδιότητα τω ∆ιοικητι-
κών ∆ικαστηρίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7
του ν. 702/1977 (ΦΕΚ 268 Α΄).

Άρθρο 5
Ρύθµιση θεµάτων διαδοχικής ασφάλισης

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του
ν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε
το άρθρο 9 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθρο 14
του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίστανται ως ακο-
λούθως:

«1. Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε
περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς,
δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισµό, στον
οποίο ήταν ασφαλισµένα κατά την τελευταία χρονική
περίοδο της απασχόλησης τους, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της νοµοθεσίας του οργανισµού αυτού, εφόσον
πραγµατοποίησαν στην ασφάλισή του:

α) Πέντε (5) ολόκληρα έτη ή 1.500 ηµέρες ασφάλισης
εκ των οποίων όµως είκοσι (20) µήνες ή 500 ηµέρες κατά
την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλη-
σής ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιο-
δοτικού δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος.

β) Σαράντα (40) µήνες ή 1.000 ηµέρες εκ των οποίων
όµως δώδεκα (12) µήνες ή 300 ηµέρες αντίστοιχα κατά
την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλη-
σης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώ-
µατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

Ως νοµοθεσία του Οργανισµού για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής, καθώς και των επόµενων παραγρά-
φων 2 και 3, νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαι-
τούµενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την α-
ναπηρία και το θάνατο.

Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού
ασφαλιστικού δεσµού, στη συµπλήρωση του ορίου ηλι-
κίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε το χρόνο διακοπής
της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.τλ., δεν λαµβάνο-
νται υπόψη για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου.

2. Αν ο ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην ασφάλι-
ση του τελευταίου οργανισµού τον αριθµό ηµερών εργα-
σίας ή των ετών ασφάλισης, που ορίζονται από τις δια-
τάξεις της προηγούµενης παραγράφου, αλλά στην περί-
πτωση αυτή δεν έχει πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο
από τη νοµοθεσία του τελευταίου οργανισµού χρόνο α-
σφάλισης για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή α-
ναπηρίας ή των µελών της οικογένειάς του λόγω θανά-
του ή δεν πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του τελευταί-
ου οργανισµού, τον αριθµό ηµερών εργασίας ή ετών α-
σφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγού-
µενης παραγράφου, δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα µέ-
λη της οικογένειάς του από τον οργανισµό, στην ασφά-
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λιση του οποίου πραγµατοποίησε τις περισσότερες ηµέ-
ρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν περιλαµ-
βάνεται ο τελευταίος, εφόσον:

α) Ο ασφαλισµένος που αιτείται τη συνταξιοδότησή
του λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχει συµπληρώσει το ό-
ριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος µε το ποσοστό αναπηρίας
που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του τελευταίου ορ-
γανισµού.

β) Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδό-
τηση που προβλέπει η νοµοθεσία του οργανισµού µε τον
περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

3. Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία του
οργανισµού, στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίη-
σε τις περισσότερες ηµέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης,
τότε το δικαίωµα του ασφαλισµένου κρίνεται από τους
άλλους οργανισµούς, στους οποίους ασφαλίσθηκε κατά
φθίνουσα σειρά αριθµού ηµερών εργασίας, εκτός από
τον τελευταίο.

Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία όλων
των οργανισµών, στους οποίους ασφαλίσθηκε πριν από
τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος οργανισµός είναι αρ-
µόδιος για την κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω
γήρατος εφόσον ο ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην
ασφάλισή του 1.000 ηµέρες εργασίας ή σαράντα (40) µή-
νες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 ηµέρες εργασίας ή
δώδεκα (12) µήνες ασφάλισης αντιστοίχως την τελευ-
ταία πενταετία και για την κρίση του δικαιώµατος σύντα-

ξης λόγω αναπηρίας και θανάτου, εφόσον ο ασφαλισµέ-
νος έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλισή του οποτεδή-
ποτε 300 ηµέρες εργασίας.

4. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υ-
πολογίζεται από τον αρµόδιο για την απονοµή της σύ-
νταξης οργανισµό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφά-
λισή του, τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δι-
καιώµατος, όσο και για τον καθορισµό της σύνταξης και
δεν είναι δυνατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρό-
νου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανι-
σµού.»

2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το ανωτέρω τµηµατικό ποσό δύναται κατ’ επιλογή
του ασφαλισµένου να καταβληθεί ταυτόχρονα µε αυτό
του απονέµοντα, µειωµένο κατά 1/200 για κάθε µήνα
που υπολείπεται έως τη συµπλήρωση των προβλεπόµε-
νων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992
(ΦΕΚ 165 Α΄) ορίων ηλικίας.»

3. Οι συντάξιµες αποδοχές των φορέων ασφάλισης µι-
σθωτών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό
του ποσού της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 2α, 5, 12β και 13 του άρθρου 1 του ν. 3232/
2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), προσαυξάνονται για κάθε έτος ασφά-
λισης που πραγµατοποιήθηκε από τη διακοπή της ασφά-
λισης σε αυτούς, µέχρι το προηγούµενο έτος του χρό-
νου υποβολής της αίτησης, σύµφωνα µε τους παρακάτω
συντελεστές.

Οι ανωτέρω συντελεστές µεταβάλλονται µε κοινή α-
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πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά την εκπόνηση αναλογιστι-
κής µελέτης.

Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 και 3 αρχίζει
από 1.1.2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την η-
µεροµηνία αυτή και εφεξής.

4. Το ποσοστό επί των συντάξιµων αποδοχών για τον
υπολογισµό του ποσού της σύνταξης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1β του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48
Α΄), όταν ο ΟΑΕΕ είναι συµµετέχων φορέας και επιλε-
γούν για τη συνταξιοδότηση οι ασφαλιστικές του διατά-
ξεις, καθορίζεται σε 2% για κάθε έτος ασφάλισης και µέ-
χρι τριανταπέντε (35) έτη ασφάλισης. Η παρούσα διάτα-
ξη εφαρµόζεται αναδροµικά από 1.1.2007.

5. Στο άρθρο 7 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) προστί-
θεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που έχει διανυθεί διαδοχικά χρόνος
ασφάλισης σε επικουρικό φορέα και στον καταργούµενο
Ε.Λ.Π.Π. ο χρόνος αυτός µπορεί να συνυπολογισθεί στο
χρόνο της Ειδικής Προσαύξησης σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της νοµοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, µε την
προϋπόθεση ότι δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στον κλάδο
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Μηχανικών
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ή σε προγενέστερο ε-
πικουρικό φορέα στον οποίο µπορεί να συνυπολογισθεί
ο χρόνος αυτός. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2006.»

6. Στο άρθρο 8 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) προστί-
θεται παράγραφος ως εξής:

«Κατά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής
ασφάλισης, όταν ο Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Ερ-
γοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) είναι συµµε-
τέχων φορέας, οι συντάξιµες αποδοχές ορίζονται στο
ποσό των χιλίων είκοσι (1.020) ευρώ από 1.1.2006. Το
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το εκάστοτε ποσοστό
αύξησης των συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Μηχανι-
κών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.»

7. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου
µόνου, του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄), που αφορούν τον
υπολογισµό της σύνταξης.

8. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), ό-
πως αυτές ισχύουν, εφαρµόζονται και επί προσώπων
που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, την ιδιότητα του
Περιφερειάρχη ή του ∆ηµάρχου του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄).

β) Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά τη διάρκεια
της θητείας τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους
στους Κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρό-
νοιας, στους οποίους ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλο-
γή τους ή να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοι-
χούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριµέ-
νους Κλάδους. Στις περιπτωσεις αυτές οι αναλογούσες
εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη όπως αυτές κα-
θορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φο-
ρέα βαρύνουν τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 6
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

1. Από 1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δηµιουργείται Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη ∆ι-

εύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοί-
κησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειο-
νοµικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισµό του βαθµού
αναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών
φορέων, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, καθώς
και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πι-
στοποίηση της αναπηρίας.

2. Στο ΚΕ.Π.Α. υπάγεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειο-
νοµικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 του
ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). Στο Ειδικό Σώ-
µα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών εντάσσονται και ια-
τροί των λοιπών ΦΚΑ και του ΕΣΥ, µόνιµοι και Ι.∆.Α.Χ., ο-
ποιασδήποτε ειδικότητας, εξαιρουµένων παιδιάτρων, α-
κτινολόγων, µικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Ο Πίνακας
των συµµετεχόντων ιατρών του ΕΣΥ καταρτίζεται από
τον ∆ιοικητή της οικείας ∆.Υ.ΠΕ.. Αντίστοιχοι Πίνακες
των συµµετεχόντων ιατρών των ΦΚΑ αποστέλλονται α-
πό τους ∆ιοικητές ή Προέδρους των φορέων στη ∆ιεύ-
θυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοίκη-
σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος υποβάλ-
λονται σε ειδική εκπαίδευση στο έργο των Υγειονοµικών
Επιτροπών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2556/1997
(ΦΕΚ 270 Α΄). Τα προγράµµατα της ειδικής εκπαίδευσης
εκπονούνται από τη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της
Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εγκρίνονται µε απόφαση του
∆ιοικητή του Ιδρύµατος. Οι ιατροί, µετά την ειδική εκπαί-
δευση, αξιολογούνται από επταµελή επιτροπή, αποτελού-
µενη από:

α) Τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σχεδια-
σµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως
Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της ∆ι-
εύθυνσης ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

β) Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αναπηρίας και Ια-
τρικής της Εργασίας, µε αναπληρωτή του τον προϊστά-
µενο της Υποδιεύθυνσης Υγειονοµικής Υπηρεσίας του
Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Απονοµής Συντάξεων
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ια-
τρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστη-
µονικού Υγειονοµικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΙΚΑ).

ε) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), µε τον
αναπληρωτή του.

στ) Τον προϊστάµενο του γραφείου Νοµικού Συµβού-
λου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τον αναπληρωτή του από την ίδια
Υπηρεσία.

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προτείνεται από τον Υ-
πουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον α-
ναπληρωτή του.

3. Από το σύνολο των επιλεγµένων ιατρών καθορίζο-
νται µε δηµόσια κλήρωση, ανά εξάµηνο, οι ιατροί που α-
παιτούνται για τη λειτουργία των Υγειονοµικών Επιτρο-
πών, ο αριθµός των οποίων ορίζεται µε απόφαση του ∆ι-
οικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σύµφωνα µε τις ανάγκες των
Υγειονοµικών Επιτροπών σε ιατρούς συγκεκριµένων ει-
δικοτήτων για τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών.

Έργο των Υγειονοµικών Επιτροπών είναι: α) Ο καθορι-
σµός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας
β) Ο χαρακτηρισµός ατόµων ως ΑΜεΑ γ) Ο καθορισµός
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ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονο-
µικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται
γνωµάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από
την πολιτεία τα άτοµα µε αναπηρία.

4. Οι Υγειονοµικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσο-
στά αναπηρίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύ-
ει κάθε φορά. Γραµµατείς των Υγειονοµικών Επιτροπών
ορίζονται υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των λοιπών Φ.Κ.Α
και του ∆ηµοσίου. Για τη συγκρότηση των Υγειονοµικών
Επιτροπών Αναπηρίας των Επαρχιών, τη θέση του Προέ-
δρου και των µελών καλύπτουν ιατροί του Ειδικού Σώµα-
τος, που µετακαινούνται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Πειραιά. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η
συµµετοχή ιατρών του Ειδικού Σώµατος ως µελών των
Υγειονοµικών Επιτροπών των Επαρχιών, µέλη ορίζονται,
ύστερα από δηµόσια κλήρωση, ιατροί που υπηρετούν σε
κάθε υγειονοµική µονάδα ή υποκατάστηµα, ιατροί του Ε-
ΣΥ και των ΦΚΑ από όµορους νοµούς, εξαιρουµένων
των παιδιάτρων, ακτινολόγων, µικροβιολόγων και οδο-
ντιάτρων. Η κλήρωση διεξάγεται την ίδια ηµέρα της συ-
νεδρίασης της Υγειονοµικής Επιτροπής. Για τη διαδικα-
σία συγκρότησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε
τη λειτουργία των Υγειονοµικών Επιτροπών Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Επαρχιών, ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε µε το άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).

5. Η ειδική αποζηµίωση που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις των παραγράφων 7,10 και 14 του άρθρου 6 του
ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις
παραγράφους 11, 13, 14 του άρθρου 27 του ν. 3232/2004
και µε τις παραγράφους 11 περ. γ΄του άρθρου 37 και 4
του άρθρου 152 των ν. 3518/2006 και ν. 3655/2008 αντί-
στοιχα για τους ιατρούς και τους εισηγητές των Υγειο-
νοµικών Επιτροπών, καθώς και για τους ιατρούς της Επι-
τροπής ∆ειγµατοληπτικού Ελέγχου των Γνωµατεύσεων,
καταβάλλεται από τους Φορείς στους οποίους υπηρε-
τούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ορίζονται στο
α΄εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3833/
2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και δεν υπερβαίνει τα προβλεπόµενα
από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ιδίου νόµου. Για τις παρεχόµενες από τις Υγειονοµι-
κές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το ∆ηµόσιο το
ποσό που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006 (ΦΕΚ
1829 Β΄) υπουργική απόφαση.

6. Καταρτίζεται µητρώο Ατόµων µε Αναπηρία το οποίο
τηρείται στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Ερ-
γασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος και τα
κριτήρια κατάρτισης του µητρώου.

7. Από 1.1.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτρο-
πές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα
στους ΦΚΑ, στις νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση
τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
καθώς και την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας.

Άρθρο 7
Ενιαίος Κανονισµός Προσδιορισµού

Ποσοστού Αναπηρίας

Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση
ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένιση ή
η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή
εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, προκα-
θορίζεται για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το
∆ηµόσιο µε εκατοστιαία αναλογία σε Ενιαίο Κανονισµό
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, που εκδίδεται ε-
ντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µε-
τά από γνώµη Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής που συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και στην οποία συµµετέχει υποχρε-
ωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ). Έως
την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισµού η αναπηρία
προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα σήµερα ισχύουν. Από
της εφαρµογής του Ενιαίου Κανονισµού οι επιλαµβανό-
µενες των περιπτώσεων Υγειονοµικές Επιτροπές υπο-
χρεούνται στις γνωµατεύσεις τους να µνηµονεύουν ρη-
τά το σχετικό εδάφιο ή τον συνδυασµό εδαφίων στα ο-
ποία ερείδεται ο προσδιορισµός του ποσοστού αναπη-
ρίας.

Άρθρο 8
Μονιµοποίηση σύνταξης αναπηρίας

των ασφαλισµένων από 1.1.1993

Η παράγραφος 3 του άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 2084/1992
(ΦΕΚ 165 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Το δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, υ-
φίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρµόδιες Υγειο-
νοµικές Επιτροπές, παρατείνεται δε µε τις ίδιες προϋπο-
θέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτε-
δήποτε, µε την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική ε-
ξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι συντάξεις λόγω
αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθε-
νειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, µπορεί δε να
είναι οριστικές, εφόσον οι υγειονοµικές επιτροπές γνω-
µατεύουν ότι η ανικανότητα είναι µόνιµη. Οι προσωρινές
συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, µετά
και τη τελική γνωµάτευση των αρµόδιων Υγειονοµικών
Επιτροπών εφόσον:

α) Ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών
συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε
τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονοµι-
κές επιτροπές.

β) Ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 60ο έτος της
ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών
συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε
δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονοµικές
επιτροπές.»

Άρθρο 9
Προϋπάρχουσα αναπηρία

Ο ασφαλισµένος δικαιούται συντάξεως αναπηρίας έ-
στω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένιση σωµατική ή
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πνευµατική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην
ασφάλιση εφόσον καθίσταται ανίκανος για την εργασία
του λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν το φο-
ρέα στον οποίο ασφαλίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

και αναγνωριζόµενοι χρόνοι

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν, α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο ασφαλισµένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύντα-
ξης, αν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγµατο-
ποιήσει 10.500 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στην
πραγµατική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει συµπληρώ-
σει το 58ο έτος της ηλικίας του.

Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισµέ-
νους που συµπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 καθορίζε-
ται κατά το πρώτο έτος εφαρµογής σε 11.100 ηµέρες α-
σφάλισης, για κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται κατά 225
ηµέρες και µέχρι τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφά-
λισης.

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδά-
φιο, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2011 κατά ένα (1) έτος
ετησίως και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους της η-
λικίας.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω όρια ηλικίας για πλήρη και µειωµένη σύ-
νταξη αυξάνονται από 1.1.2011 κατά εννιά (9) µήνες κά-
θε έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους, προ-
κειµένου για λήψη πλήρους σύνταξης και του 58ου προ-
κειµένου για τη λήψη µειωµένης σύνταξης.

Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύ-
νταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συ-
µπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισής τους, από τις
οποίες οι 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµα-
τα».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.
3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισµέ-
νους του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, που
συµπληρώνουν αυτόν κατά το έτος 2011 καθορίζεται σε
τριάντα επτά (37) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόµενο
έτος αυξάνεται σταδιακά κατά εννιά (9) µήνες µέχρι τη
συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.

Το προβλεπόµενο από το δεύτερο εδάφιο όριο ηλικίας
αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα (1) έτος ετησίως και
µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), προστίθε-
νται εδάφια ως εξής:

«Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισµέ-
νους που συµπληρώνουν αυτόν κατά το έτος 2011 καθο-
ρίζεται σε τριάντα επτά (37) έτη ασφάλισης, για κάθε δε
επόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά εννιά (9) µήνες
µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.

Το προβλεπόµενο από το πρώτο εδάφιο όριο ηλικίας

αυξάνεται από 1.1.2011 κατά κατά ένα (1) έτος ετησίως
και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 20 του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α΄) προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε
τριαντα επτά (37) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόµενο
έτος αυξάνεται σταδιακά κατά εννιά (9) µήνες µέχρι τη
συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.»

6. Όπου από τη νοµοθεσία των τοµέων κύριας σύντα-
ξης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµέ-
νων (ΕΤΑΑ) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
σε ηλικία εξήντα (60) ετών µε τριαντα πέντε (35) έτη α-
σφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος
2011 σε τριαντα επτά (37) έτη ασφάλισης, για κάθε δε ε-
πόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά εννιά (9) µήνες
µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.

7. Όπου από τη νοµοθεσία των τοµέων κύριας σύντα-
ξης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµέ-
νων (ΕΤΑΑ) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
σε ηλικία πενήντα οχτώ (58) ετών µε τριάντα πέντε (35)
έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έ-
τος 2011 σε τριάντα επτά (37) έτη ασφάλισης, για κάθε
δε επόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά εννιά (9) µή-
νες µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλι-
σης, το δε ανωτέρω προβλεπόµενο όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα
(1) έτος ετησίως και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έ-
τους της ηλικίας.

8. Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλι-
κίας και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1, 3, 4,
5, 6 και 7 οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη µε το ό-
ριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το
έτος συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ή τριάντα πέντε
(35) ετών ασφάλισής τους.

9. Γενικές ή καταστατικές διατάξεις φορέων κύριας α-
σφάλισης που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης µε τη
συµπλήρωση 10.500 ηµερών εργασίας ή τριάντα πέντε
(35) ετών ασφάλισης και του 58ου ή του 60ου έτους της
ηλικίας, έχουν εφαρµογή στους ασφαλισµένους που θε-
µελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010.

10. Ασφαλισµένοι µετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε
φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεµελιώνουν δικαί-
ωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 12.000 ηµε-
ρών εργασίας ή σαράντα (40) ετών ασφάλισης και του
60ου έτους της ηλικίας τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160
Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004
(ΦΕΚ 48 Α΄), και του άρθρου 41 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ
272 Α΄), έχουν εφαρµογή στους ασφαλισµένους που συ-
µπληρώνουν µέχρι 31.12.2010 τις 11.100 ηµέρες εργα-
σίας ή τα τριάντα επτά (37) έτη υποχρεωτικής ασφάλι-
σης.

11. Η παράγραφος 1α του άρθρου 28 του α.ν. 1846/
1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την πα-
ράγραφο 1 περίπτωση 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990
(ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύ-
νταξη λόγω γήρατος εφόσον έχει πραγµατοποιήσει του-
λάχιστον 4.500 ηµέρες εργασίας και συµπληρώσει το
65ο έτος της ηλικίας.

Προκειµένου για γυναίκες το όριο ηλικίας των εξήντα
(60) ετών αυξάνεται κατά ένα (1) ανά έτος από 1.1.2011
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και κατά δύο έτη (2) από 1.1.2014 µέχρι τη συµπλήρωση
του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ µέρους των γυναικών
άσκηση του δικαιώµατος λήψης σύνταξης µε τον ανωτέ-
ρω αριθµό ηµερών ασφάλισης χωρεί οποτεδήποτε, εφό-
σον συµπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους µέχρι
31.12.2010

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισµένες δικαιού-
νται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος
συµπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας τους.»

12. Η παράγραφος 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/
1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄)
και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 143
του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), εφαρµόζεται εφόσον ο α-
σφαλισµένος πληροί τις οριζόµενες σε αυτή προϋποθέ-
σεις του ορίου ηλικίας και του αριθµού ηµερών ασφάλι-
σης µέχρι 31.12.2010.

Ο χρόνος ασφάλισης που ορίζεται από τις ανωτέρω
διατάξεις για τις ασφαλισµένες που το συµπληρώνουν
από 1.1.2011 καθορίζεται σε 10.400 ηµέρες ασφάλισης,
για κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται κατά 400 ηµέρες
και µέχρι τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφάλισης. Το
όριο ηλικίας καθορίζεται από 1.1.2011 στο 58ο έτος, για
κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται κατά έξι (6) µήνες και
µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Προκειµένου για ασφαλισµένους που έχουν πραγµα-
τοποιήσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας κα-
θορίζεται από 1.1.2011 στο 63ο έτος, για κάθε δε επόµε-
νο έτος αυξάνεται κατά έξι (6) µήνες και µέχρι τη συ-
µπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισµένοι δικαιούνται
σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που
ισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.000 ηµερών
ασφάλισής τους.»

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση 3α του
ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Ο ασφαλισµένος που συµπληρώνει το 60ο έτος
της ηλικίας του και 4.500 ηµέρες εργασίας, από τις οποί-
ες εκατό τουλάχιστον σε καθένα από τα πέντε ηµερολο-
γιακά έτη τα αµέσως προηγούµενα του έτους, κατά το ο-
ποίο υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούται
σύνταξη γήρατος µειωµένη κατά το 1/200 της πλήρους
µηνιαίας σύνταξης, για κάθε µήνα που υπολείπεται από
το όριο ηλικίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 1α.

Προκειµένου για γυναίκες που πληρούν τις ανωτέρω
χρονικές προϋποθέσεις, το όριο ηλικίας των πενήντα πέ-
ντε (55) ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και
για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας. Το δικαίωµα λήψης µειωµένης σύντα-
ξης στο 55ο έτος της ηλικίας χωρεί, εφόσον το όριο αυ-
τό συµπληρώνεται µέχρι 31.12.2010. Το ποσοστό µείω-
σης στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται µε βάση
τους µήνες που υπολείπονται από την συµπλήρωση του
προβλεπόµενου από το δεύτερο εδάφιο της παραγρά-
φου 1α ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισµένες δικαιού-
νται σύνταξη στο όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται κατά
το έτος συµπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας.»

14. Η περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως ισχύει µετά την α-
ντικατάσταση του πρώτου εδαφίου µε την παράγραφο 9
του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), την προ-

σθήκη των δύο τελευταίων εδαφίων του µε την παρά-
γραφο 10 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου και την προ-
σθήκη δύο επιπλέον εδαφίων µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη γήρατος ή
αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέας κύριας ασφά-
λισης, πλήν ΟΓΑ, ή το ∆ηµόσιο, εκτός των αναπήρων και
θυµάτων πολέµου και µητέρων, που συνταξιοδοτήθηκαν
µε το άρθρο 63 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), δι-
καιούται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλήρη σύνταξη γήρατος, ε-
φόσον έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 6.000 ηµέρες
ασφάλισης και έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας που α-
παιτείται από τη νοµοθεσία για την απονοµή πλήρους
σύνταξης.

Αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει 4.800 ηµέ-
ρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συµπληρώσει το
65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος
µειωµένη κατά 50%. Προκειµένου για γυναίκες που έ-
χουν πραγµατοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης,
το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος α-
πό 1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλή-
ρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ µέρους των γυ-
ναικών άσκηση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε
τον ανωτέρω αριθµό ηµερών ασφάλισης χωρεί, εφόσον
συµπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους µέχρι
31.12.2010.

Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισµένες δικαιού-
νται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος
συµπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας.

Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µείωση σύνταξης ε-
πέρχεται και στην περίπτωση όπου απονέµεται σύνταξη
αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 παρ. 5 (εδ. α-γ) του α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ
179 Α΄), εκτός αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιή-
σει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.000 ηµέρες εργα-
σίας εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία.»

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στους λοι-
πούς πλήν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φορείς κύριας ασφάλισης, πλην Ο-
ΓΑ, προκειµένου για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά για την συνταξιοδό-
τηση λόγω γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 65ου
έτους της ηλικίας, µε εξαίρεση την περίπτωση θεµελίω-
σης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε περισσότερους
του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή µέσα
σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη της συνταξιο-
δότησης από τον πρώτο φορέα. Η ρύθµιση του προηγού-
µενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν
είναι ο φορέας στον οποίο θεµελιώνεται δεύτερο συντα-
ξιοδοτικό δικαίωµα.

15. Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται από
γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση
ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιό-
τητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, αυξάνεται κατά ένα χρόνο από 1.1.2011 και για κά-
θε επόµενο έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έ-
τους της ηλικίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
παραγράφων 1,2,3,4,6,7 και 10 του άρθρου αυτού.

Όπου από τις διατάξεις των φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης προβλέπεται χορήγηση µειωµένης σύνταξης
στις γυναίκες ασφαλισµένες στο 55ο έτος της ηλικίας,
το όριο αυτό αυξάνεται κατά ένα χρόνο από 1.1.2011 και
για κάθε επόµενο έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του
60ου έτους της ηλικίας.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισµένοι δικαιούνται
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σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που
ισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσης του 60ου ή 55ου έ-
τους ηλικίας αντίστοιχα.

16. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 28
του ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως ισχύουν, για τη θε-
µελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από τις γυναίκες
που απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
µατα, αυξάνεται κατά ένα χρόνο, από 1.1.2011 και για
κάθε επόµενο έτος και µέχρι τηνσυµπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας.

Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύ-
νταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συ-
µπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ηµερών ασφάλισής τους
από τις οποίες οι 3.600 είναι σε βαρέα και ανθυγιεινά ε-
παγγέλµατα.

17. α)Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις παρα-
γράφου 2 και 3Α του άρθρου 144 του ν. 3655/2088 για
τη συνταξιοδότηση µητέρων µε ανήλικα παιδιά, καθορί-
ζεται:

από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από 1.1.2012 στο 55ο έτος
και από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Εάν οι µητέρες συµπλήρωσαν το προβλεπόµενο από
τις οικίες διατάξεις συντάξιµο χρόνο, δικαιούνται µειω-
µένη σύνταξη, µε την συµπλήρωση του 50ου έτους της
ηλικίας από 1.1.2011, του 53ου έτους από 1.1.2012 και
του 60ου έτους από 1.1.2013.

β)Το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδό-
τηση µητέρων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι 31.12.1992 καθορίζε-
ται από 1.1.2011 στο 57ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012
στο 60ο έτος και από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Το όριο ηλικίας για λήψη µειωµένης σύνταξης καθορί-
ζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από
1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ο έτος.

γ)Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ.3γ
του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, και από την παρ.8 του
άρθρου 33 του ν. 3232/2004, για τη συνταξιοδότηση µη-
τέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισµένων στον τοµέα σύ-
νταξης εφηµεριδοπωλών και υπαλλήλων Πρακτορείων
Θεσσαλονίκης και στον τοµέα ασφάλισης Τεχνικών Τύ-
που Αθηνών, καθορίζεται από 1.1.2011 στο 57ο έτος της
ηλικίας, από 1.1.2012 στο 60ο έτος και από 1.1.2013 στο
65ο έτος.

Το όριο ηλικίας για λήψη µειωµένης σύνταξης καθορί-
ζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 52ο έτος, από
1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ο έτος.

δ)Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µητέρων ανηλίκων
τέκων ασφαλισµένων σε κλάδους κύριας σφάλισης- σύ-
νταξης αυτοαπασχαλούµενων καθορίζεται από 1.1.2011
στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 58ο έτος και
από 1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Το όριο ηλικίας για τη λήψη µειωµένης σύνταξης καθο-
ρίζεται αντίστοιχα από 1.1.2011 στο 50ο έτος της ηλι-
κίας, από 1.1.2012 στο 53ο έτος και από 1.1.2013 στο
60ο έτος της ηλικίας.

ε)Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ.6 του
άρθρου 24 του ν. 2084/1992 για τη συνταξιοδότηση µη-
τέρων µε ανήλικα τέκνα, καθορίζεται από 1.1.2013 στο
65ο έτος της ηλικίας.

Το όριο ηλικίας για µειωµένη σύνταξη καθορίζεται από
1.1.2013 στο 60ο έτος.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β, γ, δ, σταδιακής αύξη-
σης του ορίου ηλικίας η ασφαλισµένη µητέρα ακολουθεί
το όριο ηλικίας όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα πα-

ραπάνω και ισχύει κατά τη συµπλήρωση του απαιτούµε-
νου συντάξιµου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλι-
κότητα του παιδιού.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και
στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών έχουν ε-
φαρµογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις
µητέρες αναπήρων και ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία παιδιών.

18. Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης και το ∆ηµόσιο λογίζεται, πλην του χρόνου
πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας α-
νατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθέ-
νειας και µέχρι 300 ηµέρες, ο χρόνος επιδότησης τακτι-
κής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες δ) ο χρόνος εκπαι-
δευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο (2) έτη ε)
ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου
ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, µετά τη συµπλή-
ρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµα-
τικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος µε τα κατά το χρόνο α-
ποφοίτησης επίσηµα ακέραια χρόνια σπουδών της οικεί-
ας σχολής στ) ο χρόνος ανεργίας, µετά την υπαγωγή
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
ή το ∆ηµόσιο ζ) ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λο-
χείας η) ο χρόνος απεργίας και θ) ο πλασµατικός χρόνος
του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).

2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτι-
κής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 1358/ 1983 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνω-
ρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄), για θεµελίωση συνταξιοδοτι-
κού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφο-
ράς ασφαλισµένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε
φορέα και του 25πλάσιου του ηµεροµίσθιου ανειδίκευ-
του εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής
της αίτησης αναγνώρισης.

Οι ηµέρες επιδότησης λόγω ασθενείας, λόγω τακτικής
ανεργίας και ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρό-
νος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχεί-
ας, συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτι-
κού δικαιώµατος.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας
αναγνωρίζονται, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, τόσο
για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται
βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισµέ-
νου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλι-
σµένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ποσό
δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισµένο. Η αίτηση υ-
ποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισµό που υπαγόταν
ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαι-
δευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από βε-
βαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο,
από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η
διάρκεια της άδειας ή της απεργίας.

Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές,
ο χρόνος σπουδών σε µέσες επαγγελµατικές σχολές,
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καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται, µετά από
αίτηση του ασφαλισµένου, για τη θεµελίωση συνταξιο-
δοτικού δικαιώµατος και την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, µε την καταβολή για κάθε µήνα ποσού εξαγο-
ράς υπολογιζόµενου µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) για τους φορείς κύριας ασφάλισης και έξι τοις ε-
κατό (6%) για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί
του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνω
αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριµή-
νου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχε-
ται έκπτωση 15 % είτε σε µηνιαίες δόσεις, ίσες µε τους
αναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της κοινοποίησης της
απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγε-
ται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρό-
σθετα τέλη.

Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµα-
τος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν το
χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατεί-
ται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση
ποσό ίσο µε το ¼ του ποσού της σύνταξης.

Ο πλασµατικός χρόνος ασφάλισης του άρθρου 141
του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), συνυπολογίζεται και για
τη συµπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γή-
ρατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10
του άρθρου αυτού, καθώς και των 4.500 ηµερών ή δεκα-
πέντε (15) ετών ασφάλισης.

Οι χρόνοι των περιπτώσεων «γ» και «ζ» συνυπολογί-
ζονται µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
µατος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισµό του
δικαιούµενου ποσού σύνταξης.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισµένος έλαβε σύ-
νταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση
των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

3. Οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για
τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον ο
ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600
ηµέρες ή δώδεκα (12) έτη ασφάλισης.

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος, µε βάση τα ανωτέρω,
συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται για τη θεµελίωση συ-
νταξιοδοτικού δικαιώµατος, δεν µπορεί να υπερβεί τα ε-
πτά (7) έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ΄ανώτατο
όριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεµελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2011.

β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2012.

γ) σε έξι (6) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτι-
κό δικαίωµα εντός του έτους 2013 και

δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδο-
τικό δικαίωµα από 1.1.2014 και εφεξής».

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011.
19. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2

του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 26 Α΄) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

«Ο υπάλληλος µε αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6)
µήνες πριν τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών
πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς

και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, µπο-
ρεί να ζητήσει να παραµείνει στην υπηρεσία έως πέντε
(5) επιπλέον έτη και έως τη συµπλήρωση κατ’ ανώτατο
όριο του 65ου έτους της ηλικίας.»

Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης η αίτηση γίνε-
ται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.

20. ∆ιατάξεις Κανονισµών Εργασίας και Επιχειρησια-
κών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που εφαρµόζο-
νται σε εργαζόµενους του ∆ηµόσιου και ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν.1256/1982
(ΦΕΚ 65 Α΄), και προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτι-
κή απόλυση µε τη συµπλήρωση είτε του οριζόµενου σε
αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,
είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύου-
σες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, δεν ε-
φαρµόζονται, εφόσον υποβληθεί από τον εργαζόµενο
αίτηση παραµονής στην υπηρεσία που γίνεται υποχρεω-
τικά αποδεκτή από τον εργοδότη. Η παραµονή δε µπορεί
να είναι µεγαλύτερη των 3 ετών ή των ετών που απαι-
τούνται για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Άρθρο 11
Αναπροσαρµογή συντάξεων και ορίων ηλικίας

1. α) Από 1.1.2014 οι συντάξεις των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων και των συντά-
ξεων του ∆ηµοσίου αναπροσαρµόζονται κατ’ έτος µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη βάση συντελεστή
που διαµορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ
και κατά 50% από τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Κατα-
ναλωτή του προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την
ετήσια µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.

β) Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
∆ηµοσίου µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ή
αύξηση των συντάξεων, που καταβάλλονται από αυτό,
κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο µε τις διατά-
ξεις της προηγούµενης περίπτωσης ή µε βάση τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις, καταργούνται
από 1.1.2014.

2. Από την 1.1.2011 και ανά διετία η Εθνική Αναλογι-
στική Αρχή εκπονεί αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες ε-
πικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή πα-
ρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής
δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζονται οι συντάξεις
µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµό-
τητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος των ανω-
τέρω δαπανών, προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 πο-
σοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το
2009.

3.Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµέ-
νων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και του ∆η-
µοσίου, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση,
τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος νό-
µου και σε καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόµων, ανα-
καθορίζονται κατά τη µεταβολή του προσδόκιµου ζωής
του πληθυσµού της χώρας, µε σηµείο αναφοράς την ηλι-
κία των 65 ετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει
από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρµογή της, λαµβά-
νεται υπόψη η µεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και
2020. Από 1.1.2024 τα ανωτέρω όρια ανακαθορίζονται α-
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να τριετία. Η αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου µε
βάση τους σχετικούς δείκτες που προσδιορίζονται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Eurostat και αφο-
ρούν στην επόµενη περίοδο.

Άρθρο 12
Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

1. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη από α-
σφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή επικουρικής ασφά-
λισης, ή το ∆ηµόσιο κατά περίπτωση, στις εξής περιπτώ-
σεις:

Α. Αν ο θάνατος του ασφαλισµένου συζύγου επήλθε
πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τέλεση του
γάµου, εκτός αν:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα, εργατικό ή µη.
β) Κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε, νοµιµοποιή-

θηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.
γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κα-

τάσταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννή-
θηκε ζων τέκνο.

Β. Αν ο θανών ελάµβανε κατά την τέλεση του γάµου
σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος, ο δε θάνατος επήλθε
πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του
γάµου εκτός και εάν στην περίπτωση αυτή συντρέχει έ-
νας από τους ανωτέρω µε στοιχεία «β» και «γ» αναφε-
ρόµενους λόγους.

2. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται τόσο για τους
έως 31.12.1992 ασφαλισµένους όσο και για τους µετά
την 1.1.1993 ασφαλισµένους σε οποιονδήποτε φορέα α-
σφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει δια-
φορετικά το ανωτέρω θέµα καταργείται. ∆ιατάξεις που
θέτουν πρόσθετους περιορισµούς στη λήψη σύνταξης α-
πό τον επιζώντα σύζυγο, καθώς και οι διατάξεις της συ-
νταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, που προβλέ-
πουν τη χορήγηση της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο
ανεξάρτητα από τη διάρκεια του έγγαµου βίου, εξακο-
λουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13
Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων

1. Το άρθρο 62 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ
210 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξι-
ούχου ασφαλιστικού οργανισµού κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, στον επιζώντα των συζύγων, που θεµελιώνει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω θανάτου σύµφωνα µε τις
γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε οργανισµού,
καταβάλλεται η σύνταξη για µία τριετία από την πρώτη
του εποµένου του θανάτου µήνα.

β. Μετά την πάροδο της τριετίας, σε περίπτωση που ο
επιζών των συζύγων εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή
λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη πε-
ριορίζεται στο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου έως τη
συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Μετά τη
συµπλήρωση του ορίου αυτού ο επιζών σύζυγος λαµβά-
νει το 70% της σύνταξης αυτής.

γ. Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ηµεροµηνία
θανάτου, είναι ανάπηρος σωµατικά ή πνευµατικά σε πο-

σοστό 67% και άνω, λαµβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρ-
τήτως άλλων προϋποθέσεων.

δ. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαµβά-
νει και σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ή περισσότερες της
µίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο
περιορισµός του ποσού της σύνταξης που προβλέπεται
στην παράγραφο αυτή γίνεται σε µία από τις κύριες, κα-
θώς και µία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής
του, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 825/1978
(ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή
σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως
του 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύντα-
ξη σύµφωνα µε τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις των
φορέων που χορηγούν τη σύνταξη θανάτου, το υπόλοι-
πο της σύνταξης του επιζώντα των συζύγων, σε περί-
πτωση που καταβάλλεται µειωµένη, επιµερίζεται στα τέ-
κνα σε ίσα µέρη.

Ο κατά τα ανωτέρω επιµερισµός χωρεί και στην περί-
πτωση που η σύνταξη του επιζώντα, που καταβάλλεται
από τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανα-
στέλλεται κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 6 του ν. 1379/1983 (ΦΕΚ 101 Α΄), ό-
πως κάθε φορά ισχύουν ή µειώνεται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/
1998 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-
νται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιού-
χου του ΟΓΑ, ο οποίος λαµβάνει σύνταξη µε βάση τις
διατάξεις του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄), του
ν.δ. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α΄), του ν.δ. 1390/1973 (ΦΕΚ
103 Α΄), του ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234 Α΄) και του ν.
2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), καθώς και στην περίπτωση που
ο επιζών σύζυγος είναι ασφαλισµένος ή συνταξιούχος
του ΟΓΑ και λαµβάνει σύνταξη σύµφωνα µε τις προανα-
φερόµενες διατάξεις.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
ανάλογη εφαρµογή και στους επιζώντες συζύγους,
στους συνταξιούχους λόγω θανάτου του ∆ηµοσίου, µε
εξαίρεση όσους λαµβάνουν και εξ ιδίου δικαιώµατος σύ-
νταξη από το ∆ηµόσιο, ή πολεµική σύνταξη γενικά ή σύ-
νταξη µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (ΦΕΚ
120 Α΄) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς και για ό-
σους υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου14 του
άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

4. ∆ιατάξεις που ρυθµίζουν το θέµα αυτό διαφορετικά
καταργούνται.

Άρθρο 14
Συνταξιοδότηση θυγατέρων

1. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του
π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Οι θυγατέρες και άπορες άγαµες αδελφές, απο-
κτούν δικαίωµα σύνταξης µε τους ίδιους όρους και προϋ-
ποθέσεις που αποκτούν το δικαίωµα αυτό και τα αγό-
ρια.»
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β. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του
π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Οι θυγατέρες και άπορες άγαµες αδελφές, απο-
κτούν δικαίωµα σύνταξης µε τους ίδιους όρους και προϋ-
ποθέσεις που αποκτούν το δικαίωµα αυτό και τα αγό-
ρια».

γ. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν
ανάλογη εφαρµογή και για όσα από τα πρόσωπα που α-
ναφέρονται σ΄ αυτές υπάγονται στις διατάξεις του
π.δ.167/2007 (ΦΕΚ 208 Α΄) και του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ
209 Α΄).

δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
των άρθρων 5 και 31 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄),
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α΄) καθώς και της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 168/2007
(ΦΕΚ 209 Α΄), καταργούνται και οι ακολουθούσες περι-
πτώσεις αναριθµούνται αναλόγως.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρ-
µογή για τα αναφερόµενα σ’ αυτές πρόσωπα, των οποί-
ων το δικαίωµα γεννήθηκε πριν την ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης του νόµου αυτού.

2. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του
π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, εκτός από
τις ανίκανες µε ποσοστό 67% και άνω, µετά την ενηλι-
κίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή
τους καταβάλλεται ολόκληρη µεν αν το συνολικό, εκτός
από την κύρια και επικουρική σύνταξη, µηνιαίο πραγµατι-
κό ακαθάριστο εισόδηµά τους, όπως αυτό προκύπτει από
τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονο-
µικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ηµεροµι-
σθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έ-
τος που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατα, περιορίζεται δε
κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδηµα
αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όµως και το 40πλάσιο,
κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όµως και το 60πλάσιο και κατά τα τρία τέ-
ταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 60πλάσιο όχι ό-
µως και το 70πλάσιο, µετά την υπέρβαση του οποίου η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του
π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, εκτός από
τις ανίκανες µε ποσοστό 67% και άνω, µετά την ενηλι-
κίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή
τους καταβάλλεται ολόκληρη µεν αν το συνολικό, εκτός
από την κύρια και επικουρική σύνταξη, µηνιαίο πραγµατι-
κό ακαθάριστο εισόδηµά τους, όπως αυτό προκύπτει από
τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονο-
µικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ηµεροµι-
σθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έ-
τος που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατα, περιορίζεται δε
κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδηµα
αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όµως και το 40πλάσιο,
κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όµως και το 60πλάσιο και κατά τα τρία τέ-
ταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 60πλάσιο όχι ό-
µως και το 70πλάσιο, µετά την υπέρβαση του οποίου η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για τα αναφερόµενα σ’ αυτές πρόσωπα
που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις οικείες διατάξεις
του π.δ.167/2007(ΦΕΚ 208 Α΄) και του π.δ. 168/2007

(ΦΕΚ 209 Α΄), κατά περίπτωση.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη ε-

φαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σ’ αυτές πρό-
σωπα υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Α-
σφαλιστικών Φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Ν.Α.Τ..
Εξακολουθεί να ισχύει κάθε πρόβλεψη για διακοπή σύ-
νταξης και επαναχορήγησή της στο 65ο έτος. Κάθε αντί-
θετη διάταξη καταστατική ή γενική καταργείται.

Άρθρο 15
Επικουρικές Συντάξεις

1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έως το τέλος του
2011, εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες βιω-
σιµότητας των Επικουρικών Φορέων, Τοµέων και Αυτο-
τελών Κλάδων. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή καλεί εντός
δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού τους
Επικουρικούς Φορείς, Τοµείς και Αυτοτελείς Κλάδους να
αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση
των αναλογιστικών µελετών. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια
των ανωτέρω φορέων εντός δύο µηνών από τη διαβίβα-
ση της µελέτης καθορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης
των συντάξεων, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Αν δεν αποσταλούν εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν τα απαραίτητα για την
εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης στοιχεία ή δεν κα-
θοριστούν τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα νέα ποσοστά
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε πρόταση της Εθνι-
κής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Για τους ασφαλισµένους µετά την 1.1.1993 ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165
Α΄).

4. Οι διατάξεις των άρθρων 60 έως και 69 του ν. 3371/
2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Από την 1.1.2011 το κράτος δεν καλύπτει κανένα
τρέχον ή και µελλοντικό έλλειµµα των Επικουρικών Τα-
µείων, Κλάδων και των Επαγγελµατικών Ταµείων, για
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Όποτε προκύπτει έλ-
λειµµα ή προβλέπεται έλλειµµα, οι συντάξεις προσαρµό-
ζονται έτσι ώστε να εγγυάται η ισορροπία µεταξύ των
παροχών και των εισφορών.

Άρθρο 16
Απασχόληση συνταξιούχων

1. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας α-
σφάλισης που αναλαµβάνουν εργασία, υπόκεινται στους
εξής περιορισµούς: α) Για όσους δεν έχουν συµπληρώ-
σει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η κατα-
βολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικου-
ρικών. β) Μετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό
της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσµατος
των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα
τριάντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά
διαµορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η ∆εκεµ-
βρίου του προηγούµενου έτους, καταβάλλεται µειωµένο
κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που εί-
ναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχο-

260



λές και έως τη συµπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανί-
κανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθµός των ανω-
τέρω ηµεροµισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ηµεροµίσθια
ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαµορφώνονται κάθε
φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η µείωση γίνε-
ται στο ποσό της µεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφό-
σον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται
από την αµέσως επόµενη ή επόµενες σε ύψος κύριες συ-
ντάξεις.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συ-
ντάξεων, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργανικό πο-
σό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδοµένα.
Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα
προαναφερόµενα κατά περίπτωση ηµεροµίσθια ανειδί-
κευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως α-
νωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στα πρόσωπα
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄). Για τον απασχολούµενο συνταξιούχο καταβάλ-
λονται οι προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις για
τους λοιπούς ασφαλισµένους εισφορές εργοδότη και α-
σφαλισµένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον
ασφαλισµένο αντίστοιχα.

2. Οι συνταξιούχοι της προηγούµενης παραγράφου,
που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορι-
σµούς: α) Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έ-
τος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύ-
νταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Υπο-
χρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόµενων ει-
σφορών. β) Μετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της η-
λικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόµενες
από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξηµένες κατά
πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό
της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξή-
ντα (60) ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως δια-
µορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η ∆εκεµβρί-
ου του προηγούµενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το
ανωτέρω όριο περικόπτεται.

Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται
στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλε-
πόµενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισµένους εισφο-
ρές, εργοδότη και ασφαλισµένου. Από την καταβολή
προσαυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι
ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υ-
πάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς
φορείς και οι οποίοι µετά τη συνταξιοδότησή τους από έ-
ναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια α-
πασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο
Τοµέα ασφάλισης.

3. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει εργασία ή αυτοα-
πασχολείται µπορεί να χρησιµοποιήσει το χρόνο ασφά-
λισης κατά το διάστηµα της αναστολής, ή περικοπής της
σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξηµένων ή µη ασφα-
λιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης
από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεµελίω-
ση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από άλλο φορέα,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δι-
πλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρό-
νου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπο-
λογισµός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόµενης
σύνταξης γίνεται µε ποσοστό 1,714% επί των συντάξι-
µων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι µεγαλύτε-

ρες του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έ-
τος συντάξιµης υπηρεσίας ή 300 ηµέρες εργασίας. Ο
Οργανισµός ή ο Τοµέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συ-
νταξιούχος, συµµετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης
και για το διακανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄).

4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας α-
σφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται,
και κερδίζουν, ανάλογα µε το βαθµό της αναπηρίας τους,
περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούµενος,
σύµφωνα µε τους γενικούς όρους αµοιβής, διακόπτεται
η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρι-
κές.

5. Οι συνταξιούχοι των παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος υ-
ποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολη-
θούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς α-
πό τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη.
Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχε-
τική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς
και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευ-
ταίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισµό σε
βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που
έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή κα-
τά το διάστηµα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιµο επί
του καταλογισθέντος ποσού ίσο µε το νόµιµο τόκο υπε-
ρηµερίας.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ-
µογή:

α) στον επιζώντα των συζύγων,
β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον

των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή α-
νώτατες σχολές και έως τη συµπλήρωση του 24ου έτους
της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική ερ-
γασία,

δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των
Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 καθώς και των διµερών
συµβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα κα-
ταργείται.

8. Με κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται να τροποποιείται το ποσό της περιπτώσεως β΄
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και
το ύψος του προστίµου της παραγράφου 5 του παρό-
ντος.»

2. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν για όσους συνταξι-
ούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διο-
ριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη α-
ναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διορι-
στεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), και έως την ισχύ του παρόντος
νόµου δεν καταλαµβάνονταν από τις διατάξεις του άρ-
θρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ίσχυαν έως
την αντικατάστασή του µε το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω
διατάξεις εφαρµόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξεις του
άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως αυτό ί-
σχυε έως την αντικατάστασή του µε το παρόν, εξακο-
λουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξι-
ούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ι-
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σχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρµόζονται και
στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου,
καταργουµένης κάθε αντίθετης διάταξης.

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη ε-
φαρµογή και για όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά-
ξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65
Α΄) ή αυτοαπασχολούνται.

Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν.
2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄) καθώς και των παραγράφων 1 έ-
ως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να
ισχύουν.

β. Οι συνταξιούχοι της προηγούµενης περίπτωσης, υ-
ποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολη-
θούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Παράλειψη της δηλώ-
σεως συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του συνταξι-
ούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το
χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή κατά το διάστηµα
που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιµο επί του καταλογι-
σθέντος ποσού ίσο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.

Άρθρο 17
Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων

1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµά-
των καταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη της προβλεπό-
µενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.
3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄), ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και γνωµοδότη-
ση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.). Ο
νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων ε-
φαρµόζεται από 1.7.2011, για όλους τους εργαζόµε-
νους. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα
τα οποία εξαιρούνται από το πίνακα των ΒΑΕ, εφόσον
συµπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης έως 31.12.2015, εξακολουθούν να υπάγονται στο
καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. Οι λοιποί εργαζό-
µενοι που εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ, λαµβάνουν
την προσαύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 32 του
ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α´) για τις µέρες ασφάλισής τους
στα ΒΑΕ.

2. Ο πίνακας αυτός µπορεί να τροποποιείται ή να συ-
µπληρώνεται µε την ίδια διαδικασία, σε χρονικά διαστή-
µατα µεγαλύτερα των τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση
της Υπουργικής Απόφασης της πρώτης παραγράφου.

Άρθρο 18
Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισµένους

πριν την 1.1.1993

1. Στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι δη-
µόσιοι, δηµοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι που έχουν α-
σφαλισθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα έως
31.12.1992, οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία ασφα-
λιστέα κατά την κείµενη νοµοθεσία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά
το ίδιο χρονικό διάστηµα που λογίζεται συντάξιµο σύµ-
φωνα µε τη νοµοθεσία του ∆ηµοσίου.

2. Η διάταξη που προστέθηκε µε το άρθρο 40 του ν.

1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α΄) στο τέλος της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄) καταργεί-
ται, υπαγόµενων των προσώπων αυτών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας στην ασφάλιση του κλάδου κύριας
σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τυχόν προγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρού-
σας ασφάλιση των προσώπων των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται ισχυρή.

3. Όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας
ασφάλισης πριν την 1.1.1993 και είναι σήµερα ασφαλι-
σµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµεί-
ου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), υπάγονται υ-
ποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), εφόσον ασκούν
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργα-
νισµού. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επό-
µενο µήνα της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 19
Ρυθµίσεις ΟΓΑ

1. Από 1.1.2011 η εισφορά του ασφαλισµένου για τον
κλάδο Υγείας του ΟΓΑ ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του
ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν
καταταγεί οι ασφαλισµένοι. Από την ίδια ηµεροµηνία κα-
ταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
17 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄).

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15
Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 67 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:

«3. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), ό-
πως έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα αναπρο-
σαρµόζονται µε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του
ΟΓΑ».

3. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου
8α του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), αναπρο-
σαρµογή των ποσών των µηνιαίων βασικών συντάξεων
του ΟΓΑ (ν. 4169/1961 ΦΕΚ 81 Α΄), όπως διαµορφώθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ
276 Α΄), ορίζεται από 1ης Οκτωβρίου 2009 σε τριάντα
(30) ευρώ.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15
Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 7
του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του Κλάδου
υποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση του ΟΓΑ περί
εξοφλήσεως των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους από α-
σφαλιστικές εισφορές προς τον Κλάδο, προκειµένου να
τύχουν αποζηµιώσεως γεωργικής παραγωγής από τον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
ή δανειοδοτήσεως από τραπεζικά ιδρύµατα ή επιχορηγή-
σεως ή επιδοτήσεως από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται στον Κλά-
δο.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15
Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4γ του άρ-
θρου 7 του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις αποζηµίωσης ή δανειοδότησης ή
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επιχορήγησης ή επιδότησης της παραγράφου 2 είναι δυ-
νατή η µη προσκόµιση βεβαίωσης εξοφλήσεως των ο-
φειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα ποσά πα-
ρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών και αποδίδε-
ται στον ΟΓΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 20
Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολούµενων

1. Στις ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού υπάγονται υπο-
χρεωτικά: α) Το κατ’ οίκον απασχολούµενο προσωπικό
που παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες, αµειβό-
µενο µε την ώρα ή την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά δια-
στήµατα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ε-
νός εργοδότες, για την ίδια µισθολογική περίοδο, που
καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά
υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες
οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριό-
τητα, γενικό νοικοκυριό), οι κηπουρικές εργασίες, οι µε-
µονωµένες µικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνι-
στούν οικοδοµικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων µα-
θηµάτων, η φύλαξη και µεταφορά παιδιών νηπίων και
βρεφών, η υποστήριξη µε τη παροχή κάθε µορφής βοή-
θειας και φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα καθώς και σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες συµπεριλαµβανοµένης και της
διευκόλυνσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευ-
τικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες ή και
σε συµµετέχοντες σε προγράµµατα αποκατάστασης α-
τόµων σε ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε
Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπη-
ρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.∆.)
ΒΟΥΡΟΣ, οι αισθητικές φροντίδες (κοµµωτική, περιποίη-
ση προσώπου και σώµατος), η περιποίηση ή νοσηλευτική
φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόµων και η βοήθεια
σε άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας (φυσικοθερα-
πεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας). β) Οι α-
πασχολούµενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόµε-
νες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και ύστερα από γνωµοδότηση του Συµ-
βουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτηµα
περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριµένης µορφής απα-
σχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου.

3. Για την καταβολή της αµοιβής των ανωτέρω προσώ-
πων από κάθε φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιµο-
ποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες τους, καθώς και των ει-
σφορών (εργοδότη και εργαζόµενου) που αναλογούν,
τηρείται υποχρεωτικά η εξής διαδικασία: Από τους κατά
περίπτωση αρµόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκ-
δίδεται ειδικό εργόσηµο, υπό τύπο πολύπτυχης επιτα-
γής, συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας στην οποία περι-
λαµβάνεται το ποσό της αµοιβής του εργαζοµένου και
το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου Φ.Κ.Α.. Τα εργό-
σηµα δύναται να διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά
τόπους Υποκαταστήµατα των Φ.Κ.Α., από τις συνεργα-
ζόµενες µε τους Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήµατα
αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, από τα Κέντρα Ε-
ξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλον φο-

ρέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε καταβολή του οικεί-
ου ποσού. Τα εργόσηµα µεταβιβάζονται ονοµαστικώς α-
πό τον εργοδότη στους εργαζόµενους της παραγράφου
1 ως καταβολή για την αµοιβή της παρασχεθείσας εργα-
σίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφε-
ρόµενους φορείς διαθέσεως µε καταβολή του αντίστοι-
χου ποσού, αφού προηγουµένως έχουν παρακρατηθεί οι
αναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστι-
κές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην
πολύπτυχη επιταγή εκ των οποίων το ένα τµήµα φυλάσ-
σεται από τον φορέα που εξοφλεί, το άλλο φυλάσσεται
από τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους ο Φ.Κ.Α. στέλ-
νει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και
εργαζόµενο.

4. Ο τύπος του εργοσήµου, τα αναγραφόµενα σε αυτό
στοιχεία εργοδότη και εργαζόµενου, το ποσό που αντι-
στοιχεί στην αµοιβή, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του
εργοσήµου, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την εί-
σπραξη και απόδοση των εισφορών στους οικείους ΦΚΑ,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή στοιχείο
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφα-
λαίου, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη των
κατά περίπτωση αρµόδιων ∆ιοικητικών Συµβουλίων των
φορέων.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (Κώδι-
κας Φορολογίας Εισοδήµατος) όπως ισχύει, µετά την
τροποποίηση από το άρθρο 2, παρ.1 του ν. 3842/2010
(ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ια΄
ως εξής:

«ια. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κα-
τά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότη
και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργα-
ζοµένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρµογή του πα-
ρόντος συνυποβάλλεται µε την φορολογική δήλωση η ε-
τήσια απολογιστική κατάσταση του Φ.Κ.Α. που έχει στα-
λεί στον εργοδότη.»

Άρθρο 21
Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ

1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη
και εργαζόµενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και ε-
µπεριέχονται στην αναγραφόµενη τιµή του εργοσήµου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης, ύστερα από εισήγηση των ∆ιοικητικών Συµ-
βουλίων των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων και µετά
από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσο-
στό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται προσαρµοζόµενο
στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Οι α-
νωτέρω εργαζόµενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ για
τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται επιµερισµός του ποσοστού αυτού ανά
κλάδο ασφάλισης.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του
άρθρου 20 του παρόντος νόµου για τους οποίους έχουν
καταβληθεί εισφορές µε το εργόσηµο, δικαιώνονται δι-
πλάσιες ηµέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από
τη διαίρεση του ποσού των εισφορών µε το ανά ηµέρα ή
µήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ηµε-
ροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης ∆εκεµβρίου
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του προηγούµενου έτους σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και
δεν µπορούν να υπερβούν τις 30 ηµέρες ασφάλισης ανά
µήνα ή τις 360 ηµέρες ασφάλισης κατά έτος.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του
άρθρου 20 του παρόντος νόµου σε περίπτωση που α-
σφαλίζονται µε αµοιβή που υπολείπεται κατά µήνα του
25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προ-
κειµένου να τύχουν των παροχών ασθένειας σε είδος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει
τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας, είτε κατά το προη-
γούµενο της ηµέρας της ασθένειας ή της πιθανής ηµέ-
ρας τοκετού ηµερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο
πριν την εν λόγω αναγγελία 15µηνο, µη συνυπολογιζό-
µενων των ηµερών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν το
τελευταίο τρίµηνο.

4. Κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά
την ένταξη των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτω-
ση α΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόµου στον Κανονι-
σµό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και του ΟΕΚ ρυθµίζε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ύστερα από γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβου-
λίων των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων.

5. Το άρθρο 26 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) παύει
να ισχύει σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα έναρξης της
Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ
165 Α΄) δεν έχουν εφαρµογή για τους υπαγόµενους στο
ανωτέρω καθεστώς.

Άρθρο 22
Ασφάλιση στον ΟΓΑ

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του
άρθρου 20 του παρόντος νόµου υπάγονται στην ασφάλι-
ση του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ηµερών εργασίας τους α-
νά έτος.

2. Οι παρακρατούµενες εισφορές ορίζονται σε ποσο-
στό 10% επί της αξίας των καταβαλλοµένων αµοιβών και
καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον Λογαρια-
σµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από
εισήγηση του ∆.Σ. του ΟΓΑ, το ποσοστό αυτό µπορεί να
αυξοµειώνεται προσαρµοζόµενο στις εκάστοτε κοινωνι-
κοασφαλιστικές συνθήκες. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ο-
ΓΑ γίνεται επιµερισµός του ποσοστού αυτού ανά κλάδο
ασφάλισης.

3. Οι ηµέρες εργασίας των προσώπων της παραγρά-
φου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόµου,
υπολογίζονται ανά έτος µε βάση τις αµοιβές τους και
προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβλη-
θεισών εντός του έτους αµοιβών δια του ηµεροµισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης ∆εκεµβρίου του
προηγούµενου έτους σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεω-
ρούνται δε ως πραγµατοποιηθείσες κατά το µήνα εξό-
φλησης των εργοσήµων. Προκειµένου τα πρόσωπα αυτά
να τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, θα
πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει 150 τουλάχιστον ηµέ-
ρες εργασίας το τρέχον ηµερολογιακό έτος ή το προη-
γούµενου δωδεκαµήνο.

4. Ηµέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έ-
χουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ρούσα διάταξη, δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν µεταφέ-
ρονται σε άλλο έτος.

5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγµατοποιήσει
150 ηµέρες εργασίας και άνω κατ’ έτος, ασφαλίζονται

στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. Για τους εργαζόµενους
που έχουν πραγµατοποιήσει ηµέρες εργασίας λιγότερες
των 150 κατ’ έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε
µήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαίρεση του συ-
νόλου των ηµερών εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ηµε-
ρών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως µή-
νας. Τα πρόσωπα αυτά κατατάσσονται για κάθε έτος α-
πασχόλησής τους στην µεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική
κατηγορία της παραγράφου1 του άρθρου 4 του ν. 2458/
1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), της οποίας οι αναλογούσες εισφορές
καλύπτονται από το σύνολο των καταβληθεισών εντός
του έτους εισφορών.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ
68 Α΄) δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση των προ-
σώπων της παραγράφου1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20
του παρόντος νόµου.

7. Η έναρξη πληρωµής των ανωτέρω προσώπων µε ερ-
γόσηµο καθώς και κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια
που αφορά την ένταξη των ανωτέρω προσώπων στον
Κανονισµό του ΟΓΑ, ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από
γνώµη του ∆.Σ. του ΟΓΑ.

Άρθρο 23
Αµοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά

απασχολουµένων σε επιχειρήσεις επισιτισµού
και θεάµατος-ακροάµατος

Η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νό-
µου αυτού εφαρµόζεται και στους περιστασιακά απα-
σχολουµένους στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις επισιτι-
σµού και θεάµατος-ακροάµατος. Οι παρακρατούµενες,
στην περίπτωση αυτή, εισφορές εργοδότη και εργαζοµέ-
νου, είναι εκείνες που αναλογούν κάθε φορά στην αµοι-
βή του προσωπικού αυτού, µε βάση τις ισχύουσες διατά-
ξεις ή τις γενικές ή τις ειδικές ή τις κλαδικές συλλογικές
συµβάσεις εργασίας. Οι ασφαλιστικές διατάξεις που ι-
σχύουν για την ασφάλιση του προσωπικού αυτού διατη-
ρούν την ισχύ τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κα-
θορίζονται οι εργαζόµενοι που εµπίπτουν στην ρύθµιση
αυτή.

Άρθρο 24
Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
και η µη πληρωµή µε εργόσηµο συνεπάγεται πρόστιµο ί-
σο µε το 50πλάσιο του ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου
εργάτη της της 31ης ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έ-
τους σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιβάλλεται από τον
αντίστοιχο Φ.Κ.Α. και ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν
στον έλεγχο από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και
τους αρµόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατά τις
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 25
Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008
(ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

264



«1. Το ποσό της σύνταξης, όσων συνταξιοδοτούνται α-
πό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εφόσον συµπληρώνουν άνω των 10.500 ηµερών ασφάλι-
σης και το 60ό έτος της ηλικίας τους, προσαυξάνεται για
κάθε 300 ηµέρες ασφάλισης, άνω των 10.500 και µέχρι
900 κατ’ ανώτατο όριο, κατά το ποσό που αντιστοιχεί
στο γινόµενο του 25πλάσιου του τεκµαρτού ηµεροµισθί-
ου της κλάσης κατάταξης, επί το ποσοστό που προκύ-
πτει από τη διαφορά του ποσοστού του πίνακα β΄ του
άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύ-
ει, της ίδιας κλάσης και του ποσοστού 3,5%.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος δικαιούται και
την πριµοδότηση που προβλέπεται από την παράγραφο
8 του άρθρου 32 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), για τον
προσδιορισµό της διαφοράς µεταξύ του ποσοστού του
ανωτέρω πίνακα β΄ της κλάσης κατάταξης και του 3,5%,
δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό πριµοδότησης της α-
νωτέρω διάταξης.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992
(ΦΕΚ 165 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραµένουν στην
υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου
χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος α-
σφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έ-
τους έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες έ-
τος ασφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 37ου
έτους µέχρι και του 40ού. Η προσαύξηση αυτή χορηγεί-
ται και πέραν 80% των συνταξίµων αποδοχών της προη-
γούµενης παραγράφου. Από τις διατάξεις της παραγρά-
φου αυτής εξαιρείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το οποίο έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της νοµοθεσίας του.»

3. H παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1902/1990
(ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ποσοστό σύνταξης του µηνιαίου συντάξιµου µι-
σθού των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στο ∆ηµόσιο
µέχρι 31.12.1992 και παραµένουν στην υπηρεσία µετά τη
συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου χρόνου, αυξάνεται
κατά 2,5% για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του 35ου έ-
τους έως και του 40ού».

4. Οι προσαυξήσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η
προσαύξηση που προβλέπεται από τη διάταξη του δευ-
τέρου εδαφίου της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του ν.
3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε τη
διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 145 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), δεν ισχύουν
για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2011 και εφεξής.

Άρθρο 26
Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου

1. Ο πλασµατικός χρόνος που προβλέπεται σε προ-
γράµµατα επιχειρήσεων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Το-
µέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65
Α΄), για εθελούσια αποχώρηση του προσωπικού τους, τα
οποία καταρτίζονται µετά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, δεν αναγνωρίζεται από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου για θεµελίωση συ-
νταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης.

2. Η εκ µέρους του εργοδότη παροχή οικονοµικών κι-
νήτρων πάσης φύσεως σε εργαζόµενους που έχουν συ-

µπληρώσει ή συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιο-
δότησης, µε σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση
και τη συνταξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής αυτής της
παροχής στην αρµόδια ∆ΟΥ του εργαζόµενου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή το οικονοµικό αυτό κίνητρο υπάγεται στο
άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

3. Τροποποίηση του άρθρου αυτού προϋποθέτει προη-
γούµενη εκπόνηση σχετικής αναλογιστικής µελέτης από
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, γνώµη της Επιτροπής
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βου-
λής, στο βαθµό που ο Κανονισµός της Βουλής της απο-
νέµει την αρµοδιότητα αυτή και γνώµη της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 27
Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Από 1.1.2013 ο κλάδος κύριας σύνταξης Ναυτικών
του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) εντάσσεται
στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για την ένταξή του
συντάσσεται, έως 31.7.2011, ειδική οικονοµική µελέτη
που καταρτίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
(Ε.Α.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των ήδη ασφαλισµέ-
νων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις εισφορές ασφα-
λισµένων και εργοδοτών, καθώς και θέµατα κάλυψης
των ελλειµµάτων. Από της εντάξεως, οι νέοι εργαζόµε-
νοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νοµοθεσία του.

2. Οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο
από 1.1.2011 και µετά, τακτικοί και µετακλητοί υπάλλη-
λοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί καθώς και οι τακτικοί και
µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυ-
τοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ανωτέρω ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική
σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους φορείς,
στους οποίους υπάγονται οι µετά την 1.1.1993 προσλη-
φθέντες-ασφαλισµένοι στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

Άρθρο 28
Οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια

του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ο κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που χορηγεί παροχές
ασθένειας σε είδος και χρήµα, από 1.1.2011 λειτουργεί
µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Οι πόροι,
τα ασφαλιστέα πρόσωπα, ο τρόπος λειτουργίας, τα είδη
παροχών και οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του κλά-
δου εξακολουθούν να διέπονται από την κείµενη νοµο-
θεσία που ισχύει για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο τρόπος και τα πο-
σοστά διαχωρισµού της περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά
κλάδο, τα ποσοστά στις δαπάνες διοίκησης και λειτουρ-
γίας του, ο τρόπος είσπραξης των εσόδων κατά κλάδο,
καθώς και κάθε άλλο θέµα καθορίζονται µε απόφαση του
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Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι έως
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οικονοµικές υπο-
χρεώσεις του ΟΑΕΕ προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιέρχονται
στον Κλάδο Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο κλάδος Υγείας κα-
ταρτίζει ξεχωριστό ετήσιο Προϋπολογισµό και συντάσ-
σει µέσα στις νόµιµες προθεσµίες αυτοτελή Ισολογισµό,
ο οποίος υποβάλλεται µε τους ισολογισµούς των άλλων
κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έγκριση στο Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έως την 30η Ιουνίου κά-
θε έτους.

Άρθρο 29
∆ιάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών α-
σφάλισης και υγείας, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ εκσυγχρονίζονται, αναδιαρθρώνονται και διακρί-
νονται σε Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υπηρεσίες Υγείας.

2. Οι Υπηρεσίες Ασφάλισης είναι οι αναφερόµενες
στο άρθρο 2 παρ.1 περ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και θ΄ του
Οργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΕΚ 127
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι Υπηρεσίες Υγείας είναι αυτές που συστήνονται
µε το άρθρο 30 του παρόντος νόµου και οι αναφερόµε-
νες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση η΄ του Οργα-
νισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΕΚ 127 A΄), ό-
πως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµοτεχνικών Υπηρεσιών,
η Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, η ∆ιεύθυνση Εκπαί-
δευσης και Ενηµέρωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικη-
τικών Υπηρεσιών, η ∆ιεύθυνση Γραµµατείας, η Νοµική Υ-
πηρεσία, το Τµήµα Τύπου και το Τµήµα Επικοινωνίας και
∆ηµοσίων Σχέσεων είναι υπηρεσίες κοινές και για τις Υ-
πηρεσίες Ασφάλισης και για τις Υπηρεσίες Υγείας.

Άρθρο 30
Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υ-

γείας

1. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συ-
στήνονται: α) Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυ-
ξης Υπηρεσιών Υγείας και β) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρι-
σης Υπηρεσιών, Αξιολόγησης και Ελέγχου ∆απανών Υ-
γείας, καταργούµενης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υπηρε-
σιών Υγείας του Ιδρύµατος του άρθρου 2 παρ. 1 περ. δ΄
του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 1 του π.δ. 363/1992 (ΦΕΚ 184 Α΄).

Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίζεται η
1.1.2011.

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπη-
ρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις παρακάτω υπηρε-
σίες:

α) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Αξιολόγησης, Μελετών και
Εφαρµογών, αποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα:

Τµήµα Οργάνωσης
Τµήµα Μελετών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υπη-

ρεσιών
Τµήµα Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Εφαρµογών
β) ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, αποτε-

λούµενη από τα εξής Τµήµατα:
Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Ιατρικού Προ-

σωπικού
Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Νοσηλευτικού

και Λοιπού Υγειονοµικού Προσωπικού

Τµήµα Μητρώου
Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων
Τµήµα Πειθαρχικών Υποθέσεων
γ) ∆ιεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αποτελούµενη

από τα εξής Τµήµατα:
Τµήµα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών
Τµήµα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Εξοπλισµού
Τµήµα Συντήρησης Ιατρικών Μηχανηµάτων
δ) ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, α-

ποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα:
Τµήµα Αναπηρίας
Τµήµα Α΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος
Τµήµα Β΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος
Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας
Τµήµα Αποκατάστασης
Το Τµήµα Β΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος ε-

δρεύει στη πόλη της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ως α-
ποκεντρωµένη υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης.

Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της ∆ιεύ-
θυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας καταργού-
νται οι προβλεπόµενες από το π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127
Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 363/1992 (ΦΕΚ 184
Α΄), περιφερειακές υπηρεσίες: α) Υπηρεσία Υγειονοµι-
κών Επιτροπών Αναπηρίας Αθήνας και β) Υπηρεσία Υγει-
ονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας Θεσσαλονίκης.

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών, Αξιολό-
γησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας συγκροτείται από
τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) ∆ιεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης και Ελέγχου
∆απανών Υγείας, µε αρµοδιότητες την ανάλυση, αξιολό-
γηση και κοστολόγηση κάθε νέας παροχής υγείας που
υιοθετείται από το Ίδρυµα καθώς και την παρακολούθη-
ση και τον έλεγχο όλων των δαπανών υγείας στο πλαί-
σιο του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούµενη
από τα εξής Τµήµατα:

Τµήµα Παρακολούθησης ∆απανών Υγείας
Τµήµα Ελέγχου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας

Περίθαλψης
Τµήµα Ελέγχου Φαρµακευτικής και Πρόσθετης Περί-

θαλψης
β) ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, απο-

τελούµενη από τα εξής Τµήµατα:
Τµήµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υπηρεσιών ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ
Τµήµα Εξωτερικών Προµηθευτών Πρωτοβάθµιας Φρο-

ντίδας
Τµήµα Ιατρικής Φυσικής
γ) ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας, απο-

τελούµενη από τα εξής Τµήµατα:
Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υπηρεσιών ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ
Τµήµα Εξωτερικών Προµηθευτών ∆ευτεροβάθµιας

Φροντίδας
Η ∆ιεύθυνση αναδιαρθρώνεται µε την πλήρη υπαγωγή

των νοσοκοµείων στο ΕΣΥ.
δ) ∆ιεύθυνση Προληπτικής Ιατρικής, αποτελούµενη α-

πό τα εξής Τµήµατα:
Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής
Τµήµα ∆ευτερογενούς Πρόληψης
Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας και Λοιπών Μορφών Φρο-

ντίδας
ε) ∆ιεύθυνση Οδοντιατρικής
Τµήµα Οδοντιατρικής Περίθαλψης
Τµήµα Προληπτικής Οδοντιατρικής
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στ) ∆ιεύθυνση Φαρµακευτικής, αποτελούµενη από τα
εξής Τµήµατα:

Τµήµα Φαρµακευτικής Αντίληψης
Τµήµα Συνταγογραφίας και Φαρµακευτικής Ενηµέρω-

σης
Τµήµα Κεντρικού Φαρµακείου
Τµήµα Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών

(Κ.Μ.Ε.Σ.)
Τµήµα Γραµµατείας:
Οι αρµοδιότητες των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας

που συστήνονται µε το παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλ-
λη λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία τους,
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται
µετά από πρόταση του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υ-
πηρεσιών Υγείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Ιατρών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε ειδίκευση στη
∆ιαχείριση Υπηρεσιών Υγείας. Στις ∆ιευθύνσεις που συ-
γκροτούν τη Γενική ∆ιεύθυνση και στα Τµήµατα αυτών
προΐστανται:

α) Στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Αξιολόγησης, Μελετών
και Εφαρµογών, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδων
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-
κού και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

β) Στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, υ-
πάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδων
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-
κού και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

γ) Στη ∆ιεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, υπάλλη-
λος του κλάδου ΠΕ Ιατρών µε εξειδίκευση στο αντικεί-
µενο.

Στα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών και
Οργάνωσης και Παρακολούθησης Εξοπλισµού της ∆ιεύ-
θυνσης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονο-
µικού ή ΠΕ Μηχανικών.

Στο Τµήµα Συντήρησης Ιατρικών Μηχανηµάτων, υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε εξειδίκευση στη Βι-
οϊατρική Τεχνολογία ή ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ιατρι-
κών εφαρµογών.

δ) Στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργα-
σίας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Στο Τµήµα Αναπηρίας, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ι-
οικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και
ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

Στα Τµήµατα Α΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος,
Β΄ Προγραµµατισµού Ειδικού Σώµατος και στο Τµήµα Ια-
τρικής της Εργασίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Ιατρών.
Ειδικότερα για το Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας απαιτεί-
ται ο ιατρός να κατέχει την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας.

Στο Τµήµα Αποκατάστασης, υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Ιατρών ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οι-
κονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυ-
τού, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

5. Στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών, Αξιο-
λόγησης και Ελέγχου ∆απανών Υγείας προΐσταται υ-
πάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή Οδοντιάτρων. Στις
∆ιευθύνσεις που συγκροτούν τη Γενική ∆ιεύθυνση και
στα Τµήµατα αυτών προΐστανται:

α) Στη ∆ιεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης και Ελέγ-
χου ∆απανών Υγείας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικη-
τικού-Οικονοµικού µε ειδικότητα Οικονοµολόγου.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-
κού.

β) Στη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υ-
πάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικο-
νοµικού.

Στα Τµήµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υπηρεσιών Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ και Εξωτερικών Προµηθευτών Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικο-
νοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

Στο Τµήµα Ιατρικής Φυσικής, υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών.

γ) Στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οι-
κονοµικού.

Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδων
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστι-
κού και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

δ) Στη ∆ιεύθυνση Προληπτικής Ιατρικής, υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Στα Τµήµατα Προληπτικής Ιατρικής και ∆ευτερογε-
νούς Πρόληψης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Στο Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας και λοιπών Μορφών
Φροντίδας, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων και
Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
ή υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή υ-
πάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ
∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιοικητι-
κών Γραµµατέων.

ε) Στη ∆ιεύθυνση Οδοντιατρικής και στα Τµήµατά της
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων.

στ) Στη ∆ιεύθυνση Φαρµακευτικής και στα Τµήµατά
της, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Φαρµακοποιών, εκτός
του Τµήµατος Γραµµατείας, στο οποίο προΐσταται υπάλ-
ληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ι-
οικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιοικητικών
Γραµµατέων.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 29 και του παρόντος απο-
τελούν αναπόσπαστο τµήµα του Οργανισµού του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΕΚ 127 Α΄), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, και τροποποιούνται εφεξής µε τη διαδικα-
σία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισµού του
Ιδρύµατος.

Άρθρο 31
Ενιαίο Σύστηµα Υπηρεσιών Υγείας

1. Για τη διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου παροχής υπη-
ρεσιών υγείας στον πληθυσµό της χώρας οι µονάδες
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας του ΕΣΥ, των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
του Οίκου Ναύτη, εντάσσονται και λειτουργούν σε ενι-
αίο πλαίσιο.

2. Α. Για την οµαλή µετάβαση στο Ενιαίο Σύστηµα Υ-
πηρεσιών Υγείας συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συµβούλιο Συντονισµού, το ο-
ποίο αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ως Πρόεδρο
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β) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
γ) Τον Γενικό Γραµµατέα Υγείας του Υπουργείου Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δ) Τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουρ-

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ε) Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης

στ) Τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναπληρωτή του, τον
Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέµατα υγείας

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον α-
ναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.

η) Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων µε τον ανα-
πληρωτή του, που υποδεικνύεται από την Α∆Ε∆Υ

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΣΥ µε τον αναπληρωτή
του

Β. Τα µέλη του Συµβουλίου µε τους αντίστοιχους ανα-
πληρωτές τους, ο εισηγητής και οι γραµµατείς υποστήρι-
ξης του Συµβουλίου διορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υ-
γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για χρονικό διά-
στηµα δύο (2) ετών.

Γ. Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για:
α) τον καθορισµό των όρων λειτουργίας και συνεργα-

σίας των συµµετεχόντων µε τις δοµές τους µονάδων Ε-
ΣΥ και Φ.Κ.Α.

β) τον καθορισµό του είδους και της κοστολόγησης
των παρεχόµενων υπηρεσιών από αυτούς

γ) τον επιµερισµό των λειτουργικών εξόδων και των
δαπανών περίθαλψης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
φορέων

δ) τα θέµατα µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχεί-
ων των ως άνω µονάδων και

ε) τα θέµατα διοίκησης, µεταφοράς προσωπικού και µι-
σθολογικής και βαθµολογικής τακτοποίησης αυτού.

∆. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου που αφορούν τα θέ-
µατα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ υλοποιούνται µε
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που εκδίδονται εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από της
σύστασής του. Τα λοιπά θέµατα ρυθµίζονται νοµοθετικά.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης που εκδίδεται το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, επιλέγονται διοικη-
τικές περιφέρειες της χώρας για την έναρξη της πιλοτι-
κής εφαρµογής των ανωτέρω.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Αλλη-
λεγγύης, που εκδίδεται µετά από γνώµη των διοικήσεων
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΠΑ∆, ε-
ναρµονίζονται µεταξύ τους οι κανόνες που καθορίζουν
το καθεστώς παροχών υγειονοµικής περίθαλψης των α-
τόµων που πάσχουν από διαβήτη.

Άρθρο 32
Σύµπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας

1. Το δεύτερο κλιµάκαιο του Συµβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.), το οποίο συστάθηκε µε την περίπτω-
ση Β της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν.3232/2004
(ΦΕΚ 48 Α΄) και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων µετονοµάζεται σε Συντονιστικό
Συµβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.).

Το Συµβούλιο αποτελείται από:
α) το Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του,

β) τους ∆ιοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και Ο.Α.Ε.Ε. και
τους Προέδρους Ο.Π.Α.∆., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., µε αναπληρωτές τους, τους αρµόδιους
Γενικούς ∆ιευθυντές των παραπάνω Φορέων,

γ) το Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, µε αναπλη-
ρωτή του ένα ∆ιευθυντή της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ,

δ) το Νοµικό Σύµβουλο της Γ.Γ.Κ.Α., µε αναπληρωτή
του τον αρχαιότερο Πάρεδρο της ΓΓΚΑ,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον ανα-
πληρωτή του, που υποδεικνύεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, µε τον ανα-
πληρωτή του, που υποδεικνύεται από το Σ.Ε.Β., τη
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε.

Ως εισηγητής ορίζεται ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α, µε α-
ναπληρωτή του Τµηµατάρχη της ίδιας ∆ιεύθυνσης.

Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της παραπάνω ∆ι-
εύθυνσης, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την
απόφαση διορισµού των µελών.

2. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Παροχών Υγείας απο-
φασίζει για:

α) Το σχεδιασµό ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιών
υγείας σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για λογαριασµό
των ασφαλιστικών οργανισµών και του ΟΠΑ∆.

β) Τον καθορισµό των κριτηρίων και των όρων σύνα-
ψης συµβάσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και
ΟΠΑ∆ µε όλους τους παρόχους υγείας.

γ) Την αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών,
όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

δ) Το ύψος της αποζηµίωσης από τους ΦΚΑ και τον Ο-
ΠΑ∆ των υλικών, των πρόσθετων ειδών και των υλικών
για χειρουργικές επεµβάσεις.

ε) Τη µέτρηση ποιότητας και κόστους των υπηρεσιών
υγείας από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου κοινοποιούνται από τον
Πρόεδρο αυτού σε όλους τους συµµετέχοντες Φορείς
και είναι δεσµευτικές για αυτούς.

3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου µε τους α-
ντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

Το Συµβούλιο συνεδριάζει όσες φορές παρίσταται α-
νάγκη προς τούτο.

Για τον τρόπο λειτουργίας του εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

4. Οι αρµοδιότητες του υφιστάµενου, έως τη δηµοσί-
ευση του παρόντος δευτέρου κλιµακίου του Σ.Κ.Α. α-
σκούνται από το πρώτο κλιµάκιο, το οποίο µετονοµάζε-
ται σε Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.).

Μετά την κατάργηση του δευτέρου κλιµακίου του
Σ.Κ.Α., οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Κ.Α. διορίζονται ως µέλη
στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ασφαλιστικών οργανι-
σµών χωρίς διαδικασία επιλογής. Για τους ίδιους υπαλ-
λήλους ΠΕ κατηγορίας και για τη συµµετοχή τους ως µε-
λών στα ∆.Σ. και τις ∆ιοικούσες των ΦΚΑ απαιτείται η
προϋπόθεση πενταετούς υπηρεσίας στη ΓΓΚΑ καταρ-
γουµένης κάθε αντίθετης διάταξης.

5. Το στοιχείο ε΄ της περίπτωσης Α της παραγράφου 7
του άρθρου 23 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής: «Τον αρµόδιο για κάθε θέµα Γενικό ∆ι-
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ευθυντή της Γ.Γ.Κ.Α., που αναπληρώνεται από ∆ιευθυ-
ντή της Γ.Γ.Κ.Α.»

6. Α. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Γ.Γ.Κ.Α.) συστήνεται ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υγειονοµι-
κή Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια να γνωµατεύει επί
θεµάτων νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισµέ-
νων ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.

Η Ειδική αυτή Επιτροπή είναι τριµελής και απαρτίζεται
από:

α) τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή του
τον Γενικό ∆ιευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) ένα (1) Μέλος ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπι-
κού Ιατρικής Σχολής ενός εκ των Πανεπιστηµίων της
Χώρας, µε τον αναπληρωτή του και

γ) έναν (1) ιατρό - Πρόεδρο της Ειδικής Υγειονοµικής
Επιτροπής Αθήνας (τρία κλιµάκια), µε τον αναπληρωτή
του.

Εφόσον η επιτροπή το κρίνει σκόπιµο, δύναται να συµ-
µετέχει ιατρός της ειδικότητας της πάθησης του εξετα-
ζόµενου ασφαλισµένου.

Β. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ∆ευτεροβάθµιας Ειδι-
κής Υγειονοµικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-
τών.

Τα θέµατα που εισάγονται στην επιτροπή εισηγούνται
εκπρόσωποι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ως ει-
σηγητές.

Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
της ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας
της Γ.Γ.Κ.Α., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Γ. Η ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υγειονοµική Επιτροπή εί-
ναι αρµόδια για την:

α) γνωµοδότηση ύστερα από ένσταση κατά απορρι-
πτικών αποφάσεων των ειδικών υγειονοµικών επιτρο-
πών, που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39
του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 217 Α΄) για τη νοσηλεία στο εξω-
τερικό των ασφαλισµένων όλων των κλάδων ασθένειας
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας
Γ.Γ.Κ.Α.,

β) παροχή προτάσεων συµβουλευτικού χαρακτήρα
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
επί θεµάτων νοσηλείας στο εξωτερικό σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία και τον κοινοτικό κανονισµό
(1408/1971 και 574/1972).

∆. ∆ικαίωµα ένστασης στην ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υ-
γειονοµική Επιτροπή έχει αφενός ο ασφαλισµένος µέσα
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης σε αυτόν της απόφασης της ειδικής υ-
γειονοµικής επιτροπής (ΕΥΕΕ) από τον ασφαλιστικό του
φορέα και αφετέρου ο αρµόδιος ∆ιευθυντής του φορέα
εντός της ίδιας προθεσµίας.

Αποφάσεις ειδικών υγειονοµικών επιτροπών για τις ο-
ποίες έχουν υποβληθεί ενστάσεις και µέχρι τη γνωµοδό-
τηση της ∆ευτεροβάθµιας Ειδικής Υγειονοµικής Επιτρο-
πής δεν εξετάζονται από τα αρµόδια όργανα του φορέα.

Ο τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής, ο αριθ-
µός των συνεδριάσεων κατά µήνα, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 33
Μικτά κλιµάκαια για την καταπολέµηση

της εισφοροδιαφυγής

1. Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 9 του π.δ.213/1992
(ΦΕΚ 102 Α΄), στο Τµήµα Εποπτείας και Καταγγελιών
∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προστίθενται αρµο-
διότητες ως εξής:

α) Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συγκρότη-
ση των µικτών κλιµακίων ελέγχου επιχειρήσεων για έσο-
δα και ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις γενικά.

β) Η εποπτεία και ο συντονισµός των ενεργειών των
εν λόγω κλιµακίων.

γ) Η διαµόρφωση των επί µέρους επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών
σχεδίων δράσης που καθορίζονται από τις ∆ιοικήσεις
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της
ΓΓΚΑ έχει την αρµοδιότητα για τη συγκρότηση των µι-
κτών κλιµακίων, αποτελουµένων από υπαλλήλους της
∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ και από υπαλλήλους
των ΦΚΑ, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπηρετούν στις ∆ιευθύν-
σεις Επιθεώρησης και στα Τµήµατα Εσόδων αυτών, σε
συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων
Επιθεώρησης των ΦΚΑ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύναται
να συµµετέχουν και στα µικτά κλιµάκαια της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 151 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄),
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο εν λό-
γω άρθρο.

3. Τα µικτά κλιµάκια διενεργούν επιτόπιους ελέγχους
στις κάθε είδους επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλη
την επικράτεια για τη διαπίστωση των απασχολουµένων
και µη ασφαλισµένων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και τον εντοπισµό της εισφοροδιαφυγής γενικότε-
ρα, είτε µετά από προγραµµατισµένη εντολή, είτε µετά
από υπηρεσιακή αναφορά, είτε µετά από καταγγελία. Έ-
νας υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, από τα
µέλη κάθε µικτού κλιµακίου ορίζεται µε την εντολή ελέγ-
χου ως υπεύθυνος κλιµακίου.

4. Οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στα µικτά κλιµάκαια
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν και ως
ανακριτικοί υπάλληλοι, έχουν πρόσβαση στα αρχεία και
έγγραφα της επιχείρησης και λαµβάνουν γνώση οποιου-
δήποτε από τα τηρούµενα βιβλία, µητρώα, έγγραφα και
κάθε είδους σχετικού µε το διενεργούµενο έλεγχο στοι-
χείου της επιχείρησης χρήσιµου για την άσκηση του έρ-
γου τους. Η δαπάνη για τη µετακίνηση των υπαλλήλων
των ΦΚΑ θα βαρύνει την υπηρεσία στην οποία υπηρε-
τούν.

5. Τα προγράµµατα εργασίας των µικτών κλιµακίων
διαµορφώνονται από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης µε
χρονική διάρκεια ενός µηνός και κοινοποιούνται στους
υπαλλήλους εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου.

6. Στον εµποδίζοντα την είσοδο των υπαλλήλων των
µικτών κλιµακίων στους τόπους εργασίας κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους ως και στον υπόχρεο προς
παροχή στοιχείων ή πληροφοριών εργοδότης, διευθυ-
ντής της επιχείρησης ή εκπρόσωπος ή υπάλληλος, που
αρνείται την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών ή
παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, επιβάλλεται
αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο ύψους 3.000 ευρώ έως
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15.000 ευρώ που εκδίδεται µε σχετικό παραστατικό από
τους αρµόδιους ΦΚΑ κατόπιν εγγράφου εντολής των ε-
λεγκτών των µικτών κλιµακίων και µετά από πρόσκλησή
τους για παροχή εξηγήσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης προσδιορίζονται τα κριτήρια µε τα οποία κα-
θορίζεται το ύψος του προστίµου.

7. Τα µικτά κλιµάκια κατά τη διάρκεια του ελέγχου συ-
ντάσσουν ειδικό Έντυπο Ελέγχου, το οποίο υπογράφε-
ται από τον υπεύθυνο του µικτού κλιµακίου και τον ελεγ-
χόµενο. Τα σχετικά Έντυπα Ελέγχου σχεδιάζονται από
τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ. Αντίγραφο του Ε-
ντύπου Ελέγχου διαβιβάζεται από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώ-
ρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες των ΦΚΑ, οι οποίες ε-
ντός µηνός πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις καταστατικές
τους διατάξεις, µε άµεση κοινοποίησή τους στη ∆ιεύθυν-
ση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ.

8. Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης και οι αρµόδιες υπηρε-
σίες των ΦΚΑ ασκούν ελέγχους παράλληλα και ανεξάρ-
τητα από αυτούς που διενεργούν τα µικτά κλιµάκια.

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66
Α΄), έχουν ανάλογη εφαρµογή για τους συµµετέχοντες
στα µικτά κλιµάκια του παρόντος άρθρου.

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
32 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄), που προστέθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου του ν. 3607/2007
(ΦΕΚ 245 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η συµµετο-
χή στα µικτά κλιµάκια ιατρών ή φαρµακοποιών, αυτή θα
είναι υποχρεωτική µε ευθύνη της ∆ιοίκησης του ασφαλι-
στικού φορέα στον οποίο υπηρετούν. Σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις είναι δυνατό να διεξάγονται µε απόφαση της
∆ιοίκησης του φορέα συµπληρωµατικοί έλεγχοι και από
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 34
Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και

Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)

1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συ-
στήνεται Κέντρο Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και Συ-
νταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµα-
τος, η οποία υπάγεται απευθείας στην Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουρ-
γίας του καθορίζεται η 1.1.2011.

2. Έργο του Κ.Π.Α.Σ είναι:
α. Η παροχή πληροφοριών και η σωστή ενηµέρωση

των ασφαλισµένων σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις ε-
νέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υπο-
θέσεών τους σε θέµατα αρµοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α.

β. Η κατεύθυνση των ασφαλισµένων στις αρµόδιες για
την υπόθεσή τους υπηρεσίες.

γ. Η διερεύνηση των παραπόνων των συναλλασσόµε-
νων µε τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α., η υπο-
βολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους
και την απλούστευση διαδικασιών.

δ. Η διασύνδεση και η συνεργασία µε τις οργανικές
µονάδες των Φ.Κ.Α. που έχουν ως αρµοδιότητα την εξυ-
πηρέτηση του πολίτη.

ε. Η διασύνδεση και η συνεργασία µε τα Κέντρα Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε θέµατα ασφάλισης και
παροχών.

στ. Η ηλεκτρονική διασύνδεση µε τα υφιστάµενα και
µελλοντικά Πληροφοριακά Συστήµατα των Φ.Κ.Α. και
των Κ.Ε.Π. για την άντληση των απαραίτητων πληροφο-
ριών και την υποστήριξη του έργου του.

ζ. Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρ-
χονται σε θέµατα ασφάλισης, παροχών και υγείας, αρ-
µοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.

η. Η παραλαβή αιτήσεων ασφαλισµένων για την έκδο-
ση προσωρινών συνταξιοδοτικών πράξεων.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν αναπόσπαστο τµή-
µα του Οργανισµού της ΓΓΚΑ (π.δ.213/1992, ΦΕΚ 102
Α΄), όπως ισχύει.

3. Το Κ.Π.Α.Σ. στελεχώνεται µε διοικητικό προσωπικό
της Γ.Γ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α., το οποίο αποσπάται από
τους φορείς µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς χρονικό περιορισµό κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Οι εν λόγω υπάλ-
ληλοι προέρχονται από διάφορες κατηγορίες και κλά-
δους µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το έργο του
Κ.Π.Α.Σ και µοριοδοτούνται µε 5 µόρια επιπλέον, όπως
αυτά καθορίζονται στο ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 510 Α΄), για
κάθε έτος υπηρεσίας τους στο Κ.Π.Α.Σ. και έως 300 µό-
ρια, για την επιλογή τους ως προϊστάµενοι οργανικών
µονάδων. Του Κ.Π.Α.Σ προΐσταται υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Κ.Π.Α.Σ. στεγάζεται σε χώρο προσβάσιµο στα άτο-
µα µε αναπηρία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-
ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η τροπο-
ποίηση ή συµπλήρωση των ως άνω περιγραφόµενων αρ-
µοδιοτήτων.

Άρθρο 35
Ενιαίο σύστηµα ελέγχου συντάξεων

1. ∆ηµιουργείται, έως 31.10.2010, ενιαίο σύστηµα ε-
λέγχου καταβολής των συντάξεων. Αρµόδιος φορέας
για τη λειτουργία του συστήµατος αυτού ορίζεται η Ηλε-
κτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ
ΑΕ.). Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υ-
πουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικο-
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Εθνικής
Άµυνας και το ∆ηµόσιο, υποχρεούνται να αποστέλλουν
στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ, σε ηλεκτρονική µορφή, αρχείο πληρω-
µών συντάξεων, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και α-
νά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει
ο κάθε φορέας.

2. Η Η∆ΙΚΑ ΑΕ υποχρεούται στην ανάπτυξη διοικητι-
κού και πληροφοριακού συστήµατος, µέσω του οποίου
πραγµατοποιείται έλεγχος διασταύρωσης καταβολής
των συντάξεων στους δικαιούχους. Ο έλεγχος περιλαµ-
βάνει διασταυρώσεις στοιχείων µε βάση τον ΑΜΚΑ ή µε
χρήση κάθε άλλου πρόσφορου αριθµού ταυτοποίησης,
χρήση αρχείων από άλλες υπηρεσίες, καθώς και κατά
περίπτωση συνεργασία µε τις διευθύνσεις πληροφορι-
κής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για θέµατα που
ανακύπτουν κατά τον έλεγχο. Η διενέργεια του ελέγχου
γίνεται από την Η∆ΙΚΑ ΑΕ, στο χώρο της Η∆ΙΚΑ ΑΕ,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των προσω-
πικών δεδοµένων.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει για α-
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σφαλισµένο ή συνταξιούχο η µη τήρηση του νοµοθετι-
κού πλαισίου και του συνόλου των κριτηρίων που έχουν
τεθεί για τους σχετικούς ελέγχους, η Η∆ΙΚΑ Α.Ε. ενηµε-
ρώνει σχετικά τους αρµόδιους φορείς για περαιτέρω ε-
νέργειες.

Άρθρο 36
Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστι-

κών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην παρα-
κολούθηση της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων α-
πό καθυστερούµενες εισφορές και τη λήψη κάθε ανα-
γκαστικού µέτρου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Φ.Κ.Α. σε
συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία αυτών. Εξαιρείται το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στις υπηρεσίες του οποίου εφαρµόζεται
ειδικό ηλεκτρονικό µητρώο οφειλετών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες
στους Φ.Κ.Α. ή οι υφιστάµενες αδυνατούν ή καθυστε-
ρούν υπέρµετρα την παρακολούθηση της αναγκαστικής
είσπραξης των εσόδων από καθυστερούµενες εισφορές
και τη λήψη κάθε αναγκαστικού µέτρου, δύνανται µετά
από απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους να ανα-
θέτουν την διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων σε
άλλους Φ.Κ.Α. ή Ν.Π.∆.∆..

2. Για τη διαδικασία ανάθεσης εφαρµόζονται ανάλογα
οι διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165
Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 37
Χρηµατοδότηση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης

Από 1.1.2015 το κράτος αναλαµβάνει τη χρηµατοδότη-
ση της βασικής σύνταξης όλων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ, πλην των Ε.Τ.Α.Α.,
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του συστήµατος ασφάλισης προσω-
πικού της ΤτΕ. Το ποσό αυτό επιµερίζεται στους οργανι-
σµούς ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιούχων και των
ποσών που καταβάλλονται.

Άρθρο 38
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

1.Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οι-
κονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κε-
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστά-
θηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(ΦΕΚ 58 Α΄).

Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων
των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α..

2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρα-
τείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις
συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του ∆η-
µοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της
σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%
γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%
ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%

στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%
ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9%
η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%

3. α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης
µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπο-
λείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €).

β. Στο ποσό της σύνταξης συµπεριλαµβάνεται η ειδική
προσαύξηση που καταβάλλεται από τον Τοµέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, καθώς
και η χορηγούµενη προσαύξηση από τον Τοµέα Σύντα-
ξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Α-
σφάλισης Αυτοαπασχολουµένων (ΕΤΑΑ) στους µονοσυ-
νταξιούχους του Τοµέα.

γ. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφο-
ράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που
λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Α-
πολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981
(ΦΕΚ 68 Α΄) όπως ισχύει.

δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο πε-
ρισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης λαµβάνεται υπό-
ψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών. Το Κέντρο Ελέγ-
χου της Η.∆ ΙΚΑ Α.Ε. ενηµερώνει τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και το ∆ηµόσιο για το ποσό της παρα-
κράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από τον Φορέα που
χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε-
ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό
των ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαµβάνεται υ-
πόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει µεταβι-
βασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιµερίζεται ανάλογα.

4. Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη του ∆ηµο-
σίου, του ΝΑΤ και των Φ.Κ.Α. αποδίδονται στο Λογαρια-
σµό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο µέχρι το τέλος του εποµέ-
νου, από την παρακράτηση, µήνα.

5. Η οικονοµική και λογιστική λειτουργία του Λογαρια-
σµού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι η
ίδια µε αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαια
του Λογαριασµού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τρα-
πέζης Ελλάδος.

6. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η δια-
δικασία: α) απόδοσης της εισφοράς στο Λογαριασµό και
β) η διαδικασία µεταφοράς των ποσών στους Φ.Κ.Α..

Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ποσού
που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείµµατος
του κλάδου κύριας σύνταξης.

7. Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε. και α-
ποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη-
λεγγύης Γενεών.

Άρθρο 39
Λογιστικός διαχωρισµός

προνοιακών-ασφαλιστικών παροχών

1. Από 1.1.2011 η σύνταξη και οι λοιπές συνταξιοδοτι-
κές παροχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους ό-
λων των Ασφαλιστικών Οργανισµών κύριας και επικουρι-
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κής ασφάλισης, διαχωρίζονται λογιστικά στο οργανικό
και στο προνοιακό τµήµα.

2. Για την τήρησή τους διατηρούνται δύο αυτοτελείς
λογιστικοί λογαριασµοί µε την ονοµασία «Λογαριασµός
Οργανικού Ποσού» και «Λογαριασµός Συµπληρωµατικού
- Προνοιακού Ποσού» µε διαφορετικούς κωδικούς, οι ο-
ποίοι εγγράφονται στους Προϋπολογισµούς των κατ’ ι-
δίαν Ασφαλιστικών Οργανισµών και Τοµέων αντίστοιχα.
Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης στον δικαιούχο
εξακολουθεί να αποτελείται από το συνολικό άθροισµα
των δύο ανωτέρω τµηµάτων.

3. Προνοιακές παροχές αποτελούν: το Επίδοµα Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 24, του
ν. 2556/ 1997, όπως ισχύει) το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα
και το Επίδοµα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του
ν. 1140/ 1981 (ΦΕΚ 68 Α΄) όπως ισχύει, το Συµπληρωµα-
τικό - Προνοιακό ποσό της σύνταξης καθώς και κάθε άλ-
λη παροχή, η οποία απονέµεται από τους Ασφαλιστικούς
Οργανισµούς χωρίς τη καταβολή ασφαλιστικής εισφο-
ράς.

Άρθρο 40
Συναλλαγές µέσω τραπεζικού συστήµατος

1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων, του συνό-
λου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων, των
λοιπών πληρωµών των Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και
η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, διενεργείται υ-
ποχρεωτικά µέσω τραπεζικού συστήµατος και ΕΛΤΑ µε
δικαίωµα επιλογής από τον δικαιούχο.

2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ι-
διωτικό τοµέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτό-
χρονα και συνολικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές και το
φόρο µισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και µεταφέρο-
νται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασµούς των
δικαιούχων µισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και το ∆ηµόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό κάθε
υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µε
τράπεζα που επιλέγει. Οι συµβαλλόµενες τράπεζες δεν
θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για
τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 41
Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισµών
και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975
ΚΠολ∆, όπως έχει συµπληρωθεί µε το άρθρο 31 του ν.
1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄) υπάγονται και οι απαιτήσεις των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον προέκυ-
ψαν έως την ηµέρα του πλειστηριασµού ή την κήρυξη
της πτώχευσης. Η περίπτωση 6 του ίδιου άρθρου του
ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε το
άρθρο 16 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) καταργείται, α-
ναριθµουµένων των εποµένων περιπτώσεων.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις πτωχευτικές διανο-
µές που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/
2007 (ΦΕΚ 153 Α΄).

3. Η διάταξη της παραγράφου 6 στοιχείο γ΄του άρ-
θρου 4 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 237 Α΄) εφαρµόζεται ανα-

λόγως και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµο-
διότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και καταλαµβάνει τις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κη-
ρύσσονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153
Α΄).

4. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.δ.
356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) εφαρµόζεται αναλόγως σε όλους
τους πίνακες που συντάσσουν οι σύνδικοι πτωχεύσεως
κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄) και α-
φορούν όλους τους οργανισµούς και φορείς κοινωνικής
ασφάλισης οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κα-
τά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄).

Άρθρο 42
Ανακατανοµή των εισφορών µεταξύ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,

ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας

Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόµενων ει-
σφορών κλάδων και λογαριασµών του Οργανισµού Απα-
σχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, Οργανισµός Εργατικής
Κατοικίας Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Το ύψος του
ποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόµενων
εισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και
30% για τα επόµενα έτη και για κάθε Οργανισµό.Τα πο-
σά των συνεισπραττόµενων αποδίδονται απο το Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισµούς µειωµένα κατά
τα ανωτέρω ποσοστά.

Άρθρο 43
Οικοδοµοτεχνικά έργα

Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
25 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) που είχαν προστεθεί
µε το άρθρο 23 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄) αντικαθί-
στανται ως εξής:

«…Για τα κατασκευαζόµενα ιδιωτικά οικοδοµικά έργα
και οικοδοµικές εργασίες οι εισφορές που καταβάλλο-
νται κατ’ ελάχιστον, υπολογίζονται µε βάση τις ηµέρες
εργασίας που απαιτούνται για την κατασκευή τους, ό-
πως οι ηµέρες αυτές προσδιορίζονται από τον Κανονι-
σµό που προβλέπει η περίοδος α΄ του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου, όπως αυτή α-
ντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 21
του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Κατά την εκκαθάριση του λογαριασµού εισφορών ιδιω-
τικών οικοδοµικών έργων, που διενεργείται σύµφωνα µε
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν προκύ-
ψει λόγος µείωσης των ηµερών εργασίας που υπολογί-
ζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε αυτές λογίζονται
ότι έχουν σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιηθεί, έστω και
εάν δεν συναρτώνται µε την απασχόληση συγκεκριµέ-
νων προσώπων, και οι εισφορές που αναλογούν σε αυ-
τές καθίστανται απαιτητές και καταλογίζονται από τα
αρµόδια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Η διαφορά µεταξύ των δηλωθεισών από τον υπόχρεο
εργοδότη ασφαλιστικών εισφορών και αυτών που κατα-
λογίσθηκαν σε βάρος τούτου ως κατ’ ελάχιστον οφειλό-
µενες, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµψηφίζεται µε ει-
σφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριµένου
προσώπου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι αυτό α-
πασχολήθηκε στις εργασίες για τις οποίες εχώρησε ο
κατά τα άνω καταλογισµός ελαχίστων εισφορών, χωρίς
να έχει ασφαλισθεί στον υπόχρεο εργοδότη.

Για κάθε υπολογισµό ελαχίστων καταβλητέων εισφο-
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ρών που έγινε από 1.1.1993 όπως για οικοδοµικά έργα
και οικοδοµικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την α-
νωτέρω ηµεροµηνία έως και την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος και δεν δηλώθηκε απασχόληση ισχύουν οι πα-
ρούσες διατάξεις.»

Άρθρο 44
Οικονοµικά και οργανωτικά θέµατα

1. Κατά τη διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισµών
των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τη Γενική Γραµ-
µατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται:

α) Να διορθώνονται τυχόν αθροιστικά λάθη που διαπι-
στώνονται στον προϋπολογισµό.

β) Να εγγράφονται έσοδα που προβλέπονται από δια-
τάξεις νόµου και έχουν παραληφθεί ή να διορθώνονται,
εφόσον έχουν υπολογιστεί µε λανθασµένο τρόπο.

γ) Να αυξάνονται ή να µειώνονται κατά περίπτωση πι-
στώσεις που αφορούν σε δαπάνες που προβλέπονται α-
πό διατάξεις και έχουν υπολογιστεί µε τρόπο λανθασµέ-
νο.

δ) Να διαγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εσό-
δων ή των εξόδων του προϋπολογισµού, εφόσον έχουν
εγγραφεί χωρίς να προβλέπονται από τις ισχύουσες ει-
δικές ή γενικές διατάξεις.

2. Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωρο-
φυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφα-
λείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) δύναται να συστήσει νέο έντοκο
λογαριασµό διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
στον οποίο θα µεταφέρονται ανά δεκαπενθήµερο, τα κα-
τατιθέµενα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσά,
που προέρχονται από το ποσοστό 5% επί του αντιτίµου
του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαί-
ρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρι-
σης. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν κοινό πόρο των τοµέ-
ων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής
(ΤΕΑΕΧ) και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυ-
νοµίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ) του Ταµείου Επικουρικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα
Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο κατανέµεται αντίστοι-
χα σε ποσοστό 68% και 32% στη λήξη κάθε οικονοµικού
έτους.

3. Οι Ασφαλιστικοί Φορείς λαµβάνουν από την Ενιαία
Αρχή Πληρωµών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης λαµβάνουν από την Ενιαία
Αρχή Πληρωµών, που συστήθηκε µε το ν. 3845/2010
(ΦΕΚ 45 Α΄), τα δεδοµένα της ηλεκτρονικής βάσης που
αφορούν στις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες ει-
σφορές ή κρατήσεις, εξαγορές χρόνου ασφάλισης, κρα-
τήσεις δανείων, πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες α-
µοιβές και αποζηµιώσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που λαµβάνεται υπόψη για την ασφάλιση του προσωπι-
κού που αµείβεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο χρόνος έ-
ναρξης, καθώς και τα διαδικαστικά θέµατα εφαρµογής
της διάταξης.

4. Οι έµµισθοι ασφαλισµένοι µετά την 1.1.1993 στον
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του ΕΤΑΑ (πρώην Ταµείο Νο-
µικών), οι οποίοι διεγράφησαν από την ασφάλιση, σε ε-
κτέλεση αποφάσεων του ∆.Σ. του Ταµείου Νοµικών, θε-
ωρούνται ότι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στο Ταµείο ως έµ-
µισθοι, το σύνολο δε των εισφορών που κατέβαλαν από

1.1.1993 τους επιστρέφεται, εφάπαξ, ατόκως, έως
31.12.2010.

5. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38
του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Οργανισµός της Γενι-
κής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Των Τµηµάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού,
πλην των παρακάτω που προΐστανται υπάλληλοι κλάδων
που αναφέρονται στο καθένα.»

6. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ
122 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό
που προσλαµβάνεται στις ανωτέρω θέσεις έχουν εφαρ-
µογή οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 16 του άρ-
θρου 55 και της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), από την ηµεροµηνία ισχύος του ν.
3569/2007.»

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία ό-
λων των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών και Προέδρων των Α-
σφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των ∆ι-
οικητικών Συµβουλίων αυτών, πλην των εκλεγµένων µε-
λών, των µελών που υποδεικνύονται από επαγγελµατι-
κές οργανώσεις και του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π..

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή τους. Τα ∆ιοι-
κητικά Συµβούλια συνεχίζουν να λειτουργούν µε την υ-
φιστάµενη σύνθεση µέχρι την ανασυγκρότησή τους.

8. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) εξαιρείται η έγκριση συµ-
βάσεων µίσθωσης έργου στους Φ.Κ.Α. µε ιατρούς και ο-
δοντιάτρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 45
Επενδύσεις διαθεσίµων σε κινητές αξίες

που διενεργούνται χωρίς όρια

1. Το άρθρο 3 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Επενδύσεις διαθεσίµων σε κινητές αξίες

που διενεργούνται χωρίς όρια

1. Οι Φ.Κ.Α. επενδύουν χωρίς περιορισµούς στις παρα-
κάτω κινητές αξίες:

α. σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σταθερού ή
κυµαινόµενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured)
οµολόγων,

β.σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τη µορφή
της αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (πράξεις RE-
POS).

2. Η διαχείριση των επενδύσεων αυτών γίνεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της πα-
ραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38
Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων».
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3. Χωρίς περιορισµούς πραγµατοποιούνται και οι ρευ-
στοποιήσεις όλων των κινητών αξιών της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.»

2. Οι τίτλοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και τα δοµηµένα οµόλογα του ∆ηµοσί-
ου που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Φ.Κ.Α. µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µεταφέρονται στην
Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς προµήθεια, η οποία λει-
τουργεί ως θεµατοφύλακάς τους. Οι Φ.Κ.Α., σε συνεργα-
σία µε την Τράπεζα της Ελλάδος, δύνανται µε αποφά-
σεις των ∆.Σ. τους να δίνουν εντολές ρευστοποίησής
τους προς την Τράπεζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας
ενσωµάτωσης των κεφαλαίων αυτών στο Κοινό Κεφά-
λαιο χωρίς τη δηµιουργία κεφαλαιακών ζηµιών για τους
Φορείς ή την Τράπεζα της Ελλάδος εκτός εάν υπάρχει
θέµα ταµειακών αναγκών των Ταµείων.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η επένδυση των κεφαλαίων του «Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών» (Α.Κ.Α.ΓΕ.) γίνεται α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις διατάξεις
του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της
παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ
38 Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων».

Άρθρο 46
Επενδύσεις διαθεσίµων σε περιουσιακά στοιχεία που

διενεργούνται µε προϋποθέσεις και όρια

Το άρθρο 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιεί-
ται και συµπληρώνεται ως εξής:

Α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«3. Επίσης, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, µε αποφάσεις των ∆ιοι-

κητικών Συµβουλίων τους, να επενδύουν, µέχρι ποσο-
στού 5% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογι-
σµό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου σε προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµα-
τα της ηµεδαπής.»

Β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 καταργεί-
ται.

Γ. Οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης να συστήνουν Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχείρι-
σης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.) και Εταιρείες Ε-
πένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) σύµφωνα µε
τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος, και µε την προϋπόθε-
ση ότι συµµετέχουν τουλάχιστον τρεις Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης.

9. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, οι
Φ.Κ.Α. δύνανται να διαθέτουν εκ των διαθεσίµων τους
ποσά για τη χορήγηση δανείων προς ασφαλισµένους,
συνταξιούχους και υπαλλήλους τους, σύµφωνα µε τα
άρθρα 15 και 16 του παρόντος. Επίσης, µε παρόµοιες α-
ποφάσεις, οι Φορείς ή Κλάδοι ή Τοµείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης δύνανται, µετά από σύµφωνη γνώµη των εκ-
προσώπων των Φορέων ή Κλάδων ή Τοµέων, να διαθέ-
τουν έντοκα δάνεια προς άλλους Φορείς ή Κλάδους ή
Τοµείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγκρίνονται οι
όροι και η διαδικασία χορήγησης αυτών των δανείων, το

χορηγούµενο ποσό, η διάρκειά του, καθώς και ο τρόπος
εξόφλησης αυτού. Το επιτόκιο χορήγησης των δανείων
προς άλλους Φορείς ή Κλάδους ή Τοµείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο, και αντι-
στοιχεί µε το ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαί-
ου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλι-
στικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώθηκε στο τέ-
λος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού
Κεφαλαίου.»

∆. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος 13
ως εξής:

«13. Οι κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο κινητές α-
ξίες των Φ.Κ.Α., κατατίθενται προς φύλαξη σε θεµατο-
φύλακα, ο οποίος επιλέγεται από τον Φορέα σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), του άρ-
θρου 19 του ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του π.δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ή από τον διαχειριστή κατόπιν ε-
ντολής του Φορέα.»

Άρθρο 47
∆ιαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

Το άρθρο 5 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

« Άρθρο 5
∆ιαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

1. ∆ιενέργεια Επενδύσεων
Τα ποσά προς επένδυση σε κινητές αξίες αποφασίζο-

νται από τα ∆.Σ. των Φ.Κ.Α. µετά από εµπεριστατωµένη
και πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση των υπηρεσιών
τους.

Η ανάληψη των απαιτούµενων κεφαλαίων για επενδύ-
σεις σε κινητές αξίες πραγµατοποιείται µε εντολή του
Φ.Κ.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνο-
δεύεται από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2. Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα
Η ανάθεση από Φ.Κ.Α. της ταµιακής του διαχείρισης

σε Πιστωτικό Ίδρυµα περιορίζεται αποκλειστικά στην εί-
σπραξη και πληρωµή τακτικών µόνο εσόδων και δαπα-
νών του οικείου Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το α.ν. 1611/1950
(ΦΕΚ 304 Α΄), όπως ισχύει και ενεργείται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)
και του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄).

3. Προθεσµιακές Καταθέσεις
Οι προθεσµιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα ε-

νεργούνται µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα µε τη διαδι-
κασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). Με σύµβαση που καταρτίζε-
ται καθορίζονται το ύψος του επενδυόµενου ποσού κα-
τάθεσης, η χρονική διάρκεια αυτής, το ύψος του επιτοκί-
ου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια διασφάλισης των κε-
φαλαίων του Φ.Κ.Α..

4. Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις χρηµατο-

δοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως ισχύει, που διέπουν την
κατάρτιση αυτών των συµβάσεων. Εάν η χρηµατοδοτική
µίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστική
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µεταβίβαση του κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοι-
χείου, ισχύουν οι σχετικές µε την εν λόγω απόκτηση ή
µεταβίβαση διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).

5. Κινητές αξίες
Η πραγµατοποίηση των επενδύσεων σε Αµοιβαία Κε-

φάλαια γίνεται µέσω της Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο. και των
Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. που δύνανται να συσταθούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η πραγµατοποίη-
ση των επενδύσεων σε κινητές αξίες των περιπτώσεων
β1, β2, β3, β4, β5, γ΄και δ΄της παραγράφου1 του άρθρου
4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) γίνεται µέσω της
Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν τη
διαχείριση των αξιών αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).

6. Υποχρεώσεις διαχειριστών
Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενηµερώνει κατά τα-

κτά χρονικά διαστήµατα τον Φορέα του οποίου το χαρ-
τοφυλάκιο διαχειρίζεται, και στο τέλος κάθε µήνα την
Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων Φ.Κ.Α., µε κοινο-
ποίηση στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατεί-
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως προς το σύνολο των υ-
ποχρεώσεών του έναντι του Φ.Κ.Α. σχετικά µε τα περι-
ουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.»

Άρθρο 48
∆ιαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα

Το άρθρο 6 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιεί-
ται ως εξής:

Α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«3. Οι εκποιήσεις ακινήτων ενεργούνται µε αιτιολογη-

µένη απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φ.Κ.Α.
µετά από εµπεριστατωµένη και αιτιολογηµένη εισήγηση
της αρµόδιας Υπηρεσίας του Φορέα.»

Β. Η παράγραφος 8 καταργείται και η παράγραφος 9 α-
ναριθµείται σε 8.

Άρθρο 49
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων

1. Το άρθρο10 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας ενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., µετά από εµπεριστατωµένη
εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του.

2. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, οι
Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιου-
σίας τους, υποχρεούνται να αναθέτουν σε εταιρίες δια-
χείρισης και αξιοποίησης ακινήτων τα ακόλουθα έργα
και εργασίες:

α. Τη µελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιο-
κτησίας τους για την αποδοτικότερη εκµετάλλευσή
τους.

β. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, µισθώσεως, εκµι-
σθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη σύνταξη προδια-
γραφών και την κατάρτιση σχεδίου συµβάσεων για αγο-

ρές, πωλήσεις, µισθώσεις, εκµισθώσεις και ανταλλαγές
ακαινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και
την έρευνα αγοράς για αγορές, πωλήσεις, µισθώσεις,
εκµισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.

γ. Την κατάρτιση προγραµµάτων στέγασης των διοικη-
τικών και υγειονοµικών υπηρεσιών αυτών, µε τα οποία ε-
ξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινή-
των ή αξιοποίησης των υφισταµένων.

δ. Το σύνολο ή µέρος των διαδικασιών και εργασιών
διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργα-
σίες συντήρησης των ακινήτων.

ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούµενων
διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών µελετών ή εκτέλεση
τεχνικών έργων.
στ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων
µεταφοράς συντελεστή δόµησης ακινήτων που έχουν
κριθεί διατηρητέα µε σκοπό την αξιοποίηση του υπολει-
πόµενου συντελεστή δόµησης.

ζ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεω-
ρήσεις και πραγµατογνωµοσύνες των ακαινήτων, καθώς
και τις εκτιµήσεις για αγορά, πώληση, εκµίσθωση, µίσθω-
ση και ανταλλαγή ακινήτων.

η. Κάθε άλλη απαιτούµενη προκαταρτική ή συµπληρω-
µατική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση ο-
ποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.

3. Η ανάθεση γίνεται µε συµβάσεις που βασίζονται σε
συµφωνίες-πλαίσια. Οι Φ.Κ.Α. συνάπτουν συµφωνίες-
πλαίσια µε τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακι-
νήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστηµα επιλογής
της «Εταιρείας ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Τα-
µείων Ασφάλισης Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτι-
κών Υπηρεσιών» (Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ακολουθώντας
τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και στο παρόν άρθρο. Η επιλογή
των συµβαλλοµένων στη συµφωνία γίνεται κατ’ εφαρµο-
γή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄). Οι
συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνίες-πλαίσια για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνά-
πτονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
τις κείµενες διατάξεις.

Η διάρκεια µιας συµφωνίας δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που
δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειµένου
της συµφωνίας.

4. Με τη σύµβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέ-
µενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αµοιβής, ο τρό-
πος πληρωµής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εκτέλεση του έργου.

Με την ίδια σύµβαση δύναται να παρέχεται πληρεξου-
σιότητα στους αντισυµβαλλόµενους της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόµιµοι α-
ντιπρόσωποι, µε δικαίωµα υπογραφής εγγράφων για λο-
γαριασµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., στην
ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγο-
ράς, πώλησης, µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων και η
εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.

5. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων
στις οποίες ανατίθενται τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύµ-
φωνα µε τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην
τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212
Α΄), κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έρ-
γου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, µισθώσεων και
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εκµισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.

6.Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων ε-
πιλέγονται από την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δηµοσιεύ-
ει προκήρυξη διαγωνισµού µε την οποία καλεί όλες τις
ενδιαφερόµενες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης α-
κινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορι-
σµένης προθεσµίας αρχοµένης από την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύ-
στηµα επιλογής, προκειµένου να συµµετάσχουν σε δια-
γωνισµούς ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α..

Στο σύστηµα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες
διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν προ-
σφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επι-
λογής και η προσφορά τους είναι σύµφωνη προς τη συγ-
γραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνι-
σµού.

Η Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κά-
θε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υ-
ποβάλλει, µετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχε-
τικές προσφορές µε σκοπό να γίνει δεκτή στο σύστηµα,
και ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα,
σχετικά µε την αποδοχή της στο σύστηµα επιλογής για
συµµετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς
της.

Επίσης, η Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να δια-
γράφει από το σύστηµα επιλογής όσες εταιρίες διαχείρι-
σης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν
τα οριζόµενα από τη σχετική προκήρυξη κριτήρια επιλο-
γής.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για ό-
λους τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισµούς, Ν.Π.∆.∆. και
Ν.Π.Ι.∆..

8. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης, µέρος των οριζοµέ-
νων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων
και εργασιών, δύναται να ανατίθενται από τα ∆.Σ. των Ι-
ΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ και ΟΕΚ στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέ-
ων τους.»

2. Η διαδικασία επιλογής των εταιριών διαχείρισης και
αξιοποίησης ακινήτων από την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. αρ-
χίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

3. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) κα-
ταργούνται ένα (1) έτος µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου. Έως τότε η αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας των Φ.Κ.Α. πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις.

Άρθρο 50
Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Το άρθρο 11 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Οι Φ.Κ.Α. ή Κλάδοι ή Τοµείς Κοινωνικής Ασφάλισης υ-
ποχρεούνται να τηρούν µηχανογραφικές καταστάσεις
βεβαίας χρονολογίας οι οποίες περιέχουν τα εξής στοι-
χεία που σχετίζονται µε τις επενδύσεις τους:

α) Μερίδες ∆ιαχειριστών για τα επενδεδυµένα κεφά-
λαια. Τηρείται από τους Φ.Κ.Α σε ειδικούς για κάθε δια-

χειριστή λογαριασµούς, και περιλαµβάνει σε ειδικές στή-
λες, τους τίτλους κατ’ είδος οι οποίοι αγοράστηκαν και
πωλήθηκαν, την ένδειξη του καταβληθέντος αντιτίµου
και τον αριθµό του παραληφθέντος πινακιδίου.

β) Μητρώο Συµβάσεων Επενδύσεων. Σε αυτό αναγρά-
φονται µε χρονολογική σειρά όλες τις συµβάσεις που
συνάπτουν είτε µε διαχειριστές είτε µε θεµατοφύλακες.

Για κάθε σύµβαση αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
βα) Το είδος της σύµβασης
ββ) Η επωνυµία του αντισυµβαλλοµένου
βγ) Το είδος και η χρονική διάρκεια της παροχής υπη-

ρεσιών, καθώς και η αµοιβή
βδ) Η ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης
βε) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο α-

πό τον Φορέα.
γ) Εντολές προς διαχειριστές πραγµατοποίησης επεν-

δύσεων ή ρευστοποιήσεων προϊόντων που βρίσκονται
στην κατοχή των Φ.Κ.Α..

Οι Φ.Κ.Α. οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά δια-
χειριστή και θεµατοφύλακα στους οποίους τηρούνται ό-
λα τα στοιχεία σχετικά µε τις συµβάσεις παροχής υπηρε-
σιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και φύλαξης, τις εντο-
λές του Φορέα στους διαχειριστές και τις πράξεις που ε-
κτελούν οι διαχειριστές και οι θεµατοφύλακες στο πλαί-
σιο των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών, την κατά-
θεση και ανάληψη τίτλων στα πλαίσια είτε υπηρεσιών
διαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης.»

Άρθρο 51
Α.Ε.∆.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Το άρθρο 13 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Α.Ε.∆.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1.Οι επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε αµοιβαία κεφάλαια γί-
νεται µέσω της Α.Ε.∆.Α.Κ. των Ασφαλιστικών Οργανι-
σµών (Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο.) ή µέσω άλλων Ανωνύµων Εται-
ριών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Α.Ε.∆.Α.Κ.- Φ.Κ.Α.) που συστήνονται
για το σκοπό αυτόν. Η σύσταση νέων Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α.
έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση, συγκρότηση
και λειτουργία αµοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται από
τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).

2. Για τη σύσταση της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., εκτός των
προβλεποµένων από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), απαιτείται η συµµετοχή τριών
τουλάχιστον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και
απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων αυτών που εισφέ-
ρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αναφέρει
τους ενδιαφερόµενους φορείς που θα συµµετάσχουν
στη σύσταση της εταιρείας, τον τίτλο, το ποσό που θα
συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας και τη διάρκεια της λειτουργίας της. Επί-
σης, µε την απόφαση υποβάλλεται και το επιχειρησιακό
ή επενδυτικό σχέδιο και έκθεση σχετικά µε την οργανω-
τική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της
υπό ίδρυση Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α..

3 .Η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. από
την Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει:
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α. τη συγκρότηση αµοιβαίων κεφαλαίων,
β. τη διαχείριση επενδύσεων και
γ. τη διοίκηση της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. Σε αυτήν περι-

λαµβάνονται νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής
διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπη-
ρέτησης Φ.Κ.Α., αποτίµηση του ενεργητικού του Αµοι-
βαίου Κεφαλαίου και καθορισµός της αξίας των µεριδίων
του, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, έκ-
δοση και εξαγορά µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου, διεκ-
περαίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαι-
ώσεων και τήρηση αρχείων.

4. Οι µετοχές της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. είναι ονοµαστικές
και δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ορ-
γανωµένη αγορά. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.∆.Α.Κ.-
Φ.Κ.Α. ανήκει σε περισσότερους του ενός Φ.Κ.Α., κατα-
βάλλεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τριών εκα-
τοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, και δύναται να µεταβιβάζε-
ται από Φ.Κ.Α. σε Φ.Κ.Α.. Η µεταβίβαση των µετοχών γί-
νεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3283/2004
(ΦΕΚ 210 Α΄ ), εφαρµόζονται προκειµένου για την αύξη-
ση των ιδίων κεφαλαίων της µε πρόσθετο ποσό, όταν η
αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. υπερβαί-
νει τα διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευ-
ρώ.

Οι Α.Ε.∆.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. καθώς και η Α.Ε.∆.Α.Κ. Α.Ο. συ-
γκροτούν και λειτουργούν αµοιβαία κεφάλαια όλων των
κατηγοριών σύµφωνα µε το ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).»

2. Τα υφιστάµενα, επενδεδυµένα µερίδια αµοιβαίων
κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. εξαγοράζονται εντός διµήνου α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου από τα αµοιβαία
κεφάλαια της Α.Ε.∆.Α.Κ.-Α.Ο., χωρίς τη δηµιουργία κε-
φαλαιακών ζηµιών για τους Φορείς ή την Α.Ε.∆.Α.Κ.-
Α.Ο.. Σε αντίθετη περίπτωση η προθεσµία εξαγοράς πα-
ρατείνεται, πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οι πράξεις εξαγοράς
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσή-
µου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
υπέρ του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και γενικώς τρίτων.

Άρθρο 52
∆ιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

1. Το άρθρο 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
∆ιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

1. Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου γίνεται αποκλειστικά µέσω διαχειρι-
στών.

2. Οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., η
οποία ασκεί διαχείριση και µέσω εξωτερικών διαχειρι-
στών, τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, ό-
πως αυτά ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος νό-
µου.

Με την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζεται σχετική
σύµβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται:
α) η χρονική διάρκεια αυτής, β) το ύψος και ο συγκεκρι-
µένος τρόπος της αµοιβής, γ) το είδος και η διαδικασία
παροχής υπηρεσιών, δ) τα προς επένδυση κεφάλαια, ε)
κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την υλοποίη-
ση αυτής της παροχής.

3. Έργο του διαχειριστή είναι:
α. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φ.Κ.Α.,

στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκαια
συµπεριλαµβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτ-
λους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος νό-
µου.

β. Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων που
βρίσκονται στη κατοχή των Φ.Κ.Α..

γ. Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενηµέρωση του
Φ.Κ.Α. για τις πράξεις που έχει κάνει ο διαχειριστής κατά
τη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσε-
ων, καθώς και έκτακτη ενηµέρωση για γεγονότα που εν-
δέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις επενδύσεις του
Φ.Κ.Α..

4. Κριτήρια για την πρόσληψη των εξωτερικών διαχει-
ριστών είναι:

α. Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονοµική ορ-
γάνωση, οι κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου και ασφά-
λειας στον τοµέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδο-
µένων, οι αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εσωτερικού ελέγ-
χου των πράξεων που διενεργούνται από όργανα του
διαχειριστή για λογαριασµό του Φ.Κ.Α. και το σύστηµα
λογιστικής καταχώρησης των διενεργούµενων πράξεων
για λογαριασµό του Φ.Κ.Α..

β. Η οργάνωση και οι µηχανισµοί ελέγχου και ασφά-
λειας που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων που
ανήκουν στους Φ.Κ.Α. και αποτρέπουν τη χρησιµοποίηση
από το διαχειριστή των υπό διαχείριση κινητών αξιών
του Φορέα για δικό του λογαριασµό.

γ. Να είναι αδειοδοτηµένοι και να εποπτεύονται από
τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τους διέπει.

Η πιστοποίηση ελληνικών εταιρειών γίνεται από την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

δ. Και κάθε άλλο κριτήριο σχετικό µε τις ιδιαιτερότη-
τες και τις ανάγκες του Φορέα.

5. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών που
προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόµου γίνε-
ται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα, στην «Εταιρεία
∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταµείων Ασφάλι-
σης Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρε-
σιών» (Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), στην οποία µπορεί και ο ί-
διος ο φορέας να είναι µέτοχος.

Οι Φ.Κ.Α., κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφείλουν
να τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρι-
σης της περιουσίας τους που ορίζονται στο άρθρο 17
του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και στις κατ’ ε-
ξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

Στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανατίθεται η παροχή συµ-
βουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαί-
ου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρα-
τηγικής καθώς και κάθε θέµατος σχετιζόµενου µε την ε-
πιχειρηµατική τους δραστηριότητα και την παροχή συµ-
βουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο έ-
ναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόµενους
στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου.

6. Η σύµβαση παροχής υπηρεσιών της Ε.∆.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτε-
ται για ορισµένο χρόνο, µε δυνατότητα ανανέωσης µέ-
χρι (2) φορές. Στη σύµβαση περιγράφονται, µεταξύ άλ-
λων, οι όροι της διαχείρισης, η αµοιβή, ο τρόπος και ο
χρόνος καταβολής της αµοιβής του ∆ιαχειριστή, καθώς
και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Φ.Κ.Α.. Επί-
σης ο διαχειριστής ενηµερώνει τον Φ.Κ.Α. και την
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Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. για σηµαντικές εξελίξεις στις αγο-
ρές χρήµατος και κεφαλαίου, που αναµένεται να επηρε-
άσουν ουσιωδώς τις αποδόσεις των υπό διαχείριση χαρ-
τοφυλακίων, ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του
Φ.Κ.Α. που του έχει υποδειχθεί, για γεγονότα που σχετί-
ζονται µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν
από την κατοχή τίτλων.

Στην σύµβαση έργου θα περιλαµβάνεται απαραιτήτως
όρος για την τήρηση από τον διαχειριστή όλων των δια-
τάξεων της νοµοθεσίας των Φ.Κ.Α. και την αποφυγή κά-
θε συµπεριφοράς του ίδιου ή των υπαλλήλων και στελε-
χών του, που αποτελούν παραβίαση των κανόνων εχε-
µύθειας ή διαρροής πληροφοριών που αφορούν το ανα-
τεθέν σε αυτούς έργο και όλων των κανόνων ασυµβιβά-
στων και δεοντολογίας που τους επιβάλλονται από τη
νοµοθεσία που ρυθµίζει τη λειτουργία τους. Επίσης, θα
περιγράφεται κάθε διαδικασία για την παρακολούθηση
του αποτελέσµατος της διαχείρισης από τον Φ.Κ.Α..

Στη σύµβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της για
παραβιάσεις των όρων της συµβάσεως, πάντα αζηµίως
για τα συµφέροντα του Φ.Κ.Α..

7. Στα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκαια των
Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο εντολής τους, δεν επιτρέπεται η από-
κτηση κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή εται-
ρειών του οµίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυ-
τή προκύπτει από την ηµερήσια αποτίµηση των χαρτοφυ-
λακίων των οποίων του έχει ανατεθεί η διαχείριση.

8. Οι µετοχές της Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχο-
νται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α-
Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε το καταστατι-
κό της εταιρίας και τις κείµενες περί Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις.
Η εκπροσώπηση των µετόχων στο ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσής της. Οι µεταβιβάσεις αυτές απαλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ ∆ηµο-
σίου ή τρίτου.

9. Η διαχείριση των µετοχών της Τράπεζας Αττικής
πραγµατοποιείται από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή από την
Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε τους όρους, τις προ-
ϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται µετά από α-
πόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..»

2. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών των
Φ.Κ.Α. στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα πραγµατοποιηθεί
εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Έως τό-
τε, και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι επενδύσεις
της παραγράφου1β του άρθρου 4 του παρόντος διενερ-
γούνται µε αποφάσεις των ∆.Σ. των Φορέων µε βάση
τους ισχύοντες επενδυτικούς κανόνες.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3586/07 (ΦΕΚ 151, Α’)
αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

«2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Ο έλεγχος της νοµιµότητας µε βάση τα στοιχεία συ-

ναλλαγής των πάσης φύσεως επενδύσεων σε κινητές α-
ξίες, καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των αρχών διαχεί-
ρισης και των κανόνων επενδυτικής συµπεριφοράς.

β. Ο περιοδικός έλεγχος των στοιχείων στα οποία στη-
ρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των ∆ιοικητικών Συµ-
βουλίων των Φ.Κ.Α. και των διαχειριστών της περιουσίας
τους.

Οι ΦΚΑ καθώς και οι διαχειριστές των περιουσιακών
τους στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτρο-
πή τα απαραίτητα για την πραγµατοποίηση του έργου
της στοιχεία οποτεδήποτε η Επιτροπή τα ζητήσει.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής µπορεί

κατά περίπτωση να ζητείται η συνδροµή των αρµόδιων
υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Τραπεζών
και των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 53
Ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών

Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων όλων των α-
σφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται η ευχέρεια
εξόφλησης σε δόσεις, των καθυστερούµενων ληξιπρό-
θεσµων ασφαλιστικών εισφορών µετά των πρόσθετων
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, κατόπιν αίτησης του ο-
φειλέτη. Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνο-
νται και οι εισφορές που εισπράττονται από ασφαλιστι-
κούς φορείς για λογαριασµό τρίτων φορέων κοινωνικής
πολιτικής ως και το αγγελιόσηµο.

Άρθρο 54
Αρµόδια όργανα - Αρµοδιότητες

1. Αρµόδια όργανα για την χορήγηση διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι:

α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Ο διευθυντής των οικείων Πε-
ριφερειακών ή τοπικών Υποκαταστηµάτων ή οι διευθυ-
ντές των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά
ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λει-
τουργούν ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
εφόσον το ποσό της οφειλόµενης κύριας εισφοράς, των
πρόσθετων τελών, προστίµων και λοιπών προσαυξήσεων
δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµό-
διος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µο-
νάδων εφόσον το ποσό οφειλής από κύριες εισφορές,
αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και λοιπές επιβαρύν-
σεις δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ
και ειδικότερα για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς
τον Ο.Γ.Α. το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000 )
ευρώ.

γ) Για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον
το προς ρύθµιση ποσό συνολικής οφειλής υπερβαίνει τα
ως άνω όρια: η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έως την έναρξη
λειτουργίας της Επιτροπής αυτής τα αιτήµατα των οφει-
λετών αρµοδιότητάς της εξετάζονται από τα όργανα
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄της παρα-
γράφου αυτής.

2. Τα πιο πάνω όργανα κρίνουν, για κάθε περίπτωση,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 56 του παρόντος νόµου
και αποφασίζουν για τον καθορισµό της τµηµατικής εξό-
φλησης των καθυστερούµενων εισφορών µετά των ανα-
λογούντων πρόσθετων τελών, προστίµων και λοιπών
προσαυξήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις θεοµηνιών, ο-
πότε η ρύθµιση των οφειλών γίνεται σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/
1997 (ΦΕΚ 270 Α΄).

3. Στα πιο πάνω όργανα ανήκει και η αρµοδιότητα:
α) της αναστολής επισπευδόµενης αναγκαστικής ε-
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κτέλεσης κατά των οφειλετών του ασφαλιστικού φορέα
και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

β) της επιβολής ποσοστού παρακράτησης στα χορη-
γούµενα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αποδει-
κτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, και

γ) της λήψης κάθε νόµιµου µέτρου προς είσπραξη και
εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέ-
ων.

Άρθρο 55
Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων

1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συ-
στήνεται Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων, η οποία α-
παρτίζεται από:

α) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους που υπηρετεί
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως
πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πάρεδρο
που υπηρετεί στο Γραφείο αυτό.

β) τον ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µε αναπληρωτή
του έναν Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., γ) τον Προϊ-
στάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της ∆ι-
εύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της Γ.Γ.Κ.Α.,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον ανα-
πληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, µε τον ανα-
πληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Σύνδεσµο Επι-
χειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµο-
σπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), που θα συµµετέχει από κάθε οργά-
νωση.

Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών συµµετέχει κάθε φο-
ρά, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης, ο εκπρόσωπος
της αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης. Χρέη εισηγη-
τού της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάµενος του τµήµα-
τος αναγκαστικών µέτρων ή εσόδων της αντίστοιχης ∆ι-
εύθυνσης Εσόδων του Ασφαλιστικού Φορέα στον οποίο
υπάγεται ο αιτών τη ρύθµιση των εισφορών οφειλέτης,
χρέη δε γραµµατέα ένας υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α.. Η θη-
τεία της Επιτροπής ορίζεται σε ενάµιση (1,5) έτος.

2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η ρύθµιση των οφειλών
της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
παρόντος νόµου.

3. Ο Πρόεδρος, τα µέλη, ο γραµµατέας της Επιτροπής
και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους διορίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης.

Άρθρο 56
Υποβολή αίτησης - Λοιπά δικαιολογητικά

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζόµενων στα άρ-
θρα 54 έως και 56 του παρόντος νόµου υποβάλλεται αί-
τηση από τον ενδιαφερόµενο στο αρµόδιο προς ρύθµιση
όργανο του άρθρου 54, το οποίο αφού λάβει υπόψη του
το σύνολο της απαιτητής οφειλής κρίνει επί του αιτήµα-
τος ή διαβιβάζει την αίτηση στην Ειδική Επιτροπή Εσό-
δων.

2. Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Μισθωτών,
σε περίπτωση που η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο α-
ναπτύσσει δραστηριότητα µε την ίδια επωνυµία και νοµι-

κή µορφή σε περιοχές διαφόρων υποκαταστηµάτων α-
σφαλιστικών οργανισµών, υποβάλλεται αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο στα οικεία υποκαταστήµατα, κρίνεται ό-
µως το αίτηµα ρύθµισης για το σύνολο των επί µέρους ο-
φειλών από τον αρµόδιο διευθυντή της έδρας της επιχεί-
ρησης ή της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων αναλόγως του
ύψους της οφειλής.

3. Η αίτηση για ρύθµιση οφειλής εξετάζεται από το αρ-
µόδιο όργανο εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ
του ασφαλιστικού φορέα και έχει επισυναφθεί γραµµά-
τιο είσπραξης. Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να
καταβληθεί είναι ίσο:

α) Με πενήντα (50) ευρώ για οφειλή µέχρι πενήντα χι-
λιάδες (50.000) ευρώ

β) Με εκατό (100) ευρώ για οφειλές από πενήντα χι-
λιάδες ένα (50.001) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ

γ) Με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για οφειλή από εκα-
τό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ µέχρι εκατόν πενήντα χι-
λιάδες (150.000) ευρώ

δ) Με διακόσια (200) ευρώ για οφειλή από εκατόν πε-
νήντα χιλιάδες ένα (150.001) ευρώ µέχρι διακόσιες χι-
λιάδες (200.000) ευρώ

ε) Με διακόσια πενήντα (250) ευρώ για οφειλή από
διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ µέχρι διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000 ) ευρώ

στ) Με τριακόσια (300) ευρώ για οφειλή από διακόσιες
πενήντα χιλιάδες ένα (250.001) ευρώ µέχρι τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ

ζ) Με τετρακόσια (400) ευρώ για οφειλή από τριακό-
σιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ και άνω

η) Με είκοσι (20) ευρώ για αυτοαπασχολούµενους του
Ο.Γ.Α..

4. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στα αρµόδια όργανα και
συνοδεύονται:

α) Από πληροφοριακό δελτίο περί του ποσού της οφει-
λής, των ληφθέντων αναγκαστικών και άλλων µέτρων
και κάθε άλλου στοιχείου απαραίτητου για τη µόρφωση
γνώµης. Επί επιχειρήσεων, τις κατά καιρούς προηγούµε-
νες ρυθµίσεις και την τήρησή τους ή µη, την απόδοσή
τους, την απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης του προ-
σωπικού, την ύπαρξη καταγγελιών ή ευρηµάτων ελέγ-
χου περί ανασφάλιστου προσωπικού.

β) Την εισήγηση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή τµή-
µατος της αρµόδιας υπηρεσίας για το υποβληθέν αίτηµα.

γ )Οικονοµικά στοιχεία προσκοµισθέντα από την επι-
χείρηση, όπως Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταί-
ου µήνα, Ισολογισµό τελευταίου χρόνου, αντίγραφο φο-
ρολογικών δηλώσεων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δι-
ευκολύνει τη µόρφωση γνώµης των οργάνων.

Άρθρο 57
Τµηµατική εξόφληση της οφειλής.

1. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι
(36) µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της καταβολής
από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Το οφειλό-
µενο ποσό συµπεριλαµβάνει κύριες οφειλές, προσαυξή-
σεις, πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και λοιπά έξοδα αναγκα-
στικών µέτρων.

2. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ και η διµηνιαία των τε-
τρακοσίων (400) ευρώ και προκειµένου για οφειλέτες
του Ο.Γ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε. η µηνιαία δόση δεν µπορεί να
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είναι µικρότερη του ποσού των εκατό (100) ευρώ και η
διµηνιαία των διακοσίων (200) ευρώ.

3. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προ-
βλεπόµενη δόση µέχρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους
µήνες ή για τους οφειλέτες του Ο.Γ.Α. έξι (6) µήνες,
µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον ε-
πόµενο µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται τόσους µήνες ό-
σοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνα-
τότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη
διάρκεια της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλ-
λονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για
οκτώ (8) συνεχόµενους µήνες κάθε φορά. Εντός του ο-
κταµήνου αυτού είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή
δόσης έως το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που
είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επι-
τρέπεται για µία δόση σε κάθε οκτάµηνο. Στη διάταξη
αυτή υπάγονται και όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη
ρύθµιση του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄)
και τηρούν τους όρους αυτής. Σε περίπτωση µηχανογρα-
φικής εφαρµογής συστηµάτων υπολογισµού των εισφο-
ρών σε διµηνιαία βάση ή εξαµηνιαία για τον Ο.Γ.Α. η κα-
ταβολή γίνεται σε ισόποσες δεκαοκτώ (18) διµηνιαίες
δόσεις ή για τον Ο.Γ.Α. έξι (6) εξαµηνιαίες.

4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι οφειλές που ε-
µπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Εσό-
δων ρυθµίζονται σε σαράντα οκτώ δόσεις. Εάν ο οφειλέ-
της αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµενη δόση µέ-
χρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες, µπορεί να συ-
νεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόµενο µήνα.
Το 48µηνο παρατείνεται τόσους µήνες όσοι είναι οι µή-
νες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται κανονι-
κά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για οκτώ (8) συ-
νεχόµενους µήνες κάθε φορά. Εντός του οκταµήνου αυ-
τού είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης έως το
τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή.
Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για µία
δόση σε κάθε οκτάµηνο. Στη διάταξη αυτή υπάγονται και
όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου
19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και τηρούν τους όρους
αυτής. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.

5. Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν µετά
την υπαγωγή στη ρύθµιση και ανάγονται σε µισθολογι-
κές περιόδους απασχόλησης µέχρι και τον τελευταίο µή-
να υπαγωγής των οφειλών στη ρύθµιση δεν θεωρούνται
τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφά-
παξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάµενη ρύθ-
µιση, µε ανακαθορισµό του ποσού των υπολειπόµενων
δόσεων.

6. Αν διαγραφεί µέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπρο-
σαρµόζονται οίκοθεν από το αρµόδιο όργανο.

7. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει ολοκληρωτικά το δικαίω-
µα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύ-
ναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθµιση, µετά από ένα
(1) έτος από την έκδοση της προηγούµενης απόφασης
ρύθµισης. Το δωδεκάµηνο αρχίζει από τον µήνα καταβο-
λής της πρώτης δόσης.

Το αρµόδιο όργανο δύναται να ρυθµίσει εκ νέου τις ο-
φειλές σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των προηγούµε-
νων παραγράφων. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να εκδοθεί νέα
απόφαση ρύθµισης πριν την παρέλευση του δωδεκαµή-
νου, εάν ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό των τριών (3)

δόσεων, η µία από τις οποίες συµψηφίζεται µε το ποσό
της πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες µε τις τελευταίες δό-
σεις.

8.α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστε-
ρούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση
40% επί των πρόσθετων τελών.

β) Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκ-
πτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό µείωσης
των πρόσθετων τελών στην περίπτωση τµηµατικής κατα-
βολής επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.

9. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς και
η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται
την έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλη-
σης των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά άµεσα α-
παιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού.

10. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατικής
καταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:

α. Επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρι-
σης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, της οποίας η κύρια ο-
φειλή έχει επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσοστό προσαυ-
ξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και
άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, είναι δυνατόν, τα
αρµόδια όργανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε εξήντα
(60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση προ-
καταβολής ποσού ίσου µε το 2% της συνολικής οφειλής.

β. Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια όρ-
γανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητα
αυξηµένου ποσού µηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας αυτής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δόσης κα-
τά 30%, όταν αυτή δεν λειτουργεί.

11. Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασµού από
τον ασφαλιστικό φορέα πριν την παρέλευση ενός (1) έ-
τους από την έκδοση της απόφασης ρύθµισης, είναι δυ-
νατή η αναστολή αυτού µόνο εφόσον καταβληθεί το 1/5
της συνολικής οφειλής, πλέον των εξόδων εκτέλεσής
του και ρυθµιστεί το υπόλοιπο της οφειλής σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

12. Εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι αυτής της ρύθµισης
και µε τη λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης δεν
έχει εξοφληθεί η οφειλή, τότε επισπεύδεται η διαδικασία
για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Η παραπάνω δια-
δικασία αναστέλλεται µε την καταβολή του 30% της ο-
φειλής και τη ρύθµιση του υπολοίπου σε δόσεις σύµφω-
να µε τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

13. Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγω-
γής και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες
διατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που δεν έχει
εισπραχθεί.

Άρθρο 58
Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας

1. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθ-
µιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, χορη-
γείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας
ενός (1) µηνός υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθµιση τηρεί-
ται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής α-
σφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των ε-
πιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούµενος.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθµισης αποφασίζεται α-
πό τα αρµόδια όργανα των ασφαλιστικών φορέων η επι-
βολή ποσοστού παρακράτησης για τη χορήγηση ασφαλι-
στικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύου-
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σες διατάξεις, για την είσπραξη χρηµάτων από τράπεζες
ή πιστωτικά ιδρύµατα, µε ελάχιστο ποσοστό 2%. Μετά
τρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφασης, το όργα-
νο που την εξέδωσε µπορεί να αποφασίσει τη µείωση
του ανωτέρω ποσοστού παρακράτησης µέχρι του 2%, ε-
φόσον τα µηνιαία ποσά από παρακρατήσεις είναι µεγα-
λύτερα του 50% της µηνιαίας δόσης.

3. Για την εντός του µήνα της ρύθµισης είσπραξη όλων
των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από
το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, δηµό-
σιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δηµόσιας ή
κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανι-
σµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός κα-
θορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, κα-
θώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή
ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, εφόσον το ποσό της εκ-
καθαρισµένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ, χορηγείται από τα αρµόδια όργανα των α-
σφαλιστικών φορέων βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας µε παρακράτηση του διπλασίου ποσού δόσης, που
µπορεί να συµψηφίζεται µε το ποσό της πρώτης δόσης
και το υπόλοιπο ποσό µε τις τελευταίες κατά σειρά δό-
σεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

4. Σε περίπτωση είσπραξης χρηµάτων από τράπεζες ή
πιστωτικά ιδρύµατα χορηγείται βεβαίωση οφειλής µε πα-
ρακράτηση εκτός του οριζόµενου στην απόφαση ρύθµι-
σης ποσοστού παρακράτησης και του ποσού της οφειλό-
µενης τρέχουσας δόσης, όπως αυτή ορίζεται στην από-
φαση του αρµόδιου οργάνου.

5. Σε περίπτωση µη είσπραξης των ποσών των παρα-
γράφων 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου, ο οφειλέτης
δεν θεωρείται ενήµερος για τη ρύθµιση.

6. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον ο οφει-
λέτης είναι ενήµερος µε τους όρους αυτής, του χορηγεί-
ται ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση του δι-
πλάσιου ποσού δόσης, που συµψηφίζεται µε τις τελευ-
ταίες σειρά δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

7. Προκειµένου για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 5ε
του α. ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄).

Άρθρο 59
∆ικαιώµατα φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρά τη συµµόρφω-
ση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τµηµατι-
κής καταβολής διατηρούν το δικαίωµα: α) να δίνουν ε-
ντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµα-
τικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων,
για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλι-
στικής ενηµερότητας, β) να προβαίνουν σε συµψηφισµό
των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οι-
κείου ασφαλιστικού φορέα και µέχρι του ύψους των λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών του.

Άρθρο 60
Λοιπές διατάξεις

1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τµηµατικής
καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των ο-
φειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που αναλογικά εφαρµόζεται

στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270
Α΄), καθώς και στο άρθρο 137 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58
Α΄) προκειµένου για τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του
ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), περί διαγραφής οφειλοµέ-
νων προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορών εφαρµόζονται και
στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 61
Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

1. Όπου από τις κείµενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού
οργανισµού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη κα-
ταβολής σύνταξης η προηγούµενη εξόφληση των οφει-
λών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη στον παρό-
ντα διακανονισµό, η ως άνω προϋπόθεση εξακολουθεί
να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του ε-
πόµενου µήνα της εξόφλησης.

2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία, που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φο-
ρέα, αν το οφειλόµενο ποσό δεν είναι µεγαλύτερο των
είκοσι (20) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως
αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργα-
νισµό.

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής προσαυξηµένα µε τα
πρόσθετα τέλη συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα
ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δεν
µπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώ-
τη δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα που απονε-
µήθηκε η σύνταξη.

Άρθρο 62
Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης µετά από γνώµη των αρµόδιων ∆ιοικητι-
κών Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Φορέων και γνωµο-
δότηση του Σ.Κ.Α. ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της
Ειδικής Επιτροπής Ρύθµισης Εσόδων, καθώς και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος κεφαλαίου.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου τροποποιού-
νται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ια-
φάνειας της Βουλής, στο βαθµό που ο ΚτΒ της απονέµει
την αρµοδιότητα αυτή, της Επιτροπής Ανταγωνισµού και
του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63
Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης

1. α. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφά-
λιση του τακτικού προσωπικού των πρώην ασφαλιστικών
φορέων ΤΥ∆ΚΥ και ΤΑΠΕΛ, το οποίο συνταξιοδοτείτο α-
πό τους φορείς αυτούς µε διατάξεις ανάλογες του ∆η-
µοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και επέλεξε µετά την ισχύ του ν.
3655/ 2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), το προηγούµενο καθεστώς α-
σφάλισης µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17 του
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άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), καταβάλλονται
στον τοµέα στον οποίο εντάχθηκε ο φορέας ή κλάδος ο
οποίος βαρύνετο µε την καταβολή της κύριας σύνταξης
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). Ο
ίδιος τοµέας καταβάλλει τις συντάξεις του προσωπικού
που υπηρετεί καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδο-
τηθεί, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
16 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α´). Τα ανωτέρω έχουν ε-
φαρµογή και για το προσωπικό των ταµείων αυτών, το ο-
ποίο είχε µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υ-
πηρεσιών πριν την ένταξη των Ταµείων σε άλλους Φο-
ρείς Ασφάλισης και είχε επιλέξει τη διατήρηση του
προηγούµενου της µετάταξης ασφαλιστικού-συνταξιο-
δοτικού καθεστώτος.

β. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12,
παρ. 3, του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), χορηγείται νέα α-
ποκλειστική προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης
για αναγνώριση, διάρκειας έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού.

2. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλι-
ση του τακτικού προσωπικού του πρώην ΤΑ∆ΚΥ, που υ-
πηρετούσε σ’ αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συντα-
ξιοδοτείτο από τον φορέα αυτό µε διατάξεις ανάλογες
του ∆ηµοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθε-
στώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ του ν.
3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), το προηγούµενο καθεστώς α-
σφάλισης µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17 του
άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), καταβάλλονται
στους τοµείς των φορέων στους οποίους εντάχθηκαν οι
επιµέρους κλάδοι του πρώην ταµείου και στους οποίους
µεταφέρθηκε το προσωπικό. Οι ίδιοι τοµείς βαρύνονται
και µε την καταβολή της σύνταξής τους.

3. Ειδικά για το προσωπικό που µετατάχθηκε ή µετα-
φέρθηκε από το πρώην ΤΑ∆ΚΥ σε θέσεις άλλων υπηρε-
σιών πριν την 1.8.2008 και διατήρησε το προηγούµενο
της µετάταξης ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς,
οι προβλεπόµενες εισφορές κύριας ασφάλισης καταβάλ-
λονται στον τοµέα ΤΑ∆ΚΥ του ΤΕΑ∆Υ, ο οποίος βαρύνε-
ται και µε την καταβολή της σύνταξής τους.

4. Το προσλαµβανόµενο από 1.10.2008 τακτικό προ-
σωπικό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε
τις επωνυµίες «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολου-
µένων» (ΕΤΑΑ), «Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης » (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταµείο Ε-
πικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΕΑΙΤ), «Τα-
µείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσε-
ων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα
Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού
Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) « Κώδικας Κατάστασης ∆ηµο-
σίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ.» και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξε-
ων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μι-
σθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρ-
θρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α’191).

5. α. Το προσλαµβανόµενο από 1.1.2007 τακτικό προ-
σωπικό του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε
την επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Ε-
παγγελµατιών-ΟΑΕΕ», το οποίο διέπεται από τις διατά-
ξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κώδικας Κατάστα-
σης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων ν.π.δ.δ.» και το οποίο ασφαλίζεται στον κλά-

δο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ι-
δρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφά-
λισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις
του αρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α’ ).

β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του
προηγούµενου εδαφίου για το χρονικό διάστηµα από το
διορισµό του στον ΟΑΕΕ έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3163/1955 (∆ΕΚ 71 Α´).

6. Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρία ∆ιαχεί-
ρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού ∆ηµοσίου «Ε∆Ε-
ΜΕ∆», κατά τον οποίο ελάµβαναν σύνταξη και αποδο-
χές συγχρόνως, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής και
συντάξιµης υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, εφό-
σον οι ενδιαφερόµενοι επιστρέψουν τις συντάξεις που
έλαβαν κατά το χρόνο αυτό και καταβάλλουν τυχόν µη
καταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα εισφο-
ρές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.

Ο εν λόγω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και
στον Ειδικό Λογαριασµό Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, στον οποίο έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ει-
σφορές για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος.

Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη για
τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για τον
υπολογισµό του ποσού της σύνταξης µετά την ολοσχε-
ρή εξόφληση της οφειλής.

Ο ως άνω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και
στο ΕΤΕΑΜ για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
µατος και για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης
από τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ορ-
γανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑ∆Υ µε τις δια-
τάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Οι καταβληθείσες συντάξεις επιστρέφονται άτοκα σε
τριαντα έξι (36) δόσεις µετά από αίτηση των ανωτέρω υ-
παλλήλων η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους από
την ισχύ του παρόντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Τυχόν οφειλόµενες εισφορές, σύµφωνα µε τα παρα-
πάνω, εξοφλούνται εφάπαξ.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου
πριν από την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων, οι υπό-
λοιπες δόσεις καταβάλλονται εφάπαξ.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή και για όσους έ-
χουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.

Άρθρο 64
Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

1. Από την 1.1.2011 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) α-
ναλαµβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του
προσωπικού της, ως προς τους κλάδους κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης. Ασφαλιστέα πρόσωπα είναι αυτά
που ορίζονται στο αρθρο 6 του Καταστατικού του πρώην
ΤΣΠ-ΤΕ, (ΦΕΚ 174 Β΄, απόφαση Υπουργού Εθνικής Οι-
κονοµίας 21545/1927), καθώς και στο άρθρο 2 του Κατα-
στατικού του καταργούµενου µε το άρθρο αυτό Μετοχι-
κού Ταµείου ΤτΕ.

Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία παύει η ασφάλιση
των ανωτέρω προσώπων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και καταργείται το «Μετοχικό Ταµείο Υπαλλήλων
Τράπεζας της Ελλάδος». Το σύνολο του ενεργητικού και
παθητικού τόσο του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ, που είχε περιέλθει
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των άρθρων 1 και 2 του ν. 3655/08
(ΦΕΚ 58 Α΄), όσο και του καταργούµενου Μετοχικού Τα-
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µείου Τράπεζας της Ελλάδος, περιέρχεται αυτοδίκαια
στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτελεί καθολική
διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φό-
ρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτων. Η οικονοµική επιβά-
ρυνση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία
προκύπτει από την ένταξη σε αυτόν του ΤΣΠ-ΤΕ κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.8.2008 έως 31.12.2010 αφαιρεί-
ται από το µεταφερόµενο ενεργητικό υπέρ του κλάδου
σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ύψος της οικονοµικής επι-
βάρυνσης καθορίζεται µε οικονοµική µελέτη που εκπο-
νείται από τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών µελετών της Γε-
νικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνερ-
γασία µε τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στα-
τιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστηµα
1.1.2011 έως 28.2.2011.

Οι έως την 31.12.2010 συνταξιούχοι του πρώην
ΤΣΠ/ΤΕ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και του καταργούµενου Μετοχικού
Ταµείου Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος καθίστανται
συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία βαρύ-
νεται στο εξής µε την καταβολή των συντάξεών τους.

Ο καθορισµός του χρόνου ασφάλισης, το είδος και το
ύψος των παροχών, το ύψος των εισφορών, ο υπολογι-
σµός του ποσού της σύνταξης και οι προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης διέπονται αντιστοίχως από τις διατάξεις
του καταστατικού του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ, όπως διαµορφώ-
νονται µε τις γενικές διατάξεις νόµων, τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, του Καταστατικού του «Μετοχικού Τα-
µείου Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος» και τις γενι-
κές διατάξεις νόµων.

Οι διατάξεις αυτές καθίστανται καταστατικές διατά-
ξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ως φορέα ασφάλισης
του προσωπικού της, µεταφέρονται δε σε αυτήν όλα τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και
συνταξιούχων των κλάδων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού.

Οι καταστατικές αυτές διατάξεις, προσαρµοσµένες ως
ανωτέρω, τροποποιούνται:

α) µε απόφαση του Συµβουλίου Ασφάλισης της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, εγκρινόµενη από το Γενικό Συµβούλιο
της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου για θέµατα του
Καταστατικού του Μετοχικού Ταµείου Υπαλλήλων Τρά-
πεζας της Ελλάδος,

β) µε απόφαση του Συµβουλίου Ασφάλισης της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, εγκρινόµενη από τον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου για κατα-
στατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ.

Για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στη
µεταβολή ασφαλιστικού φορέα, η Τράπεζα της Ελλάδος
θεωρείται Οργανισµός Ασφάλισης.

Χρόνος απασχόλησης στη ΤτΕ για τον οποίο χώρησε
ασφάλιση στο πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.8.2008 µέχρι την 31.12.2010 κα-
θώς και χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε
ως συντάξιµος στο πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή στον Κλάδο Σύντα-
ξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλι-
ση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις
του πρώην ΤΣΠ/ΤΕ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και του καταργούµενου
Μετοχικού Ταµείου Τράπεζας της Ελλάδος συνεχίζονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να επέρχεται δια-
κοπή δίκης. ∆ικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύ-
ουν έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπου από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις νόµων ρυθ-
µίζεται ζήτηµα που αφορά τους ασφαλισµένους και τους

συνταξιούχους του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή εν γένει των πρώην
Ειδικών Ταµείων, η ρύθµιση αφορά και τους ασφαλισµέ-
νους και συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Στην Τράπεζα της Ελλάδος συστήνεται «Συµβούλιο
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος», το οποίο συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, έχει τριετή θητεία και αποτελείται
από:

α) το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόε-
δρο, αναπληρούµενο από έναν Υποδιοικητή ή ένα µέλος
του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας που υποδεικνύει
το Συµβούλιο αυτό

β) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και έναν (1) υπάλληλο του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών που ορίζονται, µε τους αναπληρωτές
τους, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης και τον Υπουργό Οικονοµικών αντίστοιχα

γ) έναν (1) ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από
το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος

δ) δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, µέλη του
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος, που υποδει-
κνύονται, µε τους αναπληρωτές τους, από το Σύλλογο
Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και

ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που υποδει-
κνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από το Σύλλογο Συντα-
ξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης µετέχει
χωρίς δικαίωµα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος υ-
πάλληλος κατηγορίας ΠΕ, προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης ή ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της Γενικής Γραµµα-
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος καλείται πά-
ντοτε, επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες
τις συνεδριάσεις. Αρµοδιότητες του Κυβερνητικού Επι-
τρόπου είναι εκείνες που ορίζονται για τους κυβερνητι-
κούς επιτρόπους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ασφαλι-
στικών Οργανισµών από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις νόµων.

Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης θεωρού-
νται ότι έγιναν νόµιµα και σε περίπτωση απουσίας του
Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφό-
σον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλ-
θαν.

Χρέη γραµµατέα του Συµβουλίου Ασφάλισης εκτελεί
υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζε-
ται µε τον αναπληρωτή του µε πράξη του Προέδρου.

Ο γραµµατέας του Συµβουλίου Ασφάλισης επιλαµβά-
νεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε
αριθµηµένα φύλλα βιβλιοδετηµένα στο τέλος κάθε ηµε-
ρολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσε-
ων του Συµβουλίου Ασφάλισης, συντάσσει και αποστέλ-
λει µε εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα µέλη
αυτού και επιµελείται της κοινοποίησης των αποφάσεων
του Συµβουλίου Ασφάλισης στον Πρόεδρο και στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος για την ε-
κτέλεση αυτών.

Το Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος
εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση µε µυστική ψηφοφορία
των παρόντων µελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος ανα-
πληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο
Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωµά του εφόσον διατηρεί
την ιδιότητα του µέλους. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανά-
του ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης από το Συµ-
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βούλιο Ασφάλισης, ενεργείται νέα εκλογή για το υπό-
λοιπο της θητείας του εκπεσόντος, αποβιώσαντος ή α-
ποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης της Τράπε-
ζας της Ελλάδος δεν εκτελούνται πριν από την επικύρω-
σή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται
τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης, πλην των
περιπτώσεων κατά τις οποίες το Συµβούλιο αποφασίζει
την επικύρωσή τους αµέσως.

Για τη λειτουργία του Συµβουλίου έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

Το Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδας
συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας
της Ελλάδος.

Το Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδας
καταρτίζει κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται
µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της
Ελλάδος.

3. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ασφάλισης της
Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι εξής:

α) Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει
για όλα τα ζητήµατα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρι-
σης προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

β)Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νοµοθετι-
κά µέτρα για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατι-
κών διατάξεων.

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισο-
λογισµό εκάστου οικονοµικού έτους, καθώς και τις απαι-
τούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού κατά την
εκτέλεσή του.

δ)∆ιαχειρίζεται την περιουσία του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ και
του καταργούµενου Μετοχικού Ταµείου Τράπεζας της
Ελλάδος σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε) Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν
γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνη-
της περιουσίας, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται
από την εκάστοτε νοµοθεσία.

στ) Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων και αποφασί-
ζει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τις πάσης φύσε-
ως παροχές.

ζ) Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση
µελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες
εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπο-
γραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

η) Αποφασίζει επί παντός θέµατος σχετικά µε τη δικα-
στική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά της
Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προ-
σωπικού της σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθµού
και δικαιοδοσίας.

θ)Αποφασίζει για τη συµµετοχή του προσωπικού σε
προγράµµατα εκπαίδευσης, ενηµέρωσης ή επιµόρφω-
σης.

ι) Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για
µικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις, εις βάρος
των οποίων επιτρέπεται η πληρωµή δαπανών από αυτή
ως και τον ορισµό του υπολόγου διαχειριστή της.

ια) Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη για τη διενέργεια δια-
γωνισµών για την προµήθεια αγαθών, υπηρεσιών και ε-
κτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κα-
θορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπο-
βαλλόµενων προσφορών. ∆ύναται, επίσης, σε εξαιρετι-

κές περιπτώσεις να αναθέτει στον Πρόεδρο του Συµβου-
λίου Ασφάλισης τη διενέργεια διαγωνισµών για την προ-
µήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών µέχρι
του ποσού που προβλέπεται για τους πρόχειρους διαγω-
νισµούς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

ιβ) Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση
συµβάσεων προµηθειών και µισθώσεων ή την παράταση
της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προ-
µηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, την κή-
ρυξη προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή µη
συµβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετι-
κών συµβάσεων.

ιγ) Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως α-
ποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφά-
λισης του προσωπικού της, εν όλω ή εν µέρει απορριπτι-
κών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που τυχόν ανα-
κύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 65
Υπαγωγή εργαζοµένων Γενικής Τράπεζας
και Τοµέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» στο ΕΤΕΑΜ

1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτωσης α΄της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005, οι ασφαλι-
σµένοι και οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του
Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας
της Ελλάδος, υπάγονται υποχρεωτικά, από την πρώτη
του µεθεποµένου µήνα από το µήνα δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στο
Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕ-
ΑΜ). Το χορηγούµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 1 του Καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ εφάπαξ βοήθη-
µα, διατηρείται και καταβάλλεται από το ΤΑΠΓΤΕ, το ο-
ποίο για το σκοπό αυτό δεν διαλύεται ούτε θίγεται η πε-
ριουσία του.

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ε-
ΤΕΑΜ οι έµµισθοι δικηγόροι και µηχανικοί που υπηρε-
τούν στη Γενική Τράπεζα, οι οποίοι λόγω της ιδιότητας
τους έχουν ασφαλισθεί στους οικείους φορείς επικουρι-
κής ασφάλισης, στους οποίους συνεχίζουν να ασφαλίζο-
νται. Τα πρόσωπα αυτά µε βάση το χρόνο ασφάλισής
τους στο ΤΑΠΓΤΕ, δύνανται, εφόσον πληρούν τις απαι-
τούµενες προϋποθέσεις, να ασφαλισθούν προαιρετικά
στο ΕΤΕΑΜ, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
µατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες προϋποθέσεις του.

γ) Από της υπαγωγής των ανωτέρω προσώπων στο Ε-
ΤΕΑΜ, η ασφαλιστική σχέση αυτών διέπεται από το σύ-
νολο της νοµοθεσίας του ΕΤΕΑΜ. Ο χρόνος ασφάλισης
που έχει πραγµατοποιηθεί στο ΤΑΠΓΤΕ, συµπεριλαµβα-
νοµένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσµετρη-
θεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλι-
σης του ΕΤΕΑΜ.

δ) Αναγνωρίσεις χρόνων σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
Καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ, οι οποίες δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς,
συνεχίζονται στο ΕΤΕΑΜ µέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ε) Από την πρώτη του εποµένου µηνός από την υπα-
γωγή στο ΕΤΕΑΜ, οι καταβαλλόµενες συντάξεις του
Κλάδου επανυπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που διέπουν το ΕΤΕΑΜ. Για τον επανυπολογισµό οι συ-
νταξιούχοι κατατάσσονται στην ασφαλιστική κλάση, που

284



προκύπτει από το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξής
τους και του συνόλου του χρόνου ασφάλισής τους στο
ΤΑΠΓΤΕ, αφαιρουµένων των πάσης φύσεως επιδοµάτων
Το ποσό της προκύπτουσας σύνταξης, σύµφωνα µε τα α-
νωτέρω, αποτελεί εφεξής την καταβαλλόµενη σύνταξη
του ΕΤΕΑΜ, η οποία διέπεται από τη νοµοθεσία αυτού,
µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.
2434/1996 (ΦΕΚΨ188 Α´), όπως έχει τροποποιηθεί µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004
(ΦΕΚ48 Α´). Το ΕΤΕΑΜ βαρύνεται εφεξής µε την κατα-
βολή των συντάξεων στους ανωτέρω συνταξιούχους, οι
οποίες αυξάνονται σύµφωνα µε τις αυξήσεις των συντά-
ξεων του ΕΤΕΑΜ.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µετά από πρόταση του ∆.Σ. του ΕΤΕΑΜ,
δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια
που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

2. α) Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νο-
µικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.)
του ΤΕΑ∆Υ εντάσσεται στο Eνιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), από την 1η του επόµε-
νου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νό-
µου.

β) Οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου Τοµέα καθίστα-
νται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΜ και διέπονται, από την έ-
νταξη και µετά, από τις καταστατικές διατάξεις του Τα-
µείου αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης
νοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

γ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στον
ανωτέρω Τοµέα, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστη-
κε και εξαγοράστηκε ως συντάξιµος µε βάση τις διατά-
ξεις της νοµοθεσίας του, καθώς και της γενικότερης νο-
µοθεσίας, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλι-
ση του ΕΤΕΑΜ.

δ) Οι συνταξιούχοι του εντασσόµενου Τοµέα µέχρι την
ηµεροµηνία της ένταξης, καθίστανται συνταξιούχοι του
ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή
των συντάξεών τους και διέπονται από τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας του.

ε) Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
στον Τοµέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» µέχρι την ηµεροµηνία της
ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ και εκκρεµούν, κρίνονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας, µέχρι την ηµερο-
µηνία αυτή, νοµοθεσίας του.

στ) Οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία υπέρ του εντασσόµενου Τοµέα, το σύνολο του
ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από αυτό κα-
θώς και η κινητή περιουσία του, περιέρχονται από την η-
µεροµηνία της ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ, ως καθολικού
διαδόχου αυτού.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΕΤΕΑΜ,
ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια που προκύ-
πτει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού.

η) Οικονοµικά ζητήµατα µεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του
Τοµέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.∆.∆.» του ΤΕΑ∆Υ, τα οποία αφορούν
χρονικές περιόδους πριν την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ, δι-
ευθετούνται µεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ.

θ) Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο τον εντασσόµενο Τοµέα
του ΤΕΑ∆Υ συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΕΤΕΑΜ, χωρίς
διακοπή.

Η περίπτωση β΄της παραγράφου 1 και η παρ. 4 του άρ-
θρου 84 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α´), του νόµου αυτού
καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις προσωπικού ΟΤΑ

1. Το µόνιµο προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που απασχολείται στις αναφερόµε-
νες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄) εργασίες,
το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική σύνταξη στον Το-
µέα Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
«ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ υπόκειται, από το διορισµό ή τη
µονιµοποίησή του στις ειδικότητες αυτές, στην καταβο-
λή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2%, επιµερι-
ζόµενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25%
στον ασφαλισµένο επί του ποσού των ασφαλιστέων α-
ποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για
κύρια σύνταξη (βασικός µισθός και επίδοµα ειδικής απα-
σχόλησης).

Το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί ή µονι-
µοποιηθεί στις ανωτέρω ειδικότητες µέχρι τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου, υπάγεται στις διατάξεις του άρ-
θρου αυτού αναδροµικά, ύστερα από αίτησή του, κατα-
βάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά επι-
µεριζόµενη κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδά-
φιο.

2. Το ανωτέρω προσωπικό, που συµπληρώνει τις προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις περί βαρέων
και ανθυγιεινών επαγγελµάτων και συνταξιοδοτείται για
κύρια σύνταξη από το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄), δικαι-
ούται επικουρική σύνταξη από τον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του
ΤΕΑ∆Υ, εφόσον έχει συµπληρώσει τις ίδιες προυποθέ-
σεις που απαιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο. Ο α-
παιτούµενος χρόνος ασφάλισης συµπληρώνεται και µε
χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο επι-
κουρικό φορέα σε καθεστώς ΒΑΕ, σύµφωνα µε τις περί
διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται µετά από ανα-
γνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθµού ετών α-
σφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που α-
παιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο για τη συνταξιο-
δότηση µε τις προϋποθέσεις αυτές. Η αναγνώριση και ε-
ξαγορά πραγµατοποιείται µε την καταβολή από τον α-
σφαλισµένο του ποσοστού εισφοράς 2% επί του ποσού
των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζο-
νται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη. Η εξόφληση του
προκύπτοντος ποσού πραγµατοποιείται, είτε εφάπαξ µε
έκπτωση 15%, είτε σε εξήντα (60) µηνιαίες ισόποσες ά-
τοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλ-
λεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλεί-
ται σε σαράντα (40) µηνιαίες δόσεις, το οποίο παρακρα-
τείται κατά µήνα από τη σύνταξη του συνταξιούχου.

3. ∆ικαίωµα συνταξιοδότησης από τον Τοµέα «ΤΑ∆-
ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προη-
γούµενων παραγράφων, έχουν και τα πρόσωπα τα οποία
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν ήδη
συνταξιοδοτηθεί από το ∆ηµόσιο µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 3660/2008.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΤΕΑ∆Υ, οι-
κονοµική µελέτη και γνώµη του ΣΚΑ, ρυθµίζεται κάθε θέ-
µα που κρίνεται απαραίτητο για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.
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Άρθρο 67
Ασφάλιση συντακτών ηλεκτρονικών εφηµερίδων

1. Στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού
Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
του Λογαριασµού Ανεργίας Προσωπικού Ηµερήσιων Ε-
φηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης των οικείων κλά-
δων του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέ-
σων Μαζικής Ενηµέρωσης υπάγεται υποχρεωτικά το
προσωπικό που απασχολείται µε µία από τις ειδικότητες
όπως αυτές ορίζονται στις παράγραφος 6 και 7 του άρ-
θρου 5 του π.δ. 284/1974 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά κύριο επάγ-
γελµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε µισθό, σε σε-
λίδα ή πύλη του διαδικτύου που διατηρούν οι ηµερήσιες
εφηµερίδες που εκδίδονται στους νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες ε-
δρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως αποκλειστική δρα-
στηριότητα την παροχή, µέσω διαδικτύου, οπτικοακου-
στικού περιεχοµένου, εφόσον το περιεχόµενο αυτό έχει
ενηµερωτικό χαρακτήρα, είναι πρωτογενές, παρέχεται
σε καθηµερινή βάση και συνεχή ροή και περιλαµβάνει ει-
δήσεις, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, α-
θλητικά γεγονότα, εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα σχόλια,
συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέµατα αυτά.

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του π.δ.
284/1974 (ΦΕΚ 101 Α΄) εφαρµόζονται και στα πρόσωπα
της παραγράφου αυτής.

Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζοµένων στον
Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Α-
θηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτική ει-
σφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισµένου 8,5% και στον
Λογαριασµό Ανεργίας Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερί-
δων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτι-
κή εισφορά 2%. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο
σύνολο των αποδοχών που λαµβάνουν οι ασφαλισµένοι
από τη συγκεκριµένη απασχόλησή τους και σε καµιά πε-
ρίπτωση σε αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπο-
νται κάθε φορά από τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
που υπογράφεται µεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α και Ε.Σ.Η.Ε.Α. για
τους συντάκτες και από τη Συλλογική Σύµβαση Εργα-
σίας µεταξύ Ε.Π.Η.Ε.Α. και Ε.Ι.Η.Ε.Α. για το προσωπικό.

2. ∆ιαφηµίσεις ή µε πληρωµή δηµοσιεύµατα που προ-
βάλλονται ή καταχωρούνται στην ηλεκτρονική σελίδα ή
πύλη του διαδικτύου που διατηρούν οι αναφερόµενες
στην προηγούµενη παράγραφο επιχειρήσεις, υπόκεινται
στην επιβάρυνση αγγελιοσήµου, στο ίδιο ποσοστό που
προβλέπεται κάθε φορά για τους τηλεοπτικούς σταθ-
µούς, το οποίο κατανέµεται στους φορείς και κατά την ί-
δια αναλογία που καθορίζονται από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.1866/1999 (ΦΕΚ 222
Α΄), της παραγράφου 1α του άρθρου 14 του
ν.1989/1991(ΦΕΚ 192 Α´) και της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 11 του ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α´).

Το αγγελιόσηµο βαρύνει άµεσα τον διαφηµιζόµενο ή
τον διαφηµιστή που µεσολαβεί κατ’εντολή του διαφηµι-
ζόµενου και κατατίθεται από τους υπόχρεους σε λογα-
ριασµό µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Αγγελιοσήµου
∆ιαδικτύου» που τηρείται στην ίδια Τράπεζα στην οποία
κατατίθεται το αγγελιόσηµο και των άλλων µέσων ενη-
µέρωσης.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ
155 Α΄) και της αριθ.1086567/40/Τ και ΕΦ/29-7-1996
(ΦΕΚ 689 Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέ-

σων Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν ανάλογη εφαρµογή
στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 68
Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

1. Όταν το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ι-
καίου Ν.Π.∆.∆), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α), οι φορείς και οι οργανισµοί του δηµοσίου τοµέα,
όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, α-
ναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισµό για παροχή υπη-
ρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από
τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή φύλαξης (εργολά-
βοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλ-
λων, τα εξής:

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγο-

νται οι εργαζόµενοι .
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά

τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζο-
µένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, ό-
ταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή φύλαξης (εργολά-
βοι) πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοι-
χεία. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργα-
σίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.

2. Στη σύµβαση που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φο-
ρείς και οι οργανισµοί της παραγράφου 1 µε τους εργο-
λάβους, περιλαµβάνονται τα στοιχεία α΄έως στ΄της
προηγουµένης παραγράφου καθώς και ειδικός όρος για
την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλι-
στικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και α-
σφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελ-
µατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω
στοιχεία και όροι, η σύµβαση ακυρώνεται και απορρίπτε-
ται η δαπάνη πληρωµής.

3. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή
µέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να
ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο
εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την κα-
ταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών.

4. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης
καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρε-
σιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος
άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµ-
βαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνο-
νται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που
απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, κατα-
βάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι α-
ποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφα-
λιστικές τους εισφορές.

5. Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που απασχο-
λούν πάνω από πενήντα (50) άτοµα και υποχρεούνται α-
πό την κείµενη νοµοθεσία, τον οργανισµό ή τον κανονι-
σµό τους να προβαίνουν σε πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος µε διακήρυξη, εφαρµόζονται οι προηγού-
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µενες παράγραφοι. Όταν δεν έχουν τέτοια υποχρέωση
και συνάπτουν σύµβαση εργολαβίας του περιεχοµένου
της παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και
4 του παρόντος άρθρου.

6. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώ-
νουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώ-
νουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης,
τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής
προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες
παραβάσεις. Για τους φορείς της παραγράφου 1, η επι-
βολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όρ-
γανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά α)
στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον
χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό
του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς
για τρία (3) χρόνια.

7. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργα-
ζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή
απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας
της επιχείρησης.

Άρθρο 69
Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων

επαγγελµατιών και εφαρµογή προγραµµάτων
κοινωνικού τουρισµού

1. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµι-
κού (Ο.Α.Ε.∆.) συστήνεται λογαριασµός µε τίτλο «Ειδι-
κός Λογαριασµός Επαγγελµατιών (Ε.Λ.Ε.)» µε οικονοµι-
κή και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασµού
αυτού είναι η κάλυψη δαπανών για ιατροφαρµακευτική
και νοσοκοµειακή περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών, µετά τη διακοπή του επαγγέλµατός τους, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου
δεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄). Πόροι του λο-
γαριασµού είναι το 60% της µηνιαίας ατοµικής εισφοράς
των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 του παρόντος, οι τόκοι των κεφαλαίων του λο-
γαριασµού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία.

2. Στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συστή-
νεται λογαριασµός µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Ε-
παγγελµατικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.)» µε οικονοµική και λο-
γιστική αυτοτέλεια. Πόροι του λογαριασµού είναι το
40% της µηνιαίας ατοµικής εισφοράς των ασφαλισµέ-
νων του ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρό-
ντος, µέρος της εισφοράς συνταξιούχων της παραγρά-
φου 6 του παρόντος, οι τόκοι των κεφαλαίων του λογα-
ριασµού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία. Ο σκοπός
του λογαριασµού αυτού είναι η οργάνωση και η εφαρµο-
γή προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, διακοπών και
εκδροµών. ∆ικαιούχοι των παροχών του λογαριασµού εί-
ναι οι ασφαλισµένοι του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύ-
θερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), οι οποίοι είναι ταµειακά
ενήµεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συµ-
µετοχή στις παροχές, οι συνταξιούχοι του οργανισµού,
καθώς και τα µέλη οικογενείας ασφαλισµένων και συ-
νταξιούχων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε κα-
θορίζεται για κάθε έτος ο αριθµός των δικαιούχων που ε-

ντάσσονται στα προγράµµατα και στις παροχές, οι προϋ-
ποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των σκοπών της
παρούσης παραγράφου.

3. Για την κάλυψη των παραπάνω παροχών, θεσπίζεται
ατοµική µηνιαία εισφορά ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ ύ-
ψους πέντε (5) ευρώ, η οποία συνεισπράττεται µε τις τα-
κτικές εισφορές του Οργανισµού, κατανέµεται σε ποσο-
στό 60% υπέρ του Ε.Λ.Ε. και 40% υπέρ του Ε.Λ.Ε.Ε. και
αποδίδεται σε αυτούς µετά από απόφαση του ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.Ε. ανά τετράµηνο µε την ολοκλήρωση της είσπρα-
ξης της εισφοράς κάθε δεύτερου διµήνου του οργανι-
σµού αυτού.

4. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτι-
σης ισοζυγίων, προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογι-
σµών, διενέργειας προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών α-
ναγκαίων για τη λειτουργία των λογαριασµών των παρα-
γράφων 1 και 2 του παρόντος, διέπονται από τις εκάστο-
τε ισχύουσες διατάξεις για τον Ο.Α.Ε.∆. και τον Ο.Ε.Ε.
αντίστοιχα.

5. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ, η οποία
παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες από τον ΟΑΕΕ
συντάξεις δώδεκα (12) µηνών και αποδίδεται στον Ειδι-
κό Λογαριασµό Επαγγελµατικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.), µε
σκοπό τη συµµετοχή των συνταξιούχων του Οργανισµού
στα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και την
οικονοµική ενίσχυση της Οµοσπονδίας και των Σωµατεί-
ων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο
τρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσης
παραγράφου.

Άρθρο 70
Μεικτά κλιµάκια ελέγχου χηµικών του

Γενικού Χηµείου του Κράτους και
των Τεχνικών Υγειονοµικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ

1. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις επιχειρήσεις και
γενικότερα στους χώρους εργασίας, τόσο από τους υ-
παλλήλους (χηµικούς και χηµικούς µηχανικούς) του Γενι-
κού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ), σύµφωνα µε την Υ.Α.
450/2008 (ΦΕΚ 2553 Β΄), όσο και από τους Τεχνικούς και
Υγειονοµικούς Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επι-
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σύµφωνα µε το ν.
2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ι-
σχύει, δύνανται να διενεργούνται και από µεικτά κλιµά-
καια ελέγχου, αποτελούµενα από υπαλλήλους και των
δύο παραπάνω Υπηρεσιών.

2. Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός και
η συγκρότηση των παραπάνω µεικτών κλιµακίων ελέγ-
χου γίνεται µε τη συνεργασία των Προϊσταµένων των
Περιφερειακών Χηµικών Υπηρεσιών (ΧΥ) του ΓΧΚ αφε-
νός και των Προϊσταµένων των Κέντρων Πρόληψης Ε-
παγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) του ΣΕΠΕ αφετέρου,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

3. Μετά την περάτωση του κοινού ελέγχου, οι υπάλλη-
λοι του ΓΧΚ και οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρη-
τές Εργασίας του ΣΕΠΕ προβαίνουν αυτοτελώς σε όλες
τις νόµιµες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από τις
αρµοδιότητες της κάθε υπηρεσίας.
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Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για το προσωπικό της εταιρείας

Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.

1. Το προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση εργασίας αο-
ρίστου χρόνου στην εταιρεία µε την επωνυµία Ολυµπια-
κό Χωριό 2004 Α.Ε. κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυ-
τού, µπορεί να µεταφέρεται µε αίτησή του, που υποβάλ-
λεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, σε Υπηρεσίες του Οργανι-
σµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) ή Οργανισµών ή Εται-
ριών που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και να κατατάσσεται
σε αντίστοιχες κενές θέσεις µε σχέση εργασίας αορί-
στου χρόνου υπό τον όρο ότι έχει τα προσόντα που προ-
βλέπονται για τις θέσεις αυτές και µε τις αποδοχές και
τους όρους απασχόλησης που προβλέπονται για τις θέ-
σεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη
γίνεται σε θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντίστοιχης βαθµίδας, οι οποίες συ-
στήνονται αυτοδικαίως µε απόφαση του αρµοδίου Υ-
πουργού κατά ειδικότητα και αριθµό ίσο µε τον αριθµό
των προσώπων που θα καταταγούν σε αυτές. Στο µετα-
φερόµενο προσωπικό ουδεµία αποζηµίωση οφείλεται α-
πό οποιαδήποτε αιτία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο τρόπος και η δια-
δικασία κατανοµής των κενών θέσεων, των θέσεων που
συστήνονται, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
παρόντος.

2. Στην ρύθµιση αυτή δεν περιλαµβάνονται: α) το προ-
σωπικό που τελεί υπό σχέση έµµισθης εντολής, το οποίο
µετά τη λύση της εταιρείας απολύεται µε καταβολή των
τυχόν προβλεποµένων από το νόµο αποζηµιώσεων και
β)το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στην εται-
ρεία, το οποίο µετά τη λύση της εταιρείας, επανέρχεται
στις οργανικές θέσεις που κατείχε.

3. Μετά τη λύση της εταιρείας και τη θέση της σε εκ-
καθάριση, περιορισµένος αριθµός µελών του προσωπι-
κού και πάντως όχι περισσότερων των δέκα (10) ατόµων
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και ύστερα από πρό-
ταση των εκκαθαριστών, µπορεί να µείνει στη διάθεση
των εκκαθαριστών για όσο διάστηµα διαρκεί η εκκαθάρι-
ση ή να απασχοληθεί µε διαφορετικούς όρους, αποκλει-
στικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 1 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) καταργείται.

Άρθρο 72
Αµοιβή εµπειρογνωµόνων και αξιολογητών που
συµµετέχουν σε επιτροπές και οµάδες εργασίας

των διαγωνισµών του ΕΣΠΑ

Η περίπτωση γ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«(γ) το είδος των αµειβόµενων επιτροπών ή οµάδων
εργασίας, το πλαίσιο και τα ανώτατα όρια της αποζηµίω-
σης των µελών των ως άνω επιτροπών ή οµάδων εργα-
σίας, των εµπειρογνωµόνων και των αξιολογητών. Μέχρι
την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης του πρώ-
του εδαφίου, ο καθορισµός της αποζηµίωσης των αξιο-
λογητών στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων δρά-
σεων του ΕΣΠΑ θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), αναδροµικά
από την έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ και κατά παρέκκλιση του άρθρου
40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄). Τυχόν πρόσθετες αµοι-
βές, που καταβάλλονται σε στελέχη των ειδικών υπηρε-
σιών λόγω συµµετοχής τους σε επιτροπές ή οµάδες ερ-
γασίας, δεν δύναται να υπερβαίνουν ετησίως το ένα ό-
γδοο (1/8) των αποδοχών του προηγούµενου έτους».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αρθρο 73
∆ιαδικασία Προσφυγής στον Οργανισµό

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας

Το άρθρο 16 του ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄) αντικαθί-
σταται ως εξής:

« ∆ιαιτησία
1. Προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται:
α) Σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε

κοινή συµφωνία των µερών.
β) Μονοµερώς από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλ-

λο αρνήθηκε τη µεσολάβηση.
γ) Μονοµερώς από συνδικαλιστικές οργανώσεις των

εργαζοµένων, εφόσον αποδέχονται την πρόταση του µε-
σολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης και δεν αφορά
πρόταση για κλαδική, επιχειρησιακή ή οµοιοεπαγγελµα-
τική σύµβαση εργασίας.

2. Η απόφαση του διαιτητή εξοµοιώνεται µε συλλογική
σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της υπο-
βολής της αίτησης για µεσολάβηση.

3. Ο διαιτητής επιλέγεται µε κοινή συµφωνία των µε-
ρών από τον ειδικό κατάλογο διαιτητών και, σε περίπτω-
ση ασυµφωνίας, µε κλήρωση και οφείλει να αναλάβει τα
καθήκοντά του εντός πέντε (5) ηµερών το αργότερο.

4. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχεία και πορίσµατα
που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης ή
που συγκεντρώνονται κατά τη φάση της διαιτησίας εάν
δεν προηγήθηκε µεσολάβηση και έχει τα ίδια δικαιώµατα
µε το µεσολαβητή.

5. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ηµέ-
ρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή, αν
προηγήθηκε µεσολάβηση και σε διάστηµα τριάντα (30)
ηµερών αν δεν προηγήθηκε.»

Άρθρο 74
Εκλογή Μεσολαβητών-∆ιαιτητών

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 17 του ν.1876/1990
(ΦΕΚ 27 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Συστήνονται ξεχωριστά σώµατα µεσολαβητών και
διαιτητών. Το κάθε ένα από τα σώµατα αυτά αποτελείται
κατά µέγιστο αριθµό από δεκαπέντε (15) τακτικά µέλη
και από πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη.

Οι ∆ιαιτητές και οι µεσολαβητές ασκούν δηµόσιο λει-
τούργηµα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου υ-
παλλήλου και απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία οφεί-
λουν να εκτελούν µε αντικειµενικότητα. Στον Οργανισµό
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) προσλαµβάνονται
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µε τριετή θητεία που είναι ανανεώσιµη.
Οι υποψήφιοι µεσολαβητές και διαιτητές πρέπει:
α)Να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας

τους.
β)Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. νοµικών ή οικονοµικών επι-

στηµών ή συναφών σπουδών.
γ)Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργα-

σιακών σχέσεων.
Προτιµώνται όσοι από τους υποψηφίους έχουν µετα-

πτυχιακούς τίτλους σπουδών και σχετικές δηµοσιεύσεις
ιδίως σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.

Το διοικητικό συµβούλιο του ΟΜΕ∆ µπορεί µε κανονι-
σµό να καθορίσει επί πλέον προσόντα από όσα αναφέ-
ρονται στο παρόν άρθρο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΜΕ∆ µε πράξη του προ-
βαίνει σε δηµόσια προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφικό σηµείωµα,
τους τίτλους σπουδών, τις σχετικές δηµοσιεύσεις και
ό,τι άλλο καθορίζεται µε την προκήρυξη στις υπηρεσίες
του ΟΜΕ∆.

Η επιλογή των µεσολαβητών και των διαιτητών γίνε-
ται µε οµόφωνη γνώµη των Προέδρων της ΓΣΕΕ, του
ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, και της ΕΣΕΕ, ή των από αυτούς ορι-
ζοµένων, νόµιµων αντικαταστατών τους.

Ο πίνακας των ορισθέντων ως µεσολαβητών και διαι-
τητών υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο-
ΜΕ∆, το οποίο προβαίνει στο διορισµό τους.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση α-
νανέωσης της θητείας των µεσολαβητών ή των διαιτη-
τών.

3. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έ-
πειτα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕ∆
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου. »

Άρθρο 75
Ρύθµιση θεµάτων εργασιακών σχέσεων

1. Τα όρια, των εδαφίων α΄και β΄της παραγράφου 2
του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄), πέρα από τα οποία οι α-
πολύσεις θεωρούνται οµαδικές, καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκ-
µεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν
πενήντα (150) εργαζόµενους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και
µέχρι τριάντα (30) εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκ-
µεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενή-
ντα (150) εργαζόµενους.

2. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο µηνών, δύναται να κα-
ταγγελθεί κατόπιν προηγούµενης έγγραφης προειδοποί-
ησης του εργοδότη, ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)
µήνες έως δύο (2) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ε-
νός (1) µηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)
χρόνια συµπληρωµένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείται
προειδοποίηση δύο (2) µηνών πριν την απόλυση.

γ. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε
(5) χρόνια συµπληρωµένα έως δέκα (10) χρόνια, απαιτεί-
ται προειδοποίηση τριών (3) µηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα
(10) χρόνια συµπληρωµένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια,

απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) µηνών πριν την
απόλυση.

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέ-
ντε (15) χρόνια συµπληρωµένα έως είκοσι (20), απαιτεί-
ται προειδοποίηση πέντε (5) µηνών πριν τη λύση της
σύµβασης ή της σχέσης εργασίας.

στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι
(20) χρόνια συµπληρωµένα και άνω, απαιτείται προειδο-
ποίηση έξι (6) µηνών πριν τη λύση της σύµβασης ή της
σχέσης εργασίας.

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότη-
τας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απο-
λυόµενο την αποζηµίωση που προβλέπεται από τις οικεί-
ες διατάξεις των νόµων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄) και
3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄).

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό-
µενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόµενο
την αποζηµίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατά-
ξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρόνια εργασίας
που έχει συµπληρώσει ο απολυόµενος, σε περίπτωση
καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

3. Όταν η αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβα-
σης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) µηνών, ο
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση
µέρος της αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές
δύο µηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διµηνιαί-
ες δόσεις, κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από τις αποδοχές δύο µηνών, εκτός και αν το
ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου
της αποζηµιώσεως είναι µικρότερο. Η πρώτη δόση κατα-
βάλλεται την εποµένη της συµπλήρωσης διµήνου από
την απόλυση. Κάθε άλλη ρύθµιση που είναι αντίθετη µε
την παρούσα καταργείται.

4. Εργαζόµενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η
σύµβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρό-
κειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, εφόσον
παραµένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωµα της αυτασφάλι-
σης, η οποία ασκείται εντός διµήνου από την καταγγε-
λία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέ-
λυσε να συµµετέχει µε:

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτα-
σφάλισης για ασφαλισµένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ε-
τών και για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια.

β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτα-
σφάλισης για ασφαλισµένους 60 ετών συµπληρωµένων
έως 64 ετών και για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρό-
νια.

5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτα-
σφάλισης των ασφαλισµένων της παραγράφου 4 του πα-
ρόντος άρθρου ο ΟΑΕ∆ µπορεί να καταρτίζει και να υλο-
ποιεί ειδικά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης, µε τα
οποία θα προβλέπεται:

α. Η ανάληψη του υπολειπόµενου κόστους αυτασφά-
λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής
από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κό-
στους αυτασφάλισης.

β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των α-
πολυοµένων στα προγράµµατα εργασίας των µακροχρό-
νια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δη-
µόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του άρθρου
1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).

Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράµµατα βαρύνει τον
κλάδο ΛΑΕΚ.
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Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης
του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, ρυθµί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιµήκυν-
σης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριε-
τούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης µε πόρους
του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του παρό-
ντος άρθρου.

6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των
εργαζοµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕ∆ µπορεί να
καταρτίζει προγράµµατα σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και των παραγράφων 4 και 5
του παρόντος άρθρου.

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄και β΄της παρα-
γράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθµός των απολυο-
µένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν µπορεί να υπερβαίνει
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των α-
πολυοµένων. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο.

8. Οι εργοδότες που προσλαµβάνουν νεοεισερχόµε-
νους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και
τους αµείβουν µε το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%)
του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου όπως αυ-
τό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, αυτοδικαίως εντάσσονται σε πρό-
γραµµα του ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών που βαρύνουν τους ως άνω νεοπροσλαµ-
βανόµενους και αφορούν σε όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην επικουρική ασφάλιση
του ΕΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών ταµείων, καθώς και
στις ασφαλιστικές εισφορές που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράτ-
τει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, υπό τον όρο ότι οι εργοδότες θα κατα-
βάλλουν στους νεοπροσλαµβανόµενους, ως µέρος των
καθαρών αποδοχών τους, ποσό αντίστοιχο µε εκείνο
που ο ΟΑΕ∆ αναλαµβάνει να καταβάλει στους ανωτέρω
ασφαλιστικούς φορείς, προκειµένου να καλύψει τις α-
σφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους νεοπροσλαµ-
βανόµενους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, ρυθµί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

9. Μεταξύ εργοδοτών και ατόµων που έχουν συµπλη-
ρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους,
δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συµβάσεις µαθητείας,
µέχρι ενός (1) έτους, µε σκοπό την απόκτηση δεξιοτή-
των. Οι εν λόγω µαθητευόµενοι λαµβάνουν το εβδοµή-
ντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ηµεροµισθίου ή µι-
σθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργα-
σίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλι-
σης ασθενείας σε είδος και ένα τοις εκατό (1%) κατά του
κινδύνου ατυχήµατος. Για τους έχοντες συµπληρώσει το
16ο έτος ηλικίας η µαθητεία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις οκτώ (8) ώρες την ηµέρα και τις σαράντα (40) ώρες
την εβδοµάδα. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έ-
τος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυµνά-
σια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελµατικές σχο-
λές δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισµένες από το κρά-
τος, δεν µπορεί να µαθητεύουν περισσότερο από έξι (6)
ώρες την ηµέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα. Α-
παγορεύεται η µαθητεία να πραγµατοποιείται από την

22α ώρα µ.µ. έως και την 6η π.µ. της εποµένης ηµέρας.
Τα άτοµα αυτά, µε εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία
και ασφάλεια των εργαζοµένων, δεν υπόκεινται στις δια-
τάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

10. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν.
3385/05 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατι-
κό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδοµά-
δα, ο εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται πέντε (5) ε-
πιπλέον ώρες την εβδοµάδα κατά την κρίση του εργοδό-
τη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η,
42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αµείβονται µε το καταβαλλόµε-
νο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής α-
πασχόλησης. Για όσους εργαζοµένους ισχύει σύστηµα
εργασίας έξι (6) εργάσιµων ηµερών την εβδοµάδα η
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο υπερεργασία ανέρ-
χεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδοµάδα (από 41η έως 48η
ώρα.»

«3. Μισθωτοί απασχολούµενοι υπερωριακά δικαιού-
νται για κάθε ώρα νόµιµης υπερωρίας και µέχρι τη συ-
µπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αµοιβή ίση
µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά
σαράντα τοις εκατό (40%). Η αµοιβή για την πέραν των
εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόµιµη υπερωριακή α-
πασχόληση είναι το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυ-
ξηµένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).»

«5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο µισθωτός
δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµί-
σθιο προσαυξηµένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).»

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 515/1970
(ΦΕΚ 95 Α΄) η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ.
264/1973 (ΦΕΚ 324 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, που εκδίδονται κάθε φορά µετά από
γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να
χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχό-
λησης των µισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργα-
σιών εν γένει, καθώς και του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.
επί πλέον των για κάθε κατηγορία επιτρεπόµενων ανω-
τάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, στις περιπτώ-
σεις:

α) επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποί-
ας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη ως µη επιδεχόµενη
αναβολή,

β) εξαιρετικά επείγουσας εξυπηρέτησης των Ενό-
πλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.

Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση το
ωροµίσθιο των µισθωτών καταβάλλεται αυξηµένο κατά
εξήντα τοις εκατό (60%).»

Άρθρο 76
Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
α.ν. 1846/1951 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 825/1978 και των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου
143 του ν. 3655/2008 καταργούνται από 1.1.2011.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 49-55 και 61 του ν. 2676/1999
(ΦΕΚ 1 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 καταρ-
γούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
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4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν.
3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται και η παράγρα-
φος 9 αναριθµείται σε 8.

5 .Οι διατάξεις των άρθρων 12, 18 και 20 του ν. 3586/
2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.

6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω-
σης α και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄της
παρ. 3, των παραγράφων 4, 5 και της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 7 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 καταρ-
γούνται.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου
1 και του β΄εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) καταργούνται.

8.Κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου καταργείται.

Άρθρο 77
΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατά-
ξεις.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Λ. Κατσέλη

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆. Ρέππας Α. Λοβέρδος

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Ξενογιαννακοπούλου Αικ. Μπατζέλη

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης Μ. Χρυσοχοϊδης

Αριθµ. 89/6/2010
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συ-
ναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, που
απαρτίζεται από δύο µέρη, ρυθµίζονται ασφαλιστικά –
συνταξιοδοτικά θέµατα, θέµατα διοικητικής οργάνωσης
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), το θεσµικό
πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας
των Φ.Κ.Α. και άλλα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού περιέχουν βα-
σικές συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. Ειδικότερα:

1.α. Προσδιορίζεται η έννοια της «βασικής σύνταξης»
και της «αναλογικής σύνταξης».

β. Καθιερώνεται από 1.1.2015 και εφεξής, βασική σύ-
νταξη, το ύψος της οποίας καθορίζεται για το έτος 2010,
στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ.

γ. Ορίζεται ότι την εν λόγω βασική σύνταξη δικαιού-
νται οι:

- ασφαλισµένοι των οργανισµών κύριας ασφάλισης,
πλην Ο.Γ.Α.,

- τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου,
- οι στρατιωτικοί,
- οι υπάλληλοι της Βουλής,
- οι τακτικοί υπάλληλοι των Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄

βαθµίδας,
ανεξαρτήτου χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που

θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από την 1.1.2015 και ε-
φεξής.

δ. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις καταβολής µειωµέ-
νου ποσού βασικής σύνταξης και καθορίζεται ο τρόπος
υπολογισµού της.

ε. ∆ικαιούχοι, επίσης, της βασικής σύνταξης είναι και
οι ανασφάλιστοι, καθώς και όσοι έχουν πραγµατοποιή-
σει λιγότερες από 4.500 ηµέρες ή 15 έτη ασφάλισης, ε-
φόσον πληρούν αθροιστικά τα οριζόµενα κριτήρια. Η βα-
σική σύνταξη που προκύπτει δεν µεταβιβάζεται σε δικαι-
οδόχα πρόσωπα.

στ. Ειδικά για το έτος 2015 το ποσό της βασικής σύ-
νταξης και οι προϋποθέσεις χορήγησης της καθορίζο-
νται µε κ.υ.α. που εκδίδεται µε βάση τη µνηµονευόµενη
διαδικασία. (άρθρα 1-2)

2.α. Ορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι για πρώτη φορά σε
φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ από 1.1.2011 και ε-
φεξής, που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την
1.1.2015, δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης µε
βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους.

β. Η µηνιαία σύνταξη των ανωτέρω υπολογίζεται για
κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, µε βάση τα οριζόµενα πο-
σοστά επί των συντάξιµων αποδοχών ή ασφαλιστικών
κατηγοριών.

γ. Προσδιορίζονται οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές
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για τον υπολογισµό της αναλογικής σύνταξης γήρατος
και αναπηρίας, από τους φορείς κύριας ασφάλισης που
ασφαλίζουν µισθωτούς.

δ. Για τον προσδιορισµό των παραπάνω συντάξιµων α-
ποδοχών οι αποδοχές του ασφαλισµένου, για κάθε ηµε-
ρολογιακό έτος, πλην των αποδοχών ή του µισθού του
τελευταίου έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση
συνταξιοδότησης, λαµβάνονται υπόψη αυξηµένες κατά
τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και µε συ-
ντελεστή ωρίµανσης που προσδιορίζεται κάθε έτος, µε
κ.υ.α..

ε. Θεσπίζεται κατώτατο όριο ποσού σύνταξης. (βασι-
κής και αναλογικής) (άρθρο 3)

3.α. Ορίζεται ότι όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
ή το ∆ηµόσιο έως και 31.12.2010 και θεµελιώνουν δικαί-
ωµα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας µετά την 1.1.2015
δικαιούνται i) τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρό-
νο ασφάλισής τους έως 31.12.2010 και ii) τµήµα σύντα-
ξης µε βάση το χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως
την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.

β. Προβλέπεται, ο υπολογισµός του τµήµατος της µη-
νιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλι-
σης από 1.1.2011 και εφεξής.

γ. Ανατίθεται, από 1.1.2012, στο Ελεγκτικό Συνέδριο η
αρµοδιότητα, επίλυσης ασφαλιστικών διαφορών ουσίας
που αφορούν στην αναγνώριση ή στην απονοµή δικαιώ-
µατος σύνταξης κ.λπ., µεταξύ των φορέων κοινωνικής α-
σφάλισης και των ασφαλισµένων τους ή των εργοδοτών
τους.

δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό ∆ικαιοσύ-
νης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων να καθο-
ρίζει, µε προεδρικό διάταγµα, τη διαδικασία άσκησης εν-
δίκων βοηθηµάτων και εκδίκαση αυτών. (άρθρο 4)

4. Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά µε τη διαδοχική
ασφάλιση ως ακολούθως:

α. Προκειµένου να δικαιούνται τα πρόσωπα που υπά-
γονται στη διαδοχική ασφάλιση, σύνταξη λόγω αναπη-
ρίας ή οι συγγενείς αυτών λόγω θανάτου, από τον τε-
λευταίο οργανισµό αρκούν (πέραν των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης του οργανισµού αυτού) σαράντα µή-
νες ή χίλιες ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων 12 µήνες
ή 300 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία.
Η µέχρι σήµερα προϋπόθεση των πέντε ετών ή χιλίων
πεντακοσίων ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων 20 µή-
νες ή 500 ηµέρες κατά την τελευταία πενταετία εξακο-
λουθεί να ισχύει για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Επίσης, αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης κανενός από τους οργανι-
σµούς που ασφαλίσθηκε πριν από τον τελευταίο, τότε
αρµόδιος για την κρίση του δικαιώµατος λόγω αναπη-
ρίας είναι ο τελευταίος οργανισµός, εφόσον ο ασφαλι-
σµένος έχει 300 ηµέρες ασφάλισης σε αυτόν οποτεδή-
ποτε (αντί 1.000 ηµερών ή 40 µηνών, εκ των οποίων 300
ηµέρες ή 12 µήνες την τελευταία πενταετία).

β. ∆ιπλασιάζεται το ποσοστό (από 3% για κάθε χρόνο
σε 1/200 για κάθε µήνα) µε το οποίο µειώνεται το τµηµα-
τικό ποσό που απονέµουν οι συµµετέχοντες οργανισµοί
όταν, κατ’ επιλογή του ασφαλισµένου, αυτό καταβάλλε-
ται ταυτόχρονα µε αυτό του απονέµοντα πριν τη συ-
µπλήρωση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του
άρθρου 69 του ν.2084/1992 ορίων ηλικίας.

γ. Προβλέπεται η προσαύξηση των συντάξιµων αποδο-
χών των φορέων ασφάλισης µισθωτών για κάθε έτος

σύµφωνα µε τους οριζόµενους συντελεστές, που κυµαί-
νονται από 1,020 για το 1ο έτος πριν τη συνταξιοδότηση
µέχρι 2,438 για το 45ο έτος πριν τη συνταξιοδότηση.

Οι συντελεστές αυτοί µεταβάλλονται µε κ.υ.α., µετά α-
πό εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης. Τα οριζόµενα στα
στοιχεία 1, 2 και 3 ισχύουν για αιτήσεις που υποβάλλο-
νται από 1.1.2011 και µετά.

δ. Το ποσοστό επί των συντάξιµων αποδοχών για τον
υπολογισµό του ποσού της σύνταξης σύµφωνα µε την
παρ. 1β του άρθρου 1 του ν.3232/2004, όταν συµµετέ-
χων φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Ε. και επιλεγούν για τη συντα-
ξιοδότηση οι ασφαλιστικές του διατάξεις, µειώνεται στο
2% (από τα ισχύοντα 2% για το Τ.Σ.Α., 2,85% για το
Τ.Α.Ε. και 3% για το Τ.Ε.Β.Ε.) για κάθε έτος ασφάλισης
µε ανώτερο όριο τα 35 έτη.

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναδροµικά από 1.1.2007.
ε. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που έχει διανυθεί διαδο-

χικά χρόνος ασφάλισης σε επικουρικό φορέα και στον
καταργηθέντα µε το άρθρο 2 του ν. 3518/2006 Ειδικό Λο-
γαριασµό Πρόσθετων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), ο χρόνος αυ-
τός µπορεί να συνυπολογισθεί στο χρόνο της Ειδικής
Προσαύξησης, που αντικατέστησε την πρόσθετη σύντα-
ξη του ανωτέρω λογαριασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της νοµοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, µε την προϋ-
πόθεση ότι δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στον κλάδο επι-
κουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ή σε προγενέστερο επι-
κουρικό φορέα στον οποίο µπορεί να συνυπολογισθεί ο
χρόνος αυτός. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2006.

στ. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχι-
κής ασφάλισης, όταν συµµετέχων φορέας είναι ο Τοµέ-
ας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έρ-
γων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι συντάξιµες αποδοχές ορίζονται
στο ποσό των χιλίων είκοσι ευρώ (1.020€) από 1.1.2006.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το εκάστοτε ποσο-
στό αύξησης των συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Μηχα-
νικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.

ζ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων περί δια-
δοχικής ασφάλισης δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ.7,
του άρθρου µόνου, του ν.3847/2010, που αφορούν στη
µη αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της σύνταξης για ό-
σους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι
31.12.2010.

η. Οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν, ε-
φαρµόζονται και επί προσώπων που κατέχουν τη βου-
λευτική ιδιότητα, την ιδιότητα του Περιφερειάρχη ή του
∆ηµάρχου του ν. 3852/2010.

Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά τη διάρκεια της
θητείας τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους
κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας,
στους οποίους ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλογή τους
ή να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη
θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριµένους κλά-
δους. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναλογούσες εισφορές
ασφαλισµένου και εργοδότη όπως αυτές καθορίζονται
από τη νοµοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα βαρύ-
νουν τα πρόσωπα αυτά. (άρθρο 5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού αναµορφώνε-
ται το θεσµικό πλαίσιο των αναπηρικών συντάξεων. Ειδι-
κότερα:

α. ∆ηµιουργείται, από 1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Κέντρο
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Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη ∆ι-
εύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοί-
κησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειο-
νοµικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισµό του βαθ-
µού αναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστι-
κών φορέων, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου,
καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτεί-
ται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

β. Στο ΚΕ.Π.Α. υπάγεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειο-
νοµικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 του
ν. 2556/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Στο Ειδικό
Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών εντάσσονται και
ιατροί των λοιπών Φ.Κ.Α. και του Ε.Σ.Υ.. Οι ανωτέρω ια-
τροί υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση και µετά αξιο-
λογούνται από την οριζόµενη επταµελή επιτροπή.

γ. Ορίζονται, από το σύνολο των επιλεγµένων ιατρών,
µε δηµόσια κλήρωση, ανά εξάµηνο, οι ιατροί που απαι-
τούνται για τη λειτουργία των Υγειονοµικών Επιτροπών,
ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοι-
κητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προσδιορίζεται το έργο τους.

δ. Προβλέπεται ότι Γραµµατείς των Υγειονοµικών Επι-
τροπών ορίζονται υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των λοιπών
Φ.Κ.Α. και του ∆ηµοσίου και ότι η ειδική αποζηµίωση που
προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και ισχύει για τους
ιατρούς και τους εισηγητές των Υγειονοµικών Επιτρο-
πών, καθώς και για τους ιατρούς της Επιτροπής ∆ειγµα-
τοληπτικού Ελέγχου των Γνωµατεύσεων, καταβάλλεται
από τους φορείς τους οποίους υπηρετούν, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 του ν.3833/2010 και δεν υπερβαίνει τα προβλεπό-
µενα στο β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου
νόµου.

ε. Καταρτίζεται Μητρώο Ατόµων µε αναπηρία µε βάση
κριτήρια που θα καθορισθούν µε κ.υ.α..

στ. Από 1.1.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτρο-
πές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα
στους Φ.Κ.Α., στις νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, µε εξαίρε-
ση τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Στρατού, Ναυ-
τικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνοµίας.

ζ. Τέλος, ρυθµίζονται διάφορα θέµατα σχετικά µε τον
Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµό Ποσοστού Αναπηρίας,
την µονιµοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισµέ-
νων από 1.1.1993 και την προϋπάρχουσα αναπηρία.

(άρθρα 6-9)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-
µατα σχετικά µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τους
αναγνωριζόµενους χρόνους κ.λπ.. Ειδικότερα:

1.α. Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης από το Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ απαιτούνται, από 1.1.2011, 11.100 ηµέρες α-
σφάλισης, αυξανόµενες κατά 225 ηµέρες για κάθε επό-
µενο έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών α-
σφάλισης. Επίσης, το υφιστάµενο όριο ηλικίας συνταξιο-
δότησης (58ο) αυξάνεται σταδιακά, από 1.1.2011, κατά
ένα (1) έτος ετησίως και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ο
έτους της ηλικίας.

β. Επισπεύδεται κατά δύο (2) έτη, η εφαρµογή της διά-
ταξης του τετάρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 10
του ν.825/1978, όπως ισχύει, που αναφέρεται στην αύξη-
ση του ορίου ηλικίας για την καταβολή πλήρους ή µειω-
µένης σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε όσους υπάγονται
σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

γ. Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των ασφα-
λισµένων από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992 στα Ειδικά Τα-
µεία (ΤΑΠΟΤΕ, ΟΑΠ-∆ΕΗ κ.λπ.) απαιτείται από 1.1.2011
η συµπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, αυξανόµενη κατά
εννέα (9) µήνες για κάθε επόµενο έτος και µέχρι τη συ-
µπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης. Το προβλεπό-
µενο όριο ηλικίας (58ο έτος) αυξάνεται από την ίδια ηµε-
ροµηνία κατά ένα (1) έτος ετησίως και µέχρι τη συµπλή-
ρωση του 60ού έτους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ασφαλισµένους µέ-
χρι 30.12.1992 στα Ταµεία Τύπου.

δ. Αυξάνεται, από το έτος 2011, ο απαιτούµενος χρό-
νος για τη λήψη σύνταξης γήρατος από τον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, από 35 σε 37 έ-
τη και για κάθε επόµενο έτος κατά εννέα (9) µήνες, µέ-
χρι τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, καθώς και το ι-
σχύον όριο ηλικίας κατά ένα (1) έτος ετησίως και µέχρι
τη συµπλήρωση του 60ού έτους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ασφαλισµένους του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων.

ε. Ορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε φο-
ρέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, µετά την 1.1.1993, θε-
µελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρω-
ση 12.000 ηµερών εργασίας (40 έτη ασφάλισης) και του
60ού έτους της ηλικίας.

στ. Το υφιστάµενο όριο ηλικίας (60ό) για τη λήψη σύ-
νταξης, λόγω γήρατος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλι-
σµένων γυναικών µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, αυξάνε-
ται κατά ένα (1) έτος ανά έτος από 1.1.2011 και κατά δύο
(2) έτη από 1.1.2014, µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έ-
τους της ηλικίας τους.

ζ. Τροποποιείται η ισχύουσα διάταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
που παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης σύνταξης γήρα-
τος στους ασφαλισµένους µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης,
εφόσον οι άνδρες έχουν συµπληρώσει το 62ό έτος της
ηλικίας και οι γυναίκες το 57ο.

Με την προς ψήφιση διάταξη για τις γυναίκες ασφαλι-
σµένες απαιτείται η συµπλήρωση, από 1.1.2011, 10.400
ηµερών ασφάλισης, η οποία αυξάνεται κατά 400 ηµέρες
για κάθε επόµενο έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 12.000
ηµερών ασφάλισης. Ταυτόχρονα το απαιτούµενο όριο η-
λικίας για τις γυναίκες καθορίζεται από 1/1/2011 στο 58ο
έτος, το οποίο αυξάνεται ανά εξάµηνο σε κάθε επόµενο
έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλι-
κίας.

Όσον αφορά στους άνδρες, το όριο ηλικίας καθορίζε-
ται από 1-1-2011 στο 63ο έτος, το οποίο αυξάνεται ανά
εξάµηνο σε κάθε επόµενο έτος και µέχρι τη συµπλήρω-
ση του 65ου έτους της ηλικίας.

η. Το υφιστάµενο όριο ηλικίας (55ο) για τις γυναίκες α-
σφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε 4.500 ηµέρες ασφάλι-
σης, που παρέχει το δικαίωµα λήψης µειωµένης σύντα-
ξης γήρατος, αυξάνεται από 1.1.2011, κατά ένα έτος και
για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού
έτους της ηλικίας.

θ. Αυξάνεται σε 6.000 ηµέρες ασφάλισης (από 5.100
ηµέρες που ισχύει) η προϋπόθεση λήψης σύνταξης από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των ασφαλισµένων του που λαµβάνουν
σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλον ασφαλιστικό
φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ ή το ∆ηµόσιο. Επί-
σης αυξάνεται σε 4.800 ηµέρες ασφάλισης (από 4.500
που ισχύει) η προϋπόθεση λήψης µειωµένης κατά 50%
σύνταξης, στην περίπτωση που η προαναφερόµενοι α-
σφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλι-
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κίας τους. Το υφιστάµενο όριο γυναικών (60ό) αυξάνεται
κατ’ έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι
τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

ι. Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται από
γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση
ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιό-
τητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
αυξάνεται κατά ένα (1) έτος από 1.1.2011 και για κάθε ε-
πόµενο έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους
µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6, 7 και 11
του άρθρου αυτού.

ια. Αυξάνεται το όριο ηλικίας κατά ένα έτος από
1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος, µέχρι τη συµπλήρω-
ση του 60ού έτους της ηλικίας τους, για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από τις γυναίκες που απα-
σχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. (Το
υφιστάµενο όριο είναι το 55ο έτος).

ιβ. Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση µητέρων µε
ανήλικα παιδιά, ασφαλισµένων από 1.1.1983 µέχρι
31.12.1992 στους φορείς ή κλάδους που εντάχθηκαν
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στο ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ορίζεται από
1.1.2011 στο 52ο έτος, από 1.1.2012 στο 55ο και από
1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας τους.

Το αντίστοιχο όριο για λήψη µειωµένης σύνταξης ορί-
ζεται στο 50ό από 1.1.2011, στο 53ο από 1.1.2012 και το
60ο από 1.1.2013.

ιγ. Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση µητέρων µε
ανήλικα παιδιά, ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι
31.12.1992, ορίζεται από 1.1.2011 στο 57ο, από 1.1.2012
στο 60ό και από 1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Το αντίστοιχο όριο για λήψη µειωµένης σύνταξης ορί-
ζεται στο 52ο από 1.1.2011, στο 55ο από 1.1.2012 και
στο 60ο από 1.1.2013.

Τα ίδια ισχύουν και για τις αντίστοιχες µητέρες ασφα-
λισµένες του τοµέα σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, καθώς και στον τοµέα α-
σφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

ιδ. Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση µητέρων µε
ανήλικα παιδιά στους λοιπούς φορείς – τοµείς κύριας α-
σφάλισης ορίζεται στο 55ό από 1.1.2011, στο 58ο από
1.1.2012 και στο 65ό από 1.1.2013.

Το αντίστοιχο όριο για χορήγηση µειωµένης σύνταξης
ορίζεται στο 50ο έτος από 1.1.2011, στο 53ο από
1.1.2012 και στο 60ο από 1.1.2013.

ιε. Ειδικά, για τις µητέρες µε ανήλικα ή ανίκανα για ερ-
γασία παιδιά, που έχουν πραγµατοποιήσει 6.000 ηµέρες
ή 20 έτη ασφάλισης, το όριο ηλικίας ορίζεται από
1.1.2013 στο 65ο για λήψη πλήρους σύνταξης και στο
60ο για λήψη µειωµένης.

Τα οριζόµενα στα στοιχεία ιβ΄έως ιε΄εφαρµόζονται
και στους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών. Για τους
χήρους πατέρες ανάπηρων παιδιών έχουν εφαρµογή οι
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις µητέρες ανά-
πηρων και ανίκανων για εργασία παιδιών.

ιστ. Αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν.2084/1992 και
θεωρείται, πλέον των άλλων, ως χρόνος ασφάλισης
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης:

- ο χρόνος επιδότησης ασθένειας και τακτικής ανερ-
γίας µέχρι 300 ηµέρες (µε τις υφιστάµενες διατάξεις δεν
υπάρχει περιορισµός ηµερών),

- ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου η-
µεδαπής ή αλλοδαπής,

- ο χρόνος ανεργίας,
- ο χρόνος απεργίας,

- ο πλασµατικός χρόνος µητέρων (300 ηµέρες ή ένα έ-
τος ασφάλισης για το πρώτο παιδί και 600 ηµέρες ή δύο
έτη για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο).

ιζ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αναγνώριση του
χρόνου των προαναφερόµενων περιπτώσεων, τη διαδι-
κασία, την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών
εισφορών, κ.λπ..

ιη. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους του
∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆., που υπά-
γονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/
2007), να παραµείνουν στην υπηρεσία έως και πέντε (5)
επιπλέον έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας τους. (Σήµερα απολύονται αυτοδίκαια µε τη
συµπλήρωση 35 ετών πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
και του 60ού έτους της ηλικίας τους).

Οι εργαζόµενοι στον ευρύτερο δηµόσιου τοµέα µπο-
ρούν να παραµείνουν για τρία (3) έτη ή για όσα έτη απαι-
τούνται για τη λήψη πλήρους σύνταξης. (άρθρο 10)

2.α. Αναπροσαρµόζονται, από 1.1.2014 οι συντάξεις,
κατ’ έτος, µε κ.υ.α., στη βάση συντελεστή που διαµορ-
φώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του πραγµατικού
ΑΕΠ και κατά 50% από την µεταβολή του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή του προηγούµενου έτους.

β. Καταργούνται από 1.1.2014 οι διατάξεις της συντα-
ξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου µε τις οποίες προ-
βλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων, χο-
ρηγιών και βοηθηµάτων που καταβάλλονται από αυτό,
κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο µε τις διατά-
ξεις της προηγούµενης περίπτωσης.

γ. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµέ-
νων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και του ∆η-
µοσίου, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση,
ανακαθορίζονται, κατά τη µεταβολή του προσδόκιµου
ζωής του πληθυσµού της χώρας, µε σηµείο αναφοράς
την ηλικία των 65 ετών.

δ. Η ισχύς της ως άνω προτεινόµενης διάταξης αρχίζει
από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρµογή της, λαµβά-
νεται υπόψη η χρονική περίοδος 2010 έως 2020.

(άρθρο 11)
3.α. Ορίζεται ότι, ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύ-

νταξη από φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το
∆ηµόσιο εάν:

- ο θάνατος του ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν
από την πάροδο τριών (3) ετών από την τέλεση του γά-
µου,

- ο θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ε-
τών από την τέλεση του γάµου, στην περίπτωση που ο
θανών ήταν συνταξιούχος, αναπηρίας ή γήρατος, κατά
το χρόνο τέλεσης του γάµου.

β. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι, ο επιζών σύζυγος δι-
καιούται την κύρια ή επικουρική σύνταξη, κατά παρέκκλι-
ση των προαναφερόµενων περιορισµών, εάν:

- ο θάνατος του ασφαλισµένου συζύγου οφείλεται σε
ατύχηµα,

- κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε, νοµιµοποιή-
θηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,

- η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και εφόσον
γεννήθηκε ζων τέκνο.

γ. Ορίζεται ότι τα προαναφερόµενα στην παράγραφο
αυτή, ισχύουν για τους παλαιούς και νέους ασφαλισµέ-
νους και ότι κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το
θέµα αυτό καταργείται.

δ. Επαναδιατυπώνεται, χωρίς ουσιαστικές διαφορο-
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ποιήσεις, το άρθρο 62 του ν. 2676/1999, σχετικά µε το ύ-
ψος της καταβαλλόµενης από µεταβίβαση σύνταξης λό-
γω θανάτου. (κύριας και επικουρικής), στον επιζώντα σύ-
ζυγο. (άρθρα 12-13)

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις που διέπουν τη συντα-
ξιοδοτική νοµοθεσία του ∆ηµοσίου (π.δ. 169/2007, π.δ.
167/2007 και π.δ. 168/2007), σχετικά µε τη συνταξιοδό-
τηση των άγαµων θυγατέρων, των άγαµων αδελφών και
των διαζευγµένων θυγατέρων. Ειδικότερα:

α. Για την απόκτηση του δικαιώµατος σύνταξης έχουν
εφαρµογή οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που απαιτού-
νται για τα αγόρια.

β. ∆ικαιώµατα που γεννήθηκαν πριν από την ηµεροµη-
νία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, δεν θίγο-
νται.

γ. Επανακαθορίζονται τα εισοδηµατικά κριτήρια για
τον περιορισµό του ποσού της καταβαλλόµενης σύντα-
ξης.

δ. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή
και στα πρόσωπα που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό κα-
θεστώς των Ασφαλιστικών Φορέων αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς
και του ΝΑΤ. (άρθρο 14)

5.α. Προβλέπεται η εκπόνηση αναλογιστικών µελετών
βιωσιµότητας των επικουρικών φορέων εν γένει από το
τέλος του 2011.

β. Προβλέπεται επίσης ρητά ότι από 1.1.2011 το κρά-
τος δεν καλύπτει κανένα τρέχον ή και µελλοντικό έλ-
λειµµα των Επικουρικών Ταµείων. (άρθρο 15)

6. Τροποποιούνται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
σχετικά µε την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γή-
ρατος φορέων κύριας ασφάλισης και του ∆ηµοσίου. Ει-
δικότερα µεταξύ άλλων:

- Αναστέλλεται πλέον η καταβολή και των επικουρικών
συντάξεων για όσους δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έ-
τος της ηλικίας τους.

- Αναδιαµορφώνονται τα ποσά της ακαθάριστης κύριας
σύνταξης ή του αθροίσµατος των ακαθάριστων κύριων
συντάξεων, βάσει των οποίων γίνονται οι οριζόµενες πε-
ρικοπές.

- Εισάγεται η υποχρέωση των συνταξιούχων του ∆η-
µοσίου, πριν αναλάβουν εργασία να το δηλώσουν στην
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους.

(άρθρο 16)
7. Ορίζεται ότι πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών ε-

παγγελµάτων καταρτίζεται για όλους του Φ.Κ.Α. µε υ-
πουργική απόφαση και εφαρµόζεται από 1.7.2011 για ό-
λους τους εργαζόµενους. (άρθρο 17)

8.α. Στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι δη-
µόσιοι, δηµοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι που έχουν α-
σφαλισθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ως
31.12.1992, οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία ασφα-
λιστέα κατά την κείµενη νοµοθεσία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά
το ίδιο χρονικό διάστηµα που λογίζεται συντάξιµο σύµ-
φωνα µε τη νοµοθεσία του ∆ηµοσίου.

β. Όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας
ασφάλισης πριν την 1.1.1993 και είναι σήµερα ασφαλι-
σµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµεί-
ου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), υπάγονται υ-
ποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), εφόσον ασκούν
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργα-
νισµού. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. (άρθρο 18)

9.α. Aπό 1.1.2011 η εισφορά του ασφαλισµένου για
τον κλάδο Υγείας του ΟΓΑ αυξάνεται από 1,5% σε 2,5%
επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποί-
ες έχουν καταταγεί. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργού-
νται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 17 του ν. 3144/
2003, σύµφωνα µε τις οποίες από την κρατική εισφορά
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ποσοστό 15%
µεταφέρεται στον Κλάδο Υγείας του Οργανισµού και α-
ποτελεί έσοδο αυτού.

β. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ.1
του άρθρου 4 του ν.2458/1997, όπως έχουν διαµορφωθεί
και ισχύουν σήµερα για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ
και επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές τους, ανα-
προσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης (αντί µε βάση το συνολικό
ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ∆ηµοσίου, που ι-
σχύει).

γ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών υποχρεούνται να προσκοµί-
ζουν βεβαίωση του ΟΓΑ περί εξοφλήσεως των ληξιπρο-
θέσµων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές προς
τον Κλάδο, προκειµένου να τύχουν, πέραν των υφιστά-
µενων παροχών, και αποζηµιώσεως γεωργικής παραγω-
γής από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων (ΕΛ.Γ.Α.).

δ. Αυξάνονται, αναδροµικά από 1.9.2009, οι συντάξεις
του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ. (άρθρο 19)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού προβλέπεται
νέος τρόπος αµοιβής και παρακράτησης εισφορών των
περιστασιακά απασχολούµενων. Ειδικότερα:

1.α. Ορίζεται ότι υπάγονται υποχρεωτικά στις ρυθµί-
σεις του: i) Το κατ’ οίκον απασχολούµενο προσωπικό που
παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες αµειβόµενο µε
την ώρα ή την ηµέρα, σε τακτά ή µη χρονικά διαστήµατα
και σε έναν ή περισσότερους εργοδότες και καλύπτεται
από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Ενδεικτικά αναφέρο-
νται οι οικιακοί βοηθοί, οι κηπουροί, οι παραδίδοντες ιδι-
αίτερα µαθήµατα κ.λπ.). ii) Οι απασχολούµενοι ως εργά-
τες γης σε εργασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση
του Ο.Γ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 2639/1998.

β. Προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία καταβολής
της αµοιβής των ανωτέρω απασχολουµένων µέσω ειδι-
κού εργόσηµου, που εκδίδεται από τους αρµόδιους φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης και στο οποίο περιλαµβάνε-
ται και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

γ. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά
τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότη και
κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργαζό-
µενου. (άρθρο 20)

2.α. Οι κρατήσεις για εισφορές εργοδότη και εργαζό-
µενου για τον Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Ε.Κ., καθώς και για την επικουρική ασφάλιση
στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και ε-
µπεριέχονται στην αναγραφόµενη τιµή του εργοσήµου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης και ύστερα από εισήγηση των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων και
µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το
ποσοστό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται προσαρµοζόµε-
νο στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Με
απόφαση του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. γίνεται επιµερι-
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σµός του ποσοστού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης. (Σήµε-
ρα οι συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου
για τους ανωτέρω κλάδους υπολογίζονται σε ποσοστό
35,40%).

β. Το κατ’ οίκον απασχολούµενο προσωπικό, για το ο-
ποίο έχουν καταβληθεί εισφορές µε το εργόσηµο, δικαι-
ώνεται διπλάσιες ηµέρες ασφάλισης από όσες προκύ-
πτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών µε το α-
νά ηµέρα (ή µήνα εργασίας) ποσό εισφοράς που αντι-
στοιχεί στο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της
31.12 του προηγούµενου έτους και δεν µπορούν να υ-
περβούν τις τριάντα (30) ηµέρες ασφάλισης ανά µήνα ή
τις τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες ασφάλισης κατά έ-
τος.

γ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ασφαλίζονται µε α-
µοιβή που υπολείπεται κατά µήνα του 25πλασίου του η-
µεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειµένου να τύ-
χουν των παροχών ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει, τουλάχι-
στον, εκατόν πενήντα (150) ηµέρες εργασίας, είτε κατά
το προηγούµενο της ηµέρας της ασθένειας ή της πιθα-
νής ηµέρας τοκετού ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τε-
λευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία 15µηνο, µη συνυπο-
λογιζοµένων των ηµερών εργασίας που πραγµατοποιή-
θηκαν το τελευταίο τρίµηνο. Σήµερα, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 26 του ν. 2639/1998 απαιτούνται ογδόντα (80), του-
λάχιστον, ηµέρες εργασίας.

δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθµίζει, µε απόφασή του
κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην έ-
νταξη των ανωτέρω προσώπων στον Κανονισµό του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και του Ο.Ε.Κ. (άρθρο 21)

3.α. Οι εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόµενες από
την ασφάλιση του Ο.Γ.Α., υπάγονται στην ασφάλισή του,
ανεξαρτήτως των ηµερών εργασίας τους ανά έτος.

β. Οι παρακρατούµενες εισφορές ορίζονται σε ποσο-
στό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των καταβαλλό-
µενων αµοιβών και καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια
και τον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.). Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ. του Ο.Γ.Α., το πο-
σοστό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται προσαρµοζόµενο
στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Με α-
πόφαση του ∆.Σ. του Ο.Γ.Α. γίνεται επιµερισµός του πο-
σοστού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.

γ. Οι ηµέρες εργασίας των ανωτέρω προσώπων υπο-
λογίζονται ανά έτος µε βάση τις αµοιβές τους και προκύ-
πτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών
εντός του έτους αµοιβών δια του ηµεροµισθίου του ανει-
δίκευτου εργάτη της 31.12 του προηγούµενου έτους,
σύµφωνα µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
(Ε.Σ.Σ.Ε.), θεωρούνται δε ως πραγµατοποιηθείσες κατά
το µήνα εξόφλησης των εργοσήµων. Προκειµένου τα
πρόσωπα αυτά να τύχουν των παροχών ασθενείας και
Λ.Α.Ε. του Ο.Γ.Α. θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει
εκατόν πενήντα (150), τουλάχιστον, ηµέρες εργασίας ε-
ντός του προηγούµενου δωδεκαµήνου. Ηµέρες εργα-
σίας άνω των τριακοσίων (300) κατά έτος, υπολογιζόµε-
νες κατά τα ανωτέρω, δεν µεταφέρονται σε άλλο έτος.

δ. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγµατοποιήσει
εκατόν πενήντα (150) ηµέρες εργασίας και άνω κατ’ έ-
τος, ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. για ολόκληρο το έτος. Για
τους εργαζόµενους που έχουν πραγµατοποιήσει ηµέρες
εργασίας λιγότερες των εκατόν πενήντα (150) κατ’ έτος,

ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε µήνες, όπως αυτοί
προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ηµερών
εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ηµερών εργασίας άνω
των δώδεκα (12), ανά έτος, λογίζεται ως µήνας. Τα πρό-
σωπα αυτά κατατάσσονται για κάθε έτος απασχόλησης
στη µεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική κατηγορία.

ε. Κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά
στην ένταξη των ανωτέρω προσώπων στον Κανονισµό
το Ο.Γ.Α., καθώς και η έναρξη καταβολής της αµοιβής µε
εργόσηµο, ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του
∆.Σ. του Ο.Γ.Α.. (άρθρο 22)

4. Η ειδική διαδικασία καταβολής της αµοιβής και πα-
ρακράτησης των εισφορών µε εργόσηµο εφαρµόζεται
και στους περιστασιακά απασχολούµενους στις πάσης
φύσεως επισιτιστικές και θεάµατος – ακροάµατος επι-
χειρήσεις. Οι παρακρατούµενες, στην περίπτωση αυτή,
εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου, είναι εκείνες που
αναλογούν κάθε φορά στην αµοιβή του προσωπικού αυ-
τού, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις ή τις γενικές ή τις
ειδικές ή τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Οι ασφαλιστικές διατάξεις που ισχύουν για την ασφάλι-
ση του προσωπικού αυτού διατηρούν την ισχύ τους. Με
υπουργική απόφαση καθορίζονται οι εργαζόµενοι που ε-
µπίπτουν στη ρύθµιση αυτή. (άρθρο 23)

5. Η παράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού
και η µη πληρωµή µε εργόσηµο συνεπάγεται πρόστιµο ί-
σο µε το 50πλάσιο του ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου
εργάτη της 31.12 του προηγούµενου έτους που επιβάλ-
λεται από τον αντίστοιχο Φ.Κ.Α.. Ως προς τον έλεγχο α-
πό το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τους
αρµόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εφαρµόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 24)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

1. Βελτιώνονται τα υφιστάµενα κίνητρα παραµονής
στην εργασία και επανακαθορίζονται τα ποσοστά προ-
σαυξήσεων για τις συντάξεις πέραν των 35 ετών εργα-
σίας. Ειδικότερα:

α. Σε όσους συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: αυ-
ξάνεται κατά 0,2% ο συντελεστής που προσδιορίζει την
προσαύξηση της σύνταξης όσων συµπληρώνουν άνω
των 10.500 ηµερών ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλι-
κίας τους.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος δικαιούται και
την πριµοδότηση από την υπαγωγή του στον κανονισµό
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων δεν λαµβάνεται
υπόψη το προαναφερόµενο ποσοστό πριµοδότησης.

β. Για τους ασφαλισµένους στους λοιπούς φορείς
(πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ): προβλέπεται αναπροσαρµογή του
ποσοστού προσαύξησης της σύνταξης στο δυόµισι τοις
εκατό (2,5%), αντί του 1/50 που ισχύει σήµερα, σε όσους
παραµένουν στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ε-
τούς συντάξιµου χρόνου και για κάθε πλήρες έτος α-
σφάλισης ή τριακόσιες (300) ηµέρες υπηρεσίας πέραν
του 35ου έτους µέχρι και του 37ου. Επίσης στο τρεισήµι-
σι τοις εκατό (3,5%) για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή
300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 37ου έτους µέχρι και
του 40ού.

γ. Στο ∆ηµόσιο: Το ποσοστό σύνταξης του µηνιαίου
συντάξιµου µισθού των υπαλλήλων που έχουν προσλη-
φθεί µέχρι 31.12.1992 και παραµένουν στην υπηρεσία
µετά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου χρόνου αυξά-
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νεται στο δυόµισι τοις εκατό (2,5%) για κάθε έτος ασφά-
λισης πέραν του 35ου έτους µέχρι και του 40ού, αντί του
1/50 που ισχύει σήµερα.

δ. Οι ανωτέρω προσαυξήσεις δεν ισχύουν για όσους
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2011 και
εφεξής. (άρθρο 25)

2.α. ∆εν αναγνωρίζεται από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης) ο πλασµατικός χρόνος που προ-
βλέπεται σε προγράµµατα επιχειρήσεων για εθελούσια
αποχώρηση του προσωπικού τους, για τη θεµελίωση συ-
νταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης.

β. Η εκ µέρους του εργοδότη παροχή οικονοµικών κι-
νήτρων σε εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει ή συ-
µπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, µε
σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συντα-
ξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός 15 ηµερών από την η-
µεροµηνία καταβολής αυτής της παροχής στην αρµόδια
∆ΟΥ του εργαζόµενου. Στην περίπτωση αυτή το οικονο-
µικό κίνητρο υπόκεινται στην αυτοτελή φορολόγηση της
κλίµακας της παρ.14 του άρθρου 8 του ν.3842/2010 (µπό-
νους). (άρθρο 26)

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Με τις διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου ρυθµίζονται
θέµατα ∆ιοικητικής Οργάνωσης των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης. Ειδικότερα:

1.α. Ορίζεται ότι από 1.1.2013 ο κλάδος κύριας σύντα-
ξης του ΝΑΤ εντάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για την ένταξή
του συντάσσεται έως 31.7.2011 ειδική οικονοµική µελέ-
τη. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
της ένταξης αυτής.

β. Οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο
από 1.1.2011 τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι, λει-
τουργοί και στρατιωτικοί, καθώς και οι τακτικοί και µετα-
κλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, υπάγονται υποχρεωτικά και αυ-
τοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι
ανωτέρω ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύντα-
ξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους φορείς, στους ο-
ποίους υπάγονται οι µετά την 1.1.1993 προσληφθέντες
στις ανωτέρω υπηρεσίες. (άρθρο 27)

2. Ορίζεται ότι, από 1.1.2011, ο κλάδος Υγείας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που χορηγεί παροχές ασθενείας σε είδος και
χρήµα, λειτουργεί µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυ-
τοτέλεια. Οι πόροι, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, ο τρόπος
λειτουργίας κ.λπ. εξακολουθούν να διέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία που ισχύει για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ..

(άρθρο 28)
3.α. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναδιαρ-

θρώνονται και διακρίνονται σε:
- Υπηρεσίες Ασφάλισης
- Υπηρεσίες Υγείας.
β. Συστήνονται, από 1.1.2011, στις Κεντρικές Υπηρε-

σίες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύο νέες (2) Γενικές ∆ιευθύν-
σεις (Σχεδιασµού Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας και ∆ια-
χείρισης Υπηρεσιών, Αξιολόγησης και Ελέγχου ∆απα-
νών Υγείας) και παράλληλα καταργείται η υφιστάµενη
Γενική ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, που απαρτίζεται α-
πό τέσσερις (4) ∆ιευθύνσεις και δέκαέξι (16) Τµήµατα.

Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους ορίζεται η
1.1.2011.

γ. Η Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπη-
ρεσιών συγκροτείται από τέσσερις (4) ∆ιευθύνσεις και
δέκα επτά (17) Τµήµατα, ενώ η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχεί-
ρισης Υπηρεσιών συγκροτείται από έξι (6) ∆ιευθύνσεις
και δέκαοκτώ (18) Τµήµατα. Εποµένως δηµιουργούνται
επιπλέον µία (1) Γενική ∆ιεύθυνση, έξι (6) νέες ∆ιευθύν-
σεις και δεκαεννέα (19) νέα Τµήµατα.

δ. Καταργούνται οι Υπηρεσίες Υγειονοµικών Επιτρο-
πών Αναπηρίας Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση µε κ.υ.α., να καθορίζο-
νται οι αρµοδιότητες των συνιστώµενων Κεντρικών Υπη-
ρεσιών Υγείας, η οργάνωση, η λειτουργία τους. Με ό-
µοια απόφαση τροποποιείται ο Οργανισµός του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. (άρθρα 29 – 30)

4. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Συµβούλιο Συντονισµού για τη διαµόρφω-
ση ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας στον
πληθυσµό της χώρας από τις µονάδες πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας υγείας του ΕΣΥ, των Φ.Κ.Α. και του οί-
κου Ναύτη και ορίζονται η συγκρότηση και οι αρµοδιότη-
τές του. (άρθρο 31)

5.α. Το δεύτερο κλιµάκιο του Συµβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) που λειτουργεί στη Γενική Γραµµα-
τεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετονοµάζεται σε Συντο-
νιστικό Συµβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.) και ορί-
ζεται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητές του.

β. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Γ.Γ.Κ.Α.) συνιστάται ∆ευτεροβάθµια Ειδική Υγειονοµική
Επιτροπή, αρµόδια να γνωµατεύει επί θεµάτων νοσηλεί-
ας στο εξωτερικό, ασθενών ασφαλισµένων ασφαλιστι-
κών οργανισµών αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. και προσδιορίζε-
ται η σύνθεση και οι αρµοδιότητες της. Με υπουργική α-
πόφαση ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, ο αριθµός
συνεδριάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

(άρθρο 32)
6.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες

του Τµήµατος Εποπτείας και Καταγγελιών ∆ιαχείρισης
της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και µε τη συγκρότηση
και υποχρεώσεις των µικτών κλιµακίων ελέγχου επιχει-
ρήσεων για έσοδα και ανασφάλιστη εργασία.

β. Θεσπίζεται η επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προ-
στίµου, από 3.000 µέχρι 15.000 ευρώ, στον παρεµποδί-
ζοντα την είσοδο των υπαλλήλων των µικτών κλιµακίων
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κ.λπ.. Με υπουρ-
γική απόφαση προσδιορίζονται τα κριτήρια µε τα οποία
καθορίζεται το ύψος του προστίµου. (άρθρο 33)

7.α. Συστήνεται, στην Γ.Γ.Κ.Α. και λειτουργεί από
1.1.2011, Κέντρο Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και Συ-
νταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµατος
και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές του.

β. Το Κ.Π.Α.Σ. στελεχώνεται µε προσωπικό της
Γ.Γ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α., το οποίο αποσπάται από τους
φορείς αυτούς µε υπουργική απόφαση χωρίς χρονικό
περιορισµό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.

γ. Με κοινή απόφαση είναι δυνατή η τροποποίηση ή
συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων του. (άρθρο 34)

8.α. ∆ηµιουργείται ενιαίο σύστηµα ελέγχου καταβο-
λής συντάξεων. Αρµόδιος φορέας αυτού ορίζεται η Ηλε-
κτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης
θα αποστέλλουν εφεξής στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλε-
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κτρονική µορφή, όλα τα στοιχεία πληρωµής συντάξεων,
αναλυτικά και ανά συνταξιούχο.

β. Προβλέπεται, στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε., η δηµιουργία ε-
νός διοικητικού και πληροφοριακού συστήµατος, µε τη
βοήθεια του οποίου θα πραγµατοποιείται έλεγχος δια-
σταύρωσης καταβολής των συντάξεων.

γ. Σε περίπτωση µη τήρησης του νοµοθετικού πλαισίου
από τους συνταξιούχους και ασφαλισµένους, η Η.∆Ι.Κ.Α.
Α.Ε. υποχρεούται να ενηµερώνει σχετικά τους αρµόδι-
ους φορείς. (άρθρο 35)

9. Ορίζεται ότι η αναγκαστική είσπραξη των οφειλόµε-
νων προς τους Φ.Κ.Α. εισφορών θα γίνεται από τις αρµό-
διες υπηρεσίες των φορέων, σε συνεργασία µε τη Νοµι-
κή τους Υπηρεσία µε εξαίρεση το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις υπηρε-
σίες του οποίου εφαρµόζεται ειδικό ηλεκτρονικό µητρώο
οφειλετών. (άρθρο 36)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ

1. Από 1.1.2015 το κράτος αναλαµβάνει τη χρηµατο-
δότηση της βασικής σύνταξης όλων των Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ν.Α.Τ., πλην Ε.Τ.Α.Α.,
Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. και συστήµατος ασφάλισης προσωπικού
της Τ.τ.Ε. Το ποσό αυτό επιµερίζεται στους οργανισµούς
ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιούχων και των ποσών
που καταβάλλονται. (άρθρο 37)

2.α. Θεσπίζεται, από 1.8.2010, «Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων» (Ε.Α.Σ.), η οποία τηρείται σε «Λο-
γαριασµό» µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.) του άρθρου 149 του ν. 3655/2008. Σκοπός
του λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλά-
δων κύριας σύνταξης των Φ.Κ.Α..

β. Η «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» παρα-
κρατείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από
τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του
∆ηµοσίου και των Φ.Κ.Α., αρµοδιότητας Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται ως ε-
ξής:

- Για συντάξεις από 1.401 € έως 1.700 €, ποσοστό 3%
- Για συντάξεις από 1.701 € έως 2.000 €, ποσοστό 4%
- Για συντάξεις από 2.001 € έως 2.300 €, ποσοστό 5%
- Για συντάξεις από 2.301 € έως 2.600 €, ποσοστό 6%
- Για συντάξεις από 2.601 € έως 2.900 €, ποσοστό 7%
- Για συντάξεις από 2.901 € έως 3.200 €, ποσοστό 8%
- Για συντάξεις από 3.201 € έως 3.500 €, ποσοστό 9%
- Για συντάξεις από 3.501 € και άνω, ποσοστό 10%.
γ. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης, µε-

τά την παρακράτηση της εισφοράς, δε µπορεί να υπολεί-
πεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €). Εξαιρού-
νται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξι-
ούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το Ε-
ξωϊδρυµατικό Επίδοµα ή το επίδοµα Απολύτου Αναπη-
ρίας.

δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο πε-
ρισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης, λαµβάνεται υπό-
ψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών. Το Κέντρο Ελέγ-
χου της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. ενηµερώνει τους Φ.Κ.Α. για το πο-
σό της παρακράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από το
φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

ε. Η λογιστική λειτουργία του «Λογαριασµού» της «Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» είναι η ίδια µε αυ-
τή που ισχύει για το Α.Κ.Α.ΓΕ.. Τα κεφάλαια του «Λογα-

ριασµού» επενδύονται στο «Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης
Ελλάδος».

στ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικο-
νοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να κα-
θορίζουν τη διαδικασία της απόδοσης της εισφοράς στο
λογαριασµό κει τη διαδικασία µεταφοράς των ποσών
στους Φ.Κ.Α.. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος
του ποσού που απαιτείται για κάλυψη του ελλείµµατος
του κλάδου κύριας σύνταξης.

Παρέχεται, επίσης, στον Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης η εξουσιοδότηση να καθορίζει το
ποσό που διατίθεται σε κάθε Οργανισµό.

ζ. Ορίζεται ότι, µετά την 1.1.2015 τα ποσά της «Εισφο-
ράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» µεταφέρονται στο
Α.Κ.Α.ΓΕ. και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κε-
φαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών. (άρθρο 38)

3.α. Προβλέπεται ο λογιστικός διαχωρισµός, από
1.1.2011 της σύνταξης και των λοιπών συνταξιοδοτικών
παροχών, που καταβάλλονται στους δικαιούχους όλων
των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, στο οργανικό και στο προνοιακό τµήµα. Για
την τήρησή τους διατηρούνται δύο αυτοτελείς λογιστι-
κοί λογαριασµοί µε την ονοµασία «Λογαριασµός Οργανι-
κού Ποσού» και «Λογαριασµός Συµπληρωµατικού-Προ-
νοιακού Ποσού» µε διαφορετικούς κωδικούς, οι οποίοι
εγγράφονται στους προϋπολογισµούς των κατ’ ιδίαν α-
σφαλιστικών οργανισµών και τοµέων αντίστοιχα. Το πο-
σό της καταβαλλόµενης σύνταξης στο δικαιούχο εξακο-
λουθεί να αποτελείται από το συνολικό άθροισµα των
δύο ανωτέρω τµηµάτων.

β. Ορίζεται ότι προνοιακές παροχές αποτελούν το Επί-
δοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, το Εξωι-
δρυµατικό Επίδοµα και το Επίδοµα Απολύτου Αναπηρίας
του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, το Συ-
µπληρωµατικό-Προνοιακό ποσό της σύνταξης, καθώς και
κάθε άλλη παροχή, η οποία απονέµεται από τους ασφα-
λιστικούς οργανισµούς χωρίς τη καταβολή ασφαλιστικής
εισφοράς. (άρθρο 39)

4.α. Ορίζεται ότι από 1.1.2011 η καταβολή των συντά-
ξεων, του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υ-
παλλήλων, των λοιπών πληρωµών των Ασφαλιστικών
Φορέων, καθώς και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, διενεργείται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού συστή-
µατος και ΕΛΤΑ µε δικαίωµα επιλογής από τον δικαιού-
χο.

β. Προβλέπεται η από 1.7.2011 υποχρέωση των εργο-
δοτών να καταθέτουν τις αποδοχές των εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα ταυτόχρονα και συνολικά µε τις α-
σφαλιστικές εισφορές και το φόρο µισθωτών υπηρεσιών
σε τράπεζα της επιλογής τους, µε την οποία υπογρά-
φουν σχετική σύµβαση και από την οποία µεταφέρονται
και αποδίδονται στους λογαριασµούς των δικαιούχων µι-
σθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ∆η-
µόσιο, αντίστοιχα.

γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικο-
νοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να κα-
θορίσουν µε κ.υ.α. τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα ανωτέρω.

(άρθρο 40)
5.α. Στη τρίτη σειρά (αντί της έκτης που ισχύει) του άρ-

θρου 975 Κ.Πολ.∆, κατατάσσονται και οι απαιτήσεις των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον προέκυ-
ψαν έως την ηµέρα του πλειστηριασµού ή την κήρυξη
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της πτώχευσης. Το ίδιο ισχύει και κατά τις πτωχευτικές
διανοµές που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του ν.
3588/2007.

β. Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων
της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Είσπραξης
δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974) εφαρµόζονται αναλό-
γως και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιό-
τητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
καταλαµβάνει τις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κηρύσ-
σονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007. Επίσης, η
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ανωτέρω
Κώδικα εφαρµόζεται αναλόγως και στους συντασσόµε-
νους από τους συνδίκους της πτώχευσης πίνακες διανο-
µής κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007. (άρθρο 41)

6. Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόµενων ει-
σφορών κλάδων και λογαριασµών του Οργανισµού Απα-
σχόλησης Εργατικού ∆υναµικού,Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας, Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Το ύψος του
ποσοστού ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) των συ-
νεισπραττόµενων εισφορών για το έτος 2011, είκοσι
τοις εκατό (20%) για το έτος 2012 και τριάντα τοις εκατό
(30%) για τα επόµενα έτη. (άρθρο 42)

7. Τροποποιούνται τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, σχετικά
τον υπολογισµό των κατ’ ελάχιστον καταβαλλόµενων ει-
σφορών για τα κατασκευαζόµενα ιδιωτικά οικοδοµικά
έργα και τις οικοδοµικές εργασίες και προβλέπεται ότι οι
απαιτούµενες ηµέρες εργασίας επί των οποίων καταβάλ-
λονται εισφορές µπορούν να µειώνονται σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 43)

8.α. Παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη διαδικασία έ-
γκρισης των προϋπολογισµών των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων να:

- διορθώνονται τυχόν αθροιστικά λάθη που διαπιστώ-
νονται σε αυτούς,

- εγγράφονται έσοδα που προβλέπονται από διατάξεις
νόµου και έχουν παραλειφθεί ή να διορθώνονται, εφό-
σον έχουν υπολογιστεί µε λανθασµένο τρόπο,

- αυξάνονται ή µειώνονται κατά περίπτωση πιστώσεις
που αφορούν σε δαπάνες που προβλέπονται από διατά-
ξεις και έχουν υπολογιστεί µε τρόπο λανθασµένο.

- διαγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων ή
των εξόδων, εφόσον έχουν εγγραφεί χωρίς να προβλέ-
πονται από τις ισχύουσες ειδικές ή γενικές διατάξεις.

β. Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χω-
ροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφα-
λείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) δύναται να συστήσει νέο έντοκο λογα-
ριασµό διαθεσίµων στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον ο-
ποίο θα µεταφέρονται ανά δεκαπενθήµερο, τα κατατιθέ-
µενα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσά, που προ-
έρχονται από το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του
αντιτίµου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, κα-
λαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χει-
ροσφαίρισης. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν κοινό πόρο
των τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωρο-
φυλακής (ΤΕΑΕΧ) και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλή-
λων Αστυνοµίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ) του Ταµείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα
Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο κατανέµεται
αντίστοιχα σε ποσοστό εξήντα οχτώ τοις εκατό (68%)
και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), στη λήξη κάθε οικονο-
µικού έτους.

γ. Προβλέπεται ότι οι Ασφαλιστικοί Φορείς αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
λαµβάνουν από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών του
ν.3845/2010, τα δεδοµένα της ηλεκτρονικής βάσης που
αφορούν στις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες ει-
σφορές ή κρατήσεις, εξαγορές χρόνου ασφάλισης, κρα-
τήσεις δανείων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
λαµβάνεται υπόψη για την ασφάλιση του προσωπικού
που αµείβεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών.

Με κ.υ.α. καθορίζεται ο χρόνος έναρξης, καθώς και τα
διαδικαστικά θέµατα εφαρµογής της προτεινόµενης διά-
ταξης.

δ. Ορίζεται ότι για τις δώδεκα (12) θέσεις των ειδικών
συνεργατών (10 ΠΕ και 2 ∆Ε) της Ειδικής Γραµµατείας
Συντονισµού Οργανισµών και Φορέων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 16 του άρθρου 55
του π.δ. 63/2005 (πρόσληψη µε απόφαση του Υπουργού
χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία και αποδοχές ανάλογες
των ειδικών συνεργατών των πολιτικών γραφείων µελών
της Κυβέρνησης), καθώς και της παρ.8 του άρθρου 57
του ίδιου διατάγµατος (αναστολή άσκησης λειτουργήµα-
τος).

ε. Από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου λήγει η
θητεία όλων των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών και Προέδρων
των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας της Γενι-
κής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων. (άρθρο 44)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ

Επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και
αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης (Φ.Κ.Α.). Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέ-
πονται τα ακόλουθα:

1.α. Η διαχείριση των επενδύσεων Φ.Κ.Α. i) σε τίτλους
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σταθερού ή κυµαινόµενου επι-
τοκίου πλην των σύνθετων (structured) οµολόγων, ii) σε
τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τη µορφή της αγο-
ράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS), κα-
θώς και η διαχείριση του κεφαλαίου µε την επωνυµία «Α-
σφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών»
(Α.Κ.Α.ΓΕ.), γίνεται εφεξής από την Τράπεζα της Ελλά-
δος. (Σήµερα η διαχείριση του Α.Κ.Α.ΓΕ. ασκείται από
πενταµελές µόνιµο συλλογικό όργανο µε την ονοµασία
Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων Φ.Κ.Α.)

β. Οι προαναφερόµενοι τίτλοι και τα δοµηµένα οµόλο-
γα του ∆ηµοσίου που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των
Φ.Κ.Α., µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νοµοσχεδί-
ου, µεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς
προµήθεια, η οποία λειτουργεί ως θεµατοφύλακάς τους.

(άρθρο 45)
2.α. Ορίζεται ότι οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν µέ-

χρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού, που
προκύπτει από το συνυπολογισµό των οριζοµένων στοι-
χείων (υπόλοιπο ταµειακής διαχείρισης, υπόλοιπο διαθε-
σίµου κεφαλαίου στην Τ.τ.Ε., επενδύσεις σε κινητές α-
ξίες και ακίνητα κ.λπ.), σε προθεσµιακές καταθέσεις σε
πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. (Σήµερα η επένδυση
του εν λόγω ποσού κατανέµεται κατά ποσοστό 1% σε
προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της η-
µεδαπής και κατά ποσοστό 2% σε σύνθετα οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου).

β. Καταργείται η υφιστάµενη απαγόρευση της επένδυ-
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σης σε σύνθετα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά
το χρονικό διάστηµα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακί-
ου των Φ.Κ.Α..

γ. Αίρεται η δυνατότητα στους Φ.Κ.Α. να συστήνουν ί-
δια ή οµαδικά Αµοιβαία Κεφάλαια.

δ. Προβλέπεται ότι, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων (∆.Σ.) οι φορείς ή κλάδοι ή τοµείς κοινωνι-
κής ασφάλισης δύνανται να διαθέτουν έντοκα δάνεια
προς άλλους φορείς ή κλάδους ή τοµείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης (Σήµερα τα δάνεια αυτά χορηγούνται αποκλει-
στικά από φορείς κοινωνικής ασφάλισης και µόνο προς
άλλους φορείς ή κλάδους ασφάλισης).

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης εγκρίνονται οι όροι και η διαδικασία χορήγη-
σης αυτών των δανείων, το χορηγούµενο ποσό, η διάρ-
κειά του, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης αυτού.

ε. Προβλέπεται, επίσης, ότι οι Φ.Κ.Α. καταθέτουν προς
φύλαξη σε θεµατοφύλακα τις προαναφερόµενες κινητές
αξίες. (άρθρο 46)

3. Επανακαθορίζεται η διαδικασία:
- διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες,
- διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα,
- ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων,
- τήρησης στοιχείων επενδύσεων,
- επενδύσεων σε Αµοιβαία Κεφάλαια κ.λπ..

(άρθρα 47 – 52)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

1.α. Παρέχεται, µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων
όλων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η δυνα-
τότητα εξόφλησης σε δόσεις, των καθυστερούµενων λη-
ξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών, µετά των πρό-
σθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Στις οφειλόµε-
νες εισφορές συµπεριλαµβάνονται και οι εισφορές που
εισπράττονται από ασφαλιστικούς φορείς για λογαρια-
σµό τρίτων φορέων κοινωνικής πολιτικής ως και το αγ-
γελιόσηµο.

β. Καθορίζονται τα όργανα χορήγησης διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τους Φ.Κ.Α., οι αρµοδιότητές τους κ.λπ.. (άρθρα 53-55)

2. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη διαδικασία:
- υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στο αρ-

µόδιο όργανο, για την εξόφληση οφειλοµένων ασφαλι-
στικών εισφορών,

- εξέτασης του σχετικού αιτήµατος, υπό την προϋπό-
θεση καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου κυµαί-
νεται από 50 – 400 ευρώ, ανάλογα του ποσού της σχετι-
κής οφειλής. Για τους αυτοαπασχολούµενους του Ο.Γ.Α.
το παράβολο αυτό ανέρχεται σε 20 ευρώ, κ.λπ..

(άρθρο 56)
3. Προβλέπεται ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόµε-

νων εισφορών. Συγκεκριµένα:
α. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται, υπό την οριζό-

µενη προϋπόθεση, σε τριάντα έξι (36) µηνιαίες.
Οι οφειλές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ειδι-

κής Επιτροπής Εσόδων ρυθµίζονται σε σαράντα οκτώ
(48) δόσεις.

β. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ και η διµηνιαία των τε-
τρακοσίων (400) ευρώ και προκειµένου για οφειλέτες
του Ο.Γ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε. του ποσού των εκατό (100)
ΕΥΡΩ και η διµηνιαία των διακοσίων (200) ευρώ.

γ. Σε περίπτωση i) εφάπαξ εξόφλησης των καθυστε-

ρούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση
σαράντα τοις εκατό (40%) επί των πρόσθετων τελών, ii)
τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις ε-
κατό (20%) επί των πρόσθετων τελών.

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς και η
µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την
έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης
των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά άµεσα απαιτητό
το σύνολο του οφειλόµενου ποσού.

δ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατικής
καταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:

i) Επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρι-
σης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, της οποίας η κύρια ο-
φειλή έχει επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσοστό προσαυ-
ξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και
άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, είναι δυνατόν τα αρ-
µόδια όργανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε εξήντα
(60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση προ-
καταβολής ποσού ίσου µε το δύο τοις εκατό (2%) της συ-
νολικής οφειλής.

ii) Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια όρ-
γανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητα
αυξηµένου ποσού µηνιαίας δόσης κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας αυτής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δόσης κα-
τά τριάντα τοις εκατό (30%), όταν αυτή δεν λειτουργεί.

ε. Εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι αυτής της ρύθµισης
και µε τη λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης δεν
έχει εξοφληθεί η οφειλή, τότε επισπεύδεται η διαδικασία
για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Η παραπάνω δια-
δικασία αναστέλλεται µε την καταβολή του τριάντα τοις
εκατό (30%) της οφειλής και τη ρύθµιση του υπολοίπου
σε δόσεις, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις.

(άρθρο 57)
4.α. Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας

διάρκειας ενός (1) µηνός, στους οφειλέτες που υπάγο-
νται στην προαναφερόµενη ρύθµιση και τηρούν τους ό-
ρους αυτής.

β. Χορηγείται, επίσης, από τα αρµόδια όργανα των α-
σφαλιστικών φορέων, βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας, µε παρακράτηση του διπλάσιου ποσού δόσης, σε
περίπτωση είσπραξης εντός του µήνα της ρύθµισης ό-
λων των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων
από τους οριζόµενους φορείς.

γ. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον ο οφει-
λέτης είναι ενήµερος µε τους όρους αυτής, του χορηγεί-
ται ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση του δι-
πλάσιου ποσού δόσης, που συµψηφίζεται µε τις τελευ-
ταίες σειρά δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

(άρθρο 58)
5. ∆ιατηρείται το δικαίωµα των Φ.Κ.Α. να: α) δίνουν ε-

ντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµα-
τικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων,
για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλι-
στικής ενηµερότητας, β) προβαίνουν σε συµψηφισµό
των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οι-
κείου ασφαλιστικού φορέα και µέχρι του ύψους των λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών του, παρά τη συµµόρφωση του ο-
φειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τµηµατικής κατα-
βολής. (άρθρο 59)

6.α. Αναστέλλεται, µε την απόφαση παροχής διευκό-
λυνσης τµηµατικής καταβολής, ο χρόνος παραγραφής
των οφειλών.

β. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2972/
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2001, περί διαγραφής οφειλοµένων προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
εισφορών, εφαρµόζονται και στους λοιπούς Φ.Κ.Α..

γ. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης καταβολής σύνταξης σε
οφειλέτη. (άρθρα 60 και 61)

7. Παρέχεται εξουσιοδότηση, για έκδοση υπουργικών
αποφάσεων, µε τις οποίες i) ρυθµίζονται θέµατα λειτουρ-
γίας της Ειδικής Επιτροπής Ρύθµισης Εσόδων, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προ-
αναφερόµενων διατάξεων και ii) τροποποιούνται, υπό
την οριζόµενη προϋπόθεση, ρυθµίσεις του εν λόγω κε-
φαλαίου. (άρθρο 62)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-
µατα σχετικά µε την ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπι-
κού Φ.Κ.Α.. Ειδικότερα:

1.α. Ορίζεται ότι:
i) Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση

του τακτικού προσωπικού των πρώην ασφαλιστικών φο-
ρέων Τ.Υ.∆.Κ.Υ. και Τ.Α.Π.Ε.Λ., το οποίο συνταξιοδοτεί-
το από τους φορείς αυτούς µε διατάξεις ανάλογες του
∆ηµοσίου και του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ του ν.
3655/2008, το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης, µε
βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν.
3513/2006, καταβάλλονται στον τοµέα στον οποίο εντά-
χθηκε ο φορέας ή κλάδος ο οποίος βαρύνετο µε την κα-
ταβολή της κύριας σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος
του ν. 3655/2008. Ο ίδιος τοµέας καταβάλλει τις συντά-
ξεις του προσωπικού που υπηρετεί, καθώς και αυτού που
έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. Τα παραπάνω εφαρµόζονται
και για το προσωπικό που είχε µεταταχθεί ή µεταφερθεί
σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την ένταξη των ταµεί-
ων σε άλλους φορείς ασφάλισης και επέλεξε το προη-
γούµενο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ii) Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφάλι-
ση του τακτικού προσωπικού του πρώην Τ.Α.∆.Κ.Υ., που
υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008 και συνταξιοδο-
τείτο από το φορέα αυτό, µε διατάξεις ανάλογες του ∆η-
µοσίου και του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά την ισχύ του ν. 3655/2008,
το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, κα-
ταβάλλονται στους τοµείς των φορέων στους οποίους ε-
ντάχθηκαν οι επιµέρους κλάδοι του πρώην ταµείου και
στους οποίους µεταφέρθηκε το προσωπικό. Οι ίδιοι το-
µείς βαρύνονται και µε την καταβολή της σύνταξής τους.
Ειδικά για το προσωπικό που µετατάχθηκε ή µεταφέρθη-
κε από το πρώην Τ.Α.∆.Κ.Υ., σε θέσεις άλλων υπηρεσιών
πριν την 1.8.2008 και διατήρησε το προηγούµενο καθε-
στώς, οι προβλεπόµενες εισφορές κύριας ασφάλισης,
καταβάλλονται στον τοµέα Τ.Α.∆.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.∆.Υ., ο
οποίος βαρύνεται και µε την καταβολή της σύνταξής
τους.

2.α. Προβλέπεται ότι:
- Το προσλαµβανόµενο από 1.10.2008, τακτικό προσω-

πικό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Ε.Τ.Α.Α.
(Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων), Ε.Τ.Α.Π.
Μ.Μ.Ε. (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης), Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (Ταµείο Επικουρικής Α-
σφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα), Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Ταµείο Α-
σφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοι-
νής Ωφέλειας), Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Ταµείο Επικουρικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα

Ασφαλείας), ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Το-
µέα) και

- Το προβλεπόµενο από 1.1.2007 τακτικό προσωπικό
του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.-Ν.Π.∆.∆.), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις
του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικα) και ασφαλίζεται
στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθέ-
νειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπάγονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ειδικό συνταξιοδοτικό καθε-
στώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

β. Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρία ∆ια-
χείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού ∆ηµοσίου «Ε∆Ε-
ΜΕ∆», κατά τον οποίο ελάµβαναν σύνταξη και αποδο-
χές συγχρόνως θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής και
συντάξιµης υπηρεσίας στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, εφό-
σον οι ενδιαφερόµενοι επιστρέψουν τις συντάξεις που
έλαβαν κατά το χρόνο αυτόν και καταβάλλουν τυχόν µη
καταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα εισφο-
ρές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.

(άρθρο 63)
3.α. Επανέρχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.Ε.), α-

πό την επόµενη της δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νό-
µου, η ανάληψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπι-
κού της, στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύντα-
ξης, καθώς και η καταβολή από αυτήν των αντίστοιχων
παροχών στους ασφαλισµένους, µέλη του προσωπικού
της, καθώς και στους προερχόµενους από αυτό ήδη δι-
καιούχους των αντίστοιχων παροχών.

β. Παύει, από την ίδια ηµεροµηνία, η ασφάλιση του
προσωπικού της Τ.Ε. για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και καταργείται το «Μετοχικό Ταµείο Υπαλλήλων Τράπε-
ζας της Ελλάδος» (Με τις διατάξεις του ν. 3655/2008, το
πρώην Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, είχε ενταχθεί στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ).

γ. Προβλέπεται ότι:
- Η Τ.Ε. καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλα τα δι-

καιώµατα και υποχρεώσεις, τόσο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσον α-
φορά στους προερχόµενους από το προσωπικό της α-
σφαλισµένους και συνταξιούχους, όσο και του καταρ-
γούµενου ταµείου.

- Ο χρόνος απασχόλησης στην Τ.Ε. προ και µετά της έ-
νταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε
στην ασφάλιση της Τ.Ε..

- Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού τόσο του
πρώην Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., που είχε περιέλθει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
βάσει του ν. 3655/2008, όπως έχει διαµορφωθεί, όσο και
του καταργούµενου ταµείου, περιέρχεται αυτοδίκαια
στην Τ.Ε., ως καθολική διάδοχο, από την επόµενη της
δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου, χωρίς την καταβο-
λή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτων.

- Η προκύπτουσα οικονοµική επιβάρυνση του κλάδου
σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω ένταξης σε αυτόν του
Τ.Σ.Π.-Τ.Ε. κατά το χρονικό διάστηµα από 1.8.2008 µέχρι
31.12.2010, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί µε οικο-
νοµική µελέτη, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα, α-
φαιρείται από το µεταφερόµενο ενεργητικό, υπέρ του
παραπάνω κλάδου σύνταξης.

δ.- Συστήνεται «Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας
της Ελλάδος», το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέµατα
που ανήκαν σύµφωνα µε τα καταστατικά του τότε Τ.Σ.Π.-
Τ.Ε. και του Μετοχικού Ταµείου Υπαλλήλων Τράπεζας
της Ελλάδος, στην αρµοδιότητα του οικείου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
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- Καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης του Συµβουλίου,
το οποίο έχει τριετή θητεία, η σύνθεσή του (επταµελές),
καθώς και θέµατα που αφορούν το χρόνο ασφάλισης,
τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, τη διαδοχική
ασφάλιση κ.λπ..

ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικη-
τή της Τ.Ε., να ρυθµίζει κάθε ζήτηµα που προκύπτει από
την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων. (άρθρο 64)

4.α. Ορίζεται, υπό την αναφερόµενη επιφύλαξη, ότι, οι
ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι της επικουρικής σύ-
νταξης του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.) υπάγονται υ-
ποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) από την πρώτη του µεθεπόµενου
µήνα από το µήνα δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου.

β. Προσδιορίζονται οι εξαιρέσεις από την παραπάνω υ-
παγωγή, καθώς και λοιπά θέµατα σχετικά µε αυτήν (ανα-
γνώρισης χρόνων, επανυπολογισµός συντάξεων κ.λπ.).

γ. Ο τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νοµι-
κών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΤΕΑΜ – ΝΠ∆∆), του
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
(ΤΕΑ∆Υ), εντάσσεται στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Α-
σφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) και παρέχεται εξουσιοδό-
τηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης να ρυθµίζει, µε απόφασή του, κάθε θέµα που προκύ-
πτει κατά την εφαρµογή της ένταξης. (άρθρο 65)

5.α.Προβλέπεται ότι, το µόνιµο προσωπικό των οργα-
νισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που απασχολεί-
ται στις αναφερόµενες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 ερ-
γασίες (απασχόληση σε συγκοµιδή και αποκοµιδή, µετα-
φορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριµµάτων,
σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των µέσων κα-
θαριότητας κ.λπ.), το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική
σύνταξη στον Τοµέα Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων «Τ.Α.∆.Κ.Υ.» του Τ.Ε.Α.∆.Υ., υπόκειται
από το διορισµό ή τη µονιµότητά του, στην καταβολή
πρόσθετης ειδικής εισφοράς 2% (επιµεριζόµενη κατά
0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισµένο) επί
του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη. Το παρα-
πάνω προσωπικό εάν έχει ήδη προσληφθεί ή διορισθεί ή
µονιµοποιηθεί, υπάγεται αναδροµικά στις παραπάνω
ρυθµίσεις, ύστερα από αίτησή του, καταβάλλοντας την
πρόσθετη ειδική εισφορά.

β. Θεσπίζεται για το παραπάνω προσωπικό, που συ-
µπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µε τις
διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων
και συνταξιοδοτείται για κύρια σύνταξη από το ∆ηµόσιο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/
2008, επικουρική σύνταξη, από τον τοµέα «Τ.Α.∆.Κ.Υ.»
του Τ.Ε.Α.∆.Υ., εφόσον έχει συµπληρώσει τις ίδιες προϋ-
ποθέσεις που απαιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο.

γ. Ορίζεται ότι η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται
µετά από αναγνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθ-
µού ετών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
µατα που απαιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο για συ-
νταξιοδότηση, µε τις προϋποθέσεις αυτές. Η αναγνώρι-
ση και εξαγορά πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα.

δ. Παρέχεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης από τον
τοµέα «Τ.Α.∆.Κ.Υ.» του Τ.Ε.Α.∆.Υ., σύµφωνα µε τα πα-
ραπάνω και για πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ι-

σχύος του υπό ψήφιση νόµου έχουν ήδη συνταξιοδοτη-
θεί από το ∆ηµόσιο, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 4
του ν. 3660/2008. (άρθρο 66)

6.α. Προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή, στην α-
σφάλιση του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερήσιων
Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Λογαρια-
σµού Ανεργίας Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Α-
θηνών και Θεσσαλονίκης των οικείων κλάδων του Ενιαί-
ου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ε-
νηµέρωσης, του προσωπικού που απασχολείται σε µία α-
πό τις ειδικότητες που ορίζονται στις παραγράφους 6 και
7 του άρθρου 5 του π.δ/τος 284/1974 (συντάκτες, διοικη-
τικοί και διαχειριστικοί υπάλληλοι), κατά κύριο επάγγελ-
µα, µε µισθό, σε σελίδα ή πύλη του διαδικτύου που δια-
τηρούν οι ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες εκδίδονται
στους Νοµούς Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή απασχολεί-
ται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα µε απο-
κλειστική αρµοδιότητα την παροχή µέσω του διαδικτύου
οπτικοακουστικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα.

β. Ορίζεται ότι, εάν κάποιος ασφαλισµένος έχει και άλ-
λη απασχόληση, µπορεί να υπαχθεί στην παραπάνω α-
σφάλιση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής
του σε αυτήν.

γ. Καθορίζονται το ύψος των καταβαλλόµενων εργο-
δοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η βάση
υπολογισµού τους.

δ. Τίθεται υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην ηλεκτρονική ενηµέρωση, είσπρα-
ξης αγγελιοσήµου για τις διαφηµίσεις και τα επί πληρω-
µή δηµοσιεύµατα που προβάλλουν, µέσω του διαδικτύ-
ου, στο ίδιο ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για
τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Το αγγελιόσηµο κατανέ-
µεται στους προβλεπόµενους φορείς κατά την ίδια ανα-
λογία που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

ε. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2429/1996, καθώς
και των αναφεροµένων αποφάσεων που έχουν σχέση µε
τις διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του αγγελιοσή-
µου από τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς
ή περιοδικά, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις επιχει-
ρήσεις του υπό ψήφιση άρθρου. (άρθρο 67)

7. Ρυθµίζονται θέµατα συµβάσεων εργολαβίας εται-
ρειών παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα:

α. Όταν το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., οι Ο.Τ.Α., οι φορείς
και οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, αναθέτουν ή προ-
κηρύσσουν διαγωνισµό για παροχή υπηρεσιών καθαρι-
σµού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες,
µεταξύ άλλων:

- τον αριθµό των εργαζοµένων,
- τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας,
- τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγο-

νται οι εργαζόµενοι,
- το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά

τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζο-
µένων,

- το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά,

- τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν
πρόκειται για καθαρισµό χώρων.

β. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή
µέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να
ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο
εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως
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και εις ολόκληρον έναντι των εργαζοµένων για την κα-
ταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών.

γ. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης
καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρε-
σιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος
άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµ-
βαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνο-
νται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που
απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, κατα-
βάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι α-
ποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφα-
λιστικές τους εισφορές.

δ. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώ-
νουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώ-
νουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης,
τον ενηµερώνουν και για τις πράξεις επιβολής προστί-
µου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβά-
σεις. (άρθρο 68)

8.α.i) Συστήνεται στον Οργανισµό Απασχόλησης Ερ-
γατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), λογαριασµός µε τίτλο
«Ειδικός Λογαριασµός Επαγγελµατιών (Ε.Λ.Ε.)», µε οι-
κονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του είναι, η
κάλυψη των δαπανών για ιατροφαρµακευτική και νοσο-
κοµειακή περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελµατιών µε-
τά τη διακοπή του επαγγέλµατός τους.

ii) Πόροι του λογαριασµού αποτελούν:
- Το 60% της µηνιαίας ατοµικής εισφοράς ασφαλισµέ-

νων του Ο.Α.Ε.Ε. που θεσπίζεται µε διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου του υπό ψήφιση νόµου.

- Οι τόκοι του κεφαλαίου του λογαριασµού και κάθε
παροχή από χαριστική αιτία.

β.i) Συστήνεται στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε.), λογαριασµός µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός
Επαγγελµατικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.)», µε οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια.

ii) Πόροι του λογαριασµού αποτελούν:
- Το 40% της παραπάνω αναφερόµενης µηνιαίας ατο-

µικής εισφοράς των ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε..
- Μέρος της προβλεπόµενης, µε τις διατάξεις του άρ-

θρου αυτού, εισφοράς των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε..
- Οι τόκοι των κεφαλαίων του λογαριασµού.
- Κάθε παροχή από χαριστική αιτία.
iii) Σκοπός του λογαριασµού είναι η οργάνωση και η ε-

φαρµογή προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, διακο-
πών και εκδροµών. ∆ικαιούχοι των παροχών του λογα-
ριασµού είναι οι ταµειακά ενήµεροι ασφαλισµένοι του
Ο.Α.Ε.Ε., οι συνταξιούχοι του Οργανισµού, καθώς και τα
µέλη των οικογενειών τους.

γ. Θεσπίζεται, για την κάλυψη των παραπάνω παρο-
χών, ατοµική µηνιαία εισφορά ασφαλισµένων του
Ο.Α.Ε.Ε. ύψους πέντε (5) ευρώ, η οποία συνεισπράττεται
µε τις τακτικές εισφορές του Οργανισµού και κατανέµε-
ται σε ποσοστό 60% υπέρ του Ε.Λ.Ε. και 40% υπέρ του
Ε.Λ.Ε.Ε., σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.

δ. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ύψους ενός (1) ευρώ, η
οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες από τον
Ο.Α.Ε.Ε. συντάξεις δώδεκα (12) µηνών και αποδίδεται
στον Ε.Λ.Ε.Ε., µε σκοπό τη συµµετοχή των συνταξιού-
χων του Ο.Α.Ε.Ε. στα παραπάνω αναφερόµενα προ-
γράµµατα κοινωνικού τουρισµού, καθώς και την οικονο-

µική ενίσχυση της Οµοσπονδίας και των Σωµατείων Συ-
νταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. Ο τρόπος διάθεσης και εισφο-
ράς του ποσού αυτού καθορίζεται µε υπουργική απόφα-
ση. (άρθρο 69)

9.α. Προβλέπεται ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται µε
τις ισχύουσες διατάξεις στις επιχειρήσεις και γενικότε-
ρα στους χώρους εργασίας, από υπαλλήλους του Γενι-
κού Χηµείου του Κράτους και από τεχνικούς και υγειονο-
µικούς επιθεωρητές εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., µπορούν να
διενεργούνται και από µικτά κλιµάκια ελέγχου αποτε-
λούµενα από υπαλλήλους και των δύο υπηρεσιών.

β. Ρυθµίζονται θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού,
συντονισµού και συγκρότησης των παραπάνω µικτών
κλιµακίων. (άρθρο 70)

10.α. Παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς του προ-
σωπικού που υπηρετεί, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψή-
φιση νόµου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου στην υπό εκκαθάριση εταιρεία «Ολυµπιακό
Χωριό 2004 Α.Ε.».

β. Η µεταφορά των υπαλλήλων αυτών γίνεται ύστερα
από αίτησή τους εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, σε
Υπηρεσίες του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(Ο.Ε.Κ.) ή οργανισµών ή εταιρειών που υπάγονται στην
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης.

γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη µεταφορά του
παραπάνω προσωπικού, η οποία θα γίνει σε υφιστάµενες
κενές θέσεις και εάν δεν υπάρχουν σε αντίστοιχες που
θα συσταθούν αυτοδίκαια, µε απόφαση του αρµόδιου υ-
πουργού. Στο µεταφερόµενο προσωπικό δεν οφείλεται
καµία αποζηµίωση.

∆εν µπορεί να µεταφερθεί το προσωπικό που υπηρε-
τεί:

- µε σχέση έµµισθης εντολής, το οποίο απολύεται µε
καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης,

- µε απόσπαση στην εταιρεία, το οποίο µετά τη λύσης
της, επιστρέφει στις θέσεις που κατείχε.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα παραµονής στην εταιρεία,
µέχρι δέκα (10) ατόµων, µέχρι το πέρας της εκκαθάρι-
σης.

ε. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του
άρθρου 1 του ν. 2819/2010 που προβλέπει την απόλυση
όλου του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου και µε σύµβαση έµµισθης εντολής µετά τη λύση
της εταιρείας. (άρθρο 71)

10. Προβλέπεται ότι για την αποζηµίωση των εµπειρο-
γνωµόνων και αξιολογητών που συµµετέχουν σε επιτρο-
πές και οµάδες εργασίας των διαγωνισµών του Ε.Σ.Π.Α.,
µέχρι να εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 3614/2007 κ.υ.α., ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (αµοιβές συλ-
λογικών οργάνων), αναδροµικά από την έναρξη υλοποί-
ησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και κατά πα-
ρέκκλιση του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (που αναφέρε-
ται σε αναδροµικότητα µέχρι ενός έτους από την έκδοση
της σχετικής πράξης για καταβολή απολαβών).

(άρθρο 72)
11.α. Μειώνονται από δώδεκα (12) σε οκτώ (8) και µε-

ταφέρονται στα γραφεία του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς
και του Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι θέ-
σεις ειδικών συνεργατών που διατηρήθηκαν στη Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά την κατάργη-
ση της Ειδικής Γραµµατείας Συντονισµού Οργανισµών
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και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.

β. Επανακαθορίζονται τα όρια πέρα από τα οποία οι α-
πολύσεις που γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύ-
σεις θεωρούνται οµαδικές. Συγκεκριµένα:

αα) Μέχρι έξι (6) εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκ-
µεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν
πενήντα (150) εργαζόµενους, αντί µέχρι τέσσερις (4) ερ-
γαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απα-
σχολούν από είκοσι (20) έως διακόσια (200) άτοµα που ι-
σχύει σήµερα.

ββ) Ποσοστό 5%, αντί 2-3% που ισχύει, του προσωπι-
κού και µέχρι τριάντα (30) εργαζόµενους, για επιχειρή-
σεις ή εκµεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκα-
τόν πενήντα (150) εργαζόµενους.

γ. Ορίζεται, από έναν (1) µήνα έως έξι (6) µήνες, ανά-
λογα το χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου, το χρονικό
διάστηµα εντός του οποίου εργοδότης δύναται να προει-
δοποιήσει εγγράφως υπάλληλό του σχετικά µε την κα-
ταγγελία υφιστάµενης σύµβασης εργασίας αορίστου
χρόνου, η οποία έχει συναφθεί για χρονικό διάστηµα πέ-
ραν των δύο (2) µηνών.

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας
έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόµε-
νο την αποζηµίωση που προβλέπεται από τις οριζόµενες
διατάξεις.

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό-
µενο καταβάλει στον απολυόµενο την προβλεπόµενη α-
πό τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας αποζηµίωση,
για τα χρόνια εργασίας που έχει συµπληρώσει ο απολυό-
µενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίη-
σης.

δ. Στην περίπτωση που η αποζηµίωση λόγω καταγγε-
λίας της σύµβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές
δύο (2) µηνών ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει
κατά την απόλυση µέρος της αποζηµίωσης που αντιστοι-
χεί στις αποδοχές δύο (2) µηνών. Το υπόλοιπο ποσό κα-
ταβάλλεται σε διµηνιαίες δόσεις.

ε. Παρέχεται το δικαίωµα της αυτασφάλισης για εργα-
ζόµενους ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύµβα-
ση εργασίας καταγγέλλεται ανεξάρτητα αν πρόκειται
για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, υπό την προϋ-
πόθεση ότι παραµένουν άνεργοι.

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης συµµετέχει µε το
50% και 80% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφα-
λισµένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για ασφαλι-
σµένους 60 ετών συµπληρωµένων έως 64 ετών αντί-
στοιχα και για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια. Ο
αριθµός των απολυοµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συ-
νολικού αριθµού των απολυοµένων.

στ. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Ε.∆. να καταρτί-
ζει και να υλοποιεί ειδικά προγράµµατα οικονοµικής ενί-
σχυσης, για την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτασφάλι-
σης των προαναφερόµενων ασφαλισµένων.

Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράµµατα βαρύνει τον
κλάδο ΛΑΕΚ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυ-
νατότητα επιµήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του
χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλι-
σης µε πόρους του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.

Επίσης, ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να καταρτίζει προγράµµατα,

σύµφωνα µε τις οριζόµενες διατάξεις [επιδότηση µέχρι
και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών ει-
σφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων κ.λπ.)], για τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων ηλικίας
55-64 ετών.

ζ. Εντάσσονται, αυτοδικαίως, σε πρόγραµµα του
Ο.Α.Ε.∆., για την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που τους βαρύνουν οι εργοδότες που προσλαµβά-
νουν νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ηλικίας
κάτω των 25 ετών και τους αµείβουν µε τα ογδόντα τέσ-
σερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού µισθού ή
ηµεροµισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Ε-
θνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.),
υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.

η. ∆ύνανται να καταρτίζονται, µεταξύ εργοδοτών και
ατόµων που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας µέ-
χρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους, ειδικές συµβάσεις
µαθητείας µέχρι ενός (1) έτους, µε σκοπό την απόκτηση
δεξιοτήτων. Οι εν λόγω µαθητευόµενοι λαµβάνουν το ε-
βδοµήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ηµεροµισθίου
ή µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ασφαλίζονται στον κλάδο α-
σφάλισης ασθένειας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου
ατυχήµατος.

Επίσης, ορίζεται: i) ο µέγιστος αριθµός των ωρών µα-
θητείας των εν λόγω ατόµων ανά ηµέρα και εβδοµάδα,
ii) το χρονικό διάστηµα της ηµέρας στο οποίο απαγορεύ-
εται η άσκηση του καθεστώτος µαθητείας κ.λπ..

θ. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/
2005 αναφορικά µε το ύψος της αποζηµίωσης για υπε-
ρωριακή απασχόληση µισθωτών που εργάζονται σε επι-
χειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο
εργασίας. Συγκεκριµένα ορίζεται σε:

- 20% από 25% που ισχύει, η προσαύξηση επί του κα-
ταβαλλόµενου ωροµισθίου, για την καταβολή αµοιβής
πέραν του συµβατικού ωραρίου εργασίας των 40 ωρών
(για πέντε (5) επιπλέον ώρες).

- 40% από 50% που ισχύει, η προσαύξηση επί του κα-
ταβαλλόµενου ωροµισθίου, για κάθε ώρα νόµιµης υπε-
ρωρίας και µέχρι τη συµπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ω-
ρών ετησίως. Η αµοιβή για την πέραν των προαναφερό-
µενων ωρών νόµιµη υπερωριακή απασχόληση είναι το
καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 60% από
75% που ισχύει σήµερα

- 80% από 100% που ισχύει σήµερα, η προσαύξηση επί
του καταβαλλόµενου ωροµισθίου, για κάθε ώρα κατ’ ε-
ξαίρεση υπερωρίας.

ι. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, µε αποφάσεις
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ά-
δειας υπερωριακής απασχόλησης των µισθωτών όλων
των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, καθώς και του
∆ηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(Ν.Π.∆.∆.) επίπλεον των για κάθε κατηγορία επιτρεπόµε-
νων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, στις
οριζόµενες περιπτώσεις.

Για την εν λόγω υπερωριακή απασχόληση το ωροµί-
σθιο της υπερωριακής απασχόλησης καταβάλλεται αυ-
ξηµένο κατά 60% από 75% που ισχύει σήµερα.

(άρθρο 73)
12. Επανακαθορίζεται το καθεστώς προσφυγής στη δι-

αιτησία, για την αντιµετώπιση εργασιακών θεµάτων που
προκύψουν µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών.

(άρθρο 74)
13. Συστήνονται ξεχωριστά σώµατα µεσολαβητών και

διαιτητών (σήµερα αποτελούν ειδικό σώµα) αποτελούµε-
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να το καθένα από αυτά, κατά µέγιστο αριθµό, από δεκα-
πέντε (15) τακτικά και από πέντε (5) αναπληρωµατικά
µέλη.

Η επιλογή των µεσολαβητών και των διαιτητών γίνεται
µε οµόφωνη γνώµη των Προέδρων της Γ.Σ.Ε.Ε., του
Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και της Ε.Σ.Ε.Ε. ή των από αυ-
τούς οριζοµένων νόµιµων αντικαταστατών τους.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση α-
νανέωσης της θητείας τους. (άρθρο 75)

14. Προσδιορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις και η
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.

(άρθρα 76 και 77)

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

I. Τακτικός
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 16.000.000 Ευρώ περίπου για

το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεο-
προσλαµβανόµενων στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
και την καταβολή των σχετικών εργοδοτικών εισφορών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αυξάνεται για καθένα από τα επό-
µενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις.

(άρθρο 27 παρ.2)
2. Ετήσια δαπάνη από την βελτίωση του υφιστάµενου

κινήτρου παραµονής στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρω-
ση 35ετίας όσων θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µέχρι 31.12.2010. (άρθρο 25 παρ.3)

3. ∆απάνη από την κάλυψη της Βασικής σύνταξης ό-
λων των ασφαλιστικών Φορέων, η οποία για το έτος
2015 εκτιµάται στο ποσό των 60.000.000 ευρώ. Το ποσό
αυτό θα αυξάνεται σταδιακά σε κάθε επόµενο έτος και
στην ολοκλήρωση του θεσµού (σε 40 έτη περίπου) εκτι-
µάται ότι, µε σηµερινές τιµές, θα ανέλθει στα
8.500.000.000 ευρώ περίπου, µε αντίστοιχη εξοικονόµη-
ση των προϋπολογισµών των φορέων κύριας ασφάλισης
συνολικά. (άρθρο 37)

4. Απώλεια εσόδων από την έκπτωση των 2/3 των ει-
σφορών του κατ’ οίκον προσωπικού και των εργατών γης
από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότη.

(άρθρο 20 παρ.5)
5. Απώλεια εσόδων ύψους 8.000.000 ευρώ περίπου

για το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
νεοπροσλαµβανόµενων στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και ο.τ.α.
και την µη παρακράτηση των σχετικών εισφορών των ερ-
γαζοµένων. Η ανωτέρω απώλεια θα αυξάνεται για καθέ-
να από τα επόµενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις.

(άρθρο 27 παρ.2)
6. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 120.000 ευρώ

περίπου από τη µείωση κατά τέσσερις (4) των θέσεων ει-
δικών συνεργατών που υπηρετούν στη Γενική Γραµµα-
τεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (άρθρο 73)

7. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από:
α. Την εφεξής αντιµετώπιση όσον αφορά στο δικαίωµα

σύνταξης των θυγατέρων και άπορων άγαµων αδερφών
µε τους ίδιους όρους µε τα αγόρια ανεξάρτητα από την
ηµεροµηνία πρόσληψης του γονέα στο ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. (άρθρο 14 παρ.1)

β. Τον επανακαθορισµό των εισοδηµατικών κριτηρίων
που λαµβάνονται υπόψη για τον περιορισµό του ποσού
της καταβαλλόµενης σύνταξης ή και την αναστολή κατα-

βολής αυτής στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες
(άρθρο 14 παρ.2)

8. Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης από την επέκταση
των σχετικών µε την απασχόληση συνταξιούχων διατά-
ξεων και στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που εργά-
ζονται εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

(άρθρο 16 παρ.1 και 3)

II. Π.∆.Ε.
∆απάνη από την καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη

συλλογικών οργάνων αναδροµικά από την έναρξη υλο-
ποίησης επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.

(άρθρο 72)

Β. Επί του προϋπολογισµού των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από:
α. Τον επανακαθορισµό του υπολογισµού της σύντα-

ξης (κύριας και επικουρικής) σε περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των
13.400.000 ευρώ για το έτος 2011, σε 27.100.000 ευρώ
για το έτος 2012, σε 41.100.000 ευρώ για το έτος 2013,
σε 55.200.000 ευρώ για το έτος 2014 και 69.700.000 ευ-
ρώ περίπου για καθένα από τα επόµενα έτη. (άρθρο 5)

β. Την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των Υγειονο-
µικών Επιτροπών που λειτουργούν εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας. (άρθρο 6 παρ. 5)

γ. Τον περιορισµό της περικοπής των συντάξεων που
καταβάλλονται στους συνταξιούχους που εργάζονται
και είναι άνω των 55 ετών. (άρθρο 16 παρ. 1)

δ. Τη βελτίωση των υφισταµένων κινήτρων παραµονής
στην εργασία µετά τη συµπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας
όσων θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέ-
χρι 31.12.2010. (άρθρο 25 παρ.1 και 2)

2. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από την εξαί-
ρεση κατηγοριών επαγγελµάτων από τον πίνακα των βα-
ρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. (άρθρο 17)

3. Αύξηση εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ από τη
θέσπιση του εργοσήµου για τους περιστασιακά απασχο-
λούµενους, η οποία εκτιµάται στο ποσό των
1.200.000.000 ευρώ για το έτος 2010, των 2.000.000.000
ευρώ για το έτος 2011, των 2.500.000.00 ευρώ για το έ-
τος 2012 και των 3.000.000.000 ευρώ για το έτος 2013
και µετά. (άρθρα 20-23)

4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προ-
στίµων σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του τέταρ-
του κεφαλαίου του υπό ψήφιση νόµου σχετικά µε το ερ-
γόσηµο. (άρθρο 24)

5. Ενδεχόµενη επιβράδυνση είσπραξης εσόδων τους,
από τη δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις των καθυστε-
ρούµενων ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 57)

6. Εξοικονόµηση δαπάνης από την αναµόρφωση του
πλαισίου των αναπηρικών συντάξεων ύψους
150.000.000 ευρώ περίπου για το έτος 2011. Η εξοικονό-
µηση θα αυξάνεται σε κάθε επόµενο έτος και κατά την
πλήρη εφαρµογή του νέου συστήµατος (σε 10 περίπου
έτη) θα ανέλθει σε 600.000.000 Ευρώ. (άρθρα 6 – 9)

7. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από:
α. Τον επανακαθορισµό των προϋποθέσεων συνταξιο-

δότησης (όρια ηλικίας και χρόνος ασφάλισης). Η εξοικο-
νόµηση εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των
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331.400.000 Ευρώ περίπου για το έτος 2011, η οποία θα
βαίνει αυξανόµενη και για το έτος 2015 και µετά θα α-
νέλθει στο ποσό των 730.000.000 Ευρώ. (άρθρο 10)

β. Την αναµόρφωση των προϋποθέσεων συνταξιοδό-
τησης των επιζώντων συζύγων. (άρθρο 13)

Γ. Επί των φορέων επικουρικής ασφάλισης (Ν.Π.∆.∆.
µη επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης από την αναστολή κα-
ταβολής της επικουρικής σύνταξης στους συνταξιού-
χους λόγω γήρατος που αναλαµβάνουν εργασία και δεν
έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

(άρθρο 16 παρ.1)

∆. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Ν.Π.∆.∆.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 108.700 ευρώ περίπου από τη
σύσταση µιας επιπλέον θέσης Γενικού ∆ιευθυντή και την
καταβολή επιδοµάτων ευθύνης στους προϊσταµένου των
επιπλέον 6 ∆ιευθύνσεων και 10 τµηµάτων.

(άρθρα 29 και 30)
2. Ετήσια αύξηση εσόδων από την υπαγωγή των υπαλ-

λήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. στον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά το πρώτο έτος
(2011) υπολογίζεται στο ποσό των 24.000.000 ευρώ, η ο-
ποία θα αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα µε τον αριθµό
προσλήψεων για τα επόµενα 40 έτη. (άρθρο 27 παρ.2)

3. Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 1.200.000.000 ευρώ
περίπου από το 2013 και µετά από την παρακράτηση πο-
σοστού επί των συνεισπραττόµενων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
εισφορών του ΟΑΕ∆, του Οργανισµού Εργατικής Κατοι-
κίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, µε αντίστοι-
χη µείωση των εσόδων των Οργανισµών αυτών. Η ανω-
τέρω αύξηση (και αντίστοιχη µείωση) περιορίζεται στο
ποσό των 400.000.000 ευρώ για το 2011 και των
800.000.000 ευρώ για το 2012. (άρθρο 42)

Ε. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α. (Ν.Π.∆.∆. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 336.000.000 Ευρώ περίπου α-
πό την αύξηση των συντάξεων κατά 30 Ευρώ. Ειδικά για
το έτος 2010, η δαπάνη αυτή περιορίζεται στο ποσό των
144.000.000 ευρώ περίπου. (άρθρο 19 παρ.3)

2. Νοµιµοποίηση δαπάνης από την αναδροµική αύξηση
των συντάξεων του Ο.Γ.Α. από 1.10.2009 η οποία εκτι-
µάται στο ποσό των 288.000.000 Ευρώ περίπου.

(άρθρο 19 παρ.3)

3. Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 42.000.000 ευρώ από
την αναπροσαρµογή του ποσοστού εισφοράς στο 2,5%
(από 1,5%) των ασφαλισµένων για τον κλάδο Υγείας.

(άρθρο 19 παρ.1)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.∆. (Ν.Π.∆.∆. ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από την ένταξη σε πρόγραµµα για
την επιχορήγηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας κάτω
των 25 ετών. (άρθρο 73 παρ.8)

2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα κα-

τάρτισης προγραµµάτων (π.χ. επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών) για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των
εργαζοµένων ηλικίας 55 – 64 ετών. (άρθρο 73 παρ. 6)

Ζ. Επί του ΛΑΕΚ

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα παρο-
χής οικονοµικής ενίσχυσης για την κάλυψη µέρους του
κόστους αυτασφάλισης εργαζοµένων ηλικίας 55 – 64 ε-
τών των οποίων η σύµβαση εργασίας καταγγέλλεται.

(άρθρο 73 παρ.5)

Η. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε-
νεών (ΑΚΑΓΕ)

Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 290.000.000 ευρώ περί-
που από την καθιέρωση εισφοράς αλληλεγγύης στις ά-
νω των 1.400 ευρώ συντάξεις. (άρθρο 38)

Αθήνα 25 Ιουνίου 2010

Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και Συ-
ναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

I. Τακτικός
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 16.000.000 ευρώ περίπου για

το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεο-
προσλαµβανόµενων στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
και την καταβολή των σχετικών εργοδοτικών εισφορών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αυξάνεται για καθένα από τα επό-
µενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις.

(άρθρο 27 παρ.2)
2. Ετήσια δαπάνη από την βελτίωση του υφισταµένου

κινήτρου παραµονής στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρω-
ση 35ετίας όσων θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µέχρι 31.12.2010. (άρθρο 25 παρ.3)

3. ∆απάνη από την κάλυψη της Βασικής σύνταξης ό-
λων των ασφαλιστικών Φορέων, η οποία για το έτος
2015 εκτιµάται στο ποσό των 60.000.000 ευρώ. Το ποσό
αυτό θα αυξάνεται σταδιακά σε κάθε επόµενο έτος και
στην ολοκλήρωση του θεσµού (σε 40 έτη περίπου) εκτι-
µάται ότι, µε σηµερινές τιµές, θα ανέλθει στα
8.500.000.000 ευρώ περίπου, µε αντίστοιχη εξοικονόµη-
ση των προϋπολογισµών των φορέων κύριας ασφάλισης
συνολικά. (άρθρο 37)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώ-
σεις που θα εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

4. Απώλεια εσόδων από την έκπτωση των 2/3 των ει-
σφορών του κατ’ οίκον προσωπικού και των εργατών γης
από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότη.

(άρθρο 20 παρ.5)
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5. Απώλεια εσόδων ύψους 8.000.000 ευρώ περίπου
για το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
νεοπροσλαµβανόµενων στο δηµόσιο, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.
και την µη παρακράτηση των σχετικών εισφορών των ερ-
γαζοµένων. Η ανωτέρω απώλεια θα αυξάνεται για καθέ-
να από τα επόµενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις.

(άρθρο 27 παρ.2)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες

πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Π.∆.Ε.
∆απάνη από την καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη

συλλογικών οργάνων αναδροµικά από την έναρξη υλο-
ποίησης επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.

(άρθρο 72)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από το Π.∆.Ε.

Β. Επί του προϋπολογισµού των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από:
α. Τον επανακαθορισµό του υπολογισµού της σύντα-

ξης (κύριας και επικουρικής) σε περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των
13.400.000 ευρώ για το έτος 2011, σε 27.100.000 ευρώ
για το έτος 2012, σε 41.100.000 ευρώ για το έτος 2013,
σε 55.200.000 ευρώ για το έτος 2014 και 69.700.000 ευ-
ρώ περίπου για καθένα από τα επόµενα έτη. (άρθρο 5)

β. Την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των Υγειονο-
µικών Επιτροπών που λειτουργούν εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας. (άρθρο 6 παρ. 5)

γ. Τον περιορισµό της περικοπής των συντάξεων που
καταβάλλονται στους συνταξιούχους που εργάζονται
και είναι άνω των 55 ετών (άρθρο 16 παρ. 1)

δ. Τη βελτίωση των υφιστάµενων κινήτρων παραµονής
στην εργασία µετά τη συµπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας
όσων θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέ-
χρι 31.12.2010. (άρθρο 25 παρ.1 και 2)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
που θα εγγράφονται στους προϋπολογισµούς των οικεί-
ων φορέων.

∆. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Ν.Π.∆.∆.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 108.700 Ευρώ περίπου από
τη σύσταση µιας επιπλέον θέσης Γενικού ∆ιευθυντή και
την καταβολή επιδοµάτων ευθύνης στους προϊσταµένου
των επιπλέον 6 ∆ιευθύνσεων και 10 τµηµάτων.

(άρθρα 29 και 30)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις

που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.

Ε. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α. (Ν.Π.∆.∆. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 336.000.000 ευρώ περίπου α-
πό την αύξηση των συντάξεων κατά 30 ευρώ. Ειδικά για
το έτος 2010 η δαπάνη αυτή περιορίζεται στο ποσό των
144.000.000 ευρώ περίπου. (άρθρο 19 παρ.3)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του ΟΓΑ.

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.∆. (Ν.Π.∆.∆. ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).

1. Ετήσια δαπάνη από την ένταξη σε πρόγραµµα για
την επιχορήγηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας κάτω
των 25 ετών. (άρθρο 73 παρ.8)

2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα κα-
τάρτισης προγραµµάτων (π.χ. επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών) για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των
εργαζοµένων ηλικίας 55 – 64 ετών. (άρθρο 73 παρ. 6)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώ-
σεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆..

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Α. Λοβέρδος
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