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Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑΕΔ

1. Με το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 1305/1982  (Α΄
146), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 του
ν. 1759/1988 (Α΄ 50), µε το οποίο συµπληρώθηκε η παρά-
γραφος 3 του άρθρου 2 α.ν. 1846/51, υπήχθησαν στην α-
σφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα πρόσωπα που απασχολούνται
µε σύµβαση µίσθωσης έργου εφόσον εργάζονται µε
συνθήκες που απαντώνται στις µισθώσεις εργασίας. Οι
προϋποθέσεις ασφάλισης, ο τρόπος υπολογισµού των η-
µερών των προσώπων αυτών κατά κατηγορία, η µισθο-
λογική περίοδος, ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής
των εισφορών και ο υπόχρεος για την καταβολή τους κα-
θορίστηκαν µε τον Κανονισµό «για τον τρόπο ασφάλισης
στο ΙΚΑ των απασχολουµένων µε σύµβαση µίσθωσης έρ-
γου» που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω
διάταξης. 
Τα παραπάνω πρόσωπα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας, αλλά δεν κα-
λύπτονται για τους κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑ-
ΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ, επειδή δεν παρέχουν εξαρτηµένη ερ-
γασία. 
Ο λόγος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, όπως προκύπτει από την ίδια τη διάταξη της υπα-
γωγής τους, είναι η απασχόλησή τους µε συνθήκες που
απαντώνται στις µισθώσεις εργασίας, δηλαδή µε συνθή-
κες που προσοµοιάζουν µε αυτές της εξαρτηµένης ερ-
γασίας. Η εξαίρεση εποµένως από τους κλάδους και λο-
γαριασµούς του ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ δεν φαίνεται δικαι-
ολογηµένη αφού και για την υπαγωγή στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται ότι υπάρχουν συνθήκες εξαρ-
τηµένης εργασίας. 
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ρητά η υ-

παγωγή των παραπάνω προσώπων στην ασφάλιση όλων
των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ.
και της Εργατικής Εστίας, ώστε να µην υπάρχει διαφο-
ροποίηση στην ασφάλισής τους από τους λοιπούς ασφα-
λισµένους που εργάζονται µε παρόµοιες συνθήκες.

2. Με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50) που
προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951
υπήχθησαν στην υποχρεωτική (και όχι αυτοδίκαιη) α-
σφάλιση του νόµου αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν
εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγ-
γελµα σε εργοδότες µε τους οποίους είναι σύζυγοι, ή
συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθµού συγγένειας, ε-
φόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υπο-
χρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα
κύριας ασφάλισης. Με την ίδια διάταξη προβλέφθηκε η
έκδοση Κανονισµού για τη ρύθµιση των όρων και των
προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση της ασφάλισης
των παραπάνω προσώπων.
Σε εφαρµογή του νόµου εκδόθηκε ο «Κανονισµός α-

σφάλισης στο ΙΚΑ των προσώπων που απασχολούνται
σε επιχειρήσεις µελών της οικογένειάς τους, που εγκρί-
θηκε µε την Φ21/3288/20.12.88 απόφαση Υπουργού Υ-

γείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 4/89).
Με το άρθρο 1 του Κανονισµού προβλέπεται ρητά η υ-

παγωγή των παραπάνω πρόσωπων ασφάλιση του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, για όλους τους κλάδους ασφάλισής του, καθώς και
του ΕΤΕΑΜ. Οι πιο πάνω ασφαλισµένοι δεν καλύπτονται
για τους κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και
ΟΕΚ, επειδή θεωρείται ότι δεν παρέχουν εξαρτηµένη ερ-
γασία. Κατά τη θεωρία και τη µέχρι σήµερα διαµορφωµέ-
νη νοµολογία, εξαρτηµένη είναι η εργασία που παρέχε-
ται αυτοπροσώπως, έναντι καταβολής µισθού, κάτω από
την επίβλεψη και τον έλεγχο του εργοδότη, ο οποίος κα-
θορίζει και τον τόπο και το χρόνο εργασίας του µισθω-
τού. Χαρακτηριστικό εποµένως της εξαρτηµένης εργα-
σίας είναι η απασχόληση του µισθωτού κάτω από τον έ-
λεγχο και την καθοδήγηση του εργοδότη.
Επειδή το παραπάνω χαρακτηριστικό δεν απουσιάζει

από την απασχόληση σε οικογενειακές επιχειρήσεις,
δεν είναι δικαιολογηµένη η διαφοροποίηση της ασφάλι-
σης των παραπάνω προσώπων από τους λοιπούς ασφα-
λισµένους που εργάζονται µε τις ίδιες συνθήκες και δεν
είναι σύζυγοι, ή συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθµού
συγγένειας µε τον εργοδότη τους.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η ρητή υπαγωγή των

προσώπων που παρέχουν εργασία σε εργοδότες µε τους
οποίους είναι σύζυγοι, ή συγγενείς πρώτου και δευτέρου
βαθµού συγγένειας στην ασφάλιση όλων των κλάδων
και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και της Εργα-
τικής Εστίας.

3. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
µαζί µε τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των
εισφορών υπέρ των κλάδων ασφάλισης αυτού (Συντάξε-
ων, Ασθενείας έχει αναλάβει και τη συνβεβαίωση και συ-
νείσπραξη των εισφορών του ΕΤΕΑΜ , υπέρ των κλάδων
και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ. (Ανεργία, Στράτευση,
ΔΛΟΕΜ, ΛΕΠΕΕ/ΕΛΠΕΚΕ, ΛΠΕαΑΕ και Ε.Κ.Λ.Α.) του
Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε.. 
Υπάρχουν όµως διάφορες οµάδες εργαζοµένων, οι ο-

ποίες εξαιρούνται από την ασφάλιση των κλάδων των
παραπάνω οργανισµών µε αποτέλεσµα να ισχύουν δια-
φορετικά ασφάλιστρα για κάθε κατηγορία. Η ανάγκη δια-
χείρισης όλων αυτών των εξαιρέσεων οδήγησε σε µεγά-
λη αύξηση του αριθµού των ΚΠΚ µε αποτέλεσµα να καθί-
σταται το σύστηµα εξαιρετικά δύσχρηστο για τους εργο-
δότες και να δηµιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για σφάλ-
µατα στη δήλωση των ασφαλιστικών στοιχείων.
Έτσι, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για απλοποίηση

του συστήµατος, µε τη θέσπιση διατάξεων που υπαγά-
γουν στους κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ
και ΟΕΕ τις µεµονωµένες περιπτώσεις που εξαιρούνται
µε στόχο την ενιαία αντιµετώπιση των ασφαλισµένων ό-
σο αυτό είναι δυνατό. Οι περιπτώσεις ασφαλισµένων
που µε την διάταξη προτείνεται να υπαχθούν στους πιο
πάνω κλάδους είναι:
α) Οι Έλληνες υπήκοοι που εργάζονται στο εξωτερικό

εκτός χωρών Ε.Ε για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει
στην Ελλάδα. 
β) Οι υπάλληλοι του Δηµοσίου που κατά τη µονιµοποί-

ησή τους επέλεξαν την πρότερή τους ασφάλιση στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.
γ) Οι Ορκωτοί εκτιµητές µέλη του Σώµατος Ορκωτών

Εκτιµητών. 
δ) Τα µέλη αστικών συνεταιρισµών. 
ε) Οι αθλητές µε αµοιβή και οι επαγγελµατίες αθλητές. 
στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία µε



ξένη σηµαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις του
ν. 800/1978.
ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων

δυνάµεων καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων
που µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο-
χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία
περίοδο

Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

Με το άρθρο έβδοµο του ν. 1305/1982 (Α΄146) προ-
στέθηκε παράγραφος 11 στο άρθρο 25 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179), µε την οποία ορίζεται ότι: «Απαλλα-
γές από εισφορές ή µειώσεις που έχουν θεσπισθεί υπέρ
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδρυ-
µάτων και οποιουδήποτε άλλου Οργανισµού ή Λογαρια-
σµού δεν καταλαµβάνουν και τις υπέρ των Οργανισµών
Κοινωνικής Ασφάλισης εισφορές, εκτός αν ρητά προ-
βλέπεται τούτο από σχετική διάταξη νόµου.»
Ως διάταξη νόµου νοείται πράξη του νοµοθετικού ορ-

γάνου που θεσπίζει κανόνες δικαίου (τυπικός νόµος). Ε-
πειδή κανόνες δικαίου περιλαµβάνονται και σε κανονι-
στικές πράξεις της Διοίκησης, όπως είναι τα διατάγµατα,
δηµιουργήθηκαν αµφισβητήσεις ως προς το αν είναι
σύµφωνες µε το άρθρο έβδοµο του ν. 1305/1982 απαλ-
λαγές υπέρ Ιδρυµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που
προβλέπονται στις διατάξεις των Οργανισµών τους και
καθορίζονται µε τις Ιδρυτικές τους πράξεις, οι οποίες έ-
χουν εγκριθεί µε προεδρικά διατάγµατα ή σε κάποιες πε-
ριπτώσεις που δεν λειτουργούσε η Βουλή (ανώµαλοι ή
µεταβατικοί περίοδοι) και µε νοµοθετικά διατάγµατα. 
Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί συνταγµατικά κατο-

χυρωµένο δικαίωµα. Κατά το άρθρο 22 παρ.5 του Συ-
ντάγµατος, το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφά-
λιση των εργαζοµένων όπως νόµος ορίζει.
Ο α.ν. 1846/1951 (Α΄179), στο άρθρο 2 παρ. 1 ορίζει ό-

τι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτι-
κώς και αυτοδικαίως όλα τα πρόσωπα, τα οποία µέσα
στα όρια της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελµα ε-
ξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσία έναντι αµοιβής.
Η υποχρεωτική ασφάλιση αποτελεί δικαίωµα και υπο-

χρέωση, που απορρέει από το νόµο και για τον ασφαλι-
σµένο και για τον ασφαλιστικό φορέα. Επιπλέον, η δηµι-
ουργία της ασφαλιστικής σχέσης συντελείται αυτοδί-
καια, από το πραγµατικό γεγονός της απασχόλησης. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που οφείλονται προκειµέ-

νου να πραγµατοποιηθεί η ασφάλιση των εργαζοµένων
για την εργασία που παρέχουν, συνδέονται στενά µε τις
αποδοχές τους και κατά την εισηγητική έκθεση του α.ν.
1846/1951 (Α΄179) αποτελούν προέκταση του µισθού,
του «κοινωνικού µισθού» όπως αποκαλείται. Εξάλλου οι
εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη αποτελούν τους
θεσµοθετηµένους κύριους πόρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά
τη ρητή διάταξη του άρθρου 24 του α.ν. 1846/1951
(Α΄179). Εποµένως οποιαδήποτε απαλλαγή ή µείωση α-
σφαλιστικών εισφορών, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και,
επειδή σχετίζεται µε το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δι-
καίωµα της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να στηρίζεται
σε απόφαση του νοµοθετικού οργάνου και όχι σε διατά-
ξεις οργανισµών Ιδρυµάτων ή λοιπών ΝΠΙΔ που απλώς
εγκρίνονται µε οποιασδήποτε µορφής διατάγµατα. 
Για τους λόγους αυτούς µε την προτεινόµενη διάταξη

προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 11 του άρθρου 25
του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), που προστέθηκε µε το άρ-
θρο έβδοµο του ν. 1305/1982 (Α΄ 146), µε το οποίο ρητά
ορίζεται ότι, από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταρ-
γούνται όποιες απαλλαγές ή µειώσεις είχαν θεσπιστεί
µε διατάγµατα οποιασδήποτε µορφής, συµπεριλαµβανο-
µένων και των νοµοθετικών.

Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασµού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο 
ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την παρ 1 του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3655/2008 ο
κλάδος ασθένειας του ΤΑΞΥ εντάσσεται στον κλάδο α-
σθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισµένοι του εντασ-
σόµενου κλάδου καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους γί-
νονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
διέπονται από τη νοµοθεσία του κλάδου ασθένειας αυ-
τού, ως προς τις παροχές σε είδος.
Ως προς τις παροχές σε χρήµα, µε την παράγραφο 2

συστήθηκε λογαριασµός µε την ονοµασία «Ειδικός Λο-
γαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», µε πλήρη οικονοµική
και λογιστική αυτοτέλεια στον οποίο µεταφέρθηκε µέ-
ρος του αποθεµατικού του ΤΑΞΥ, τα έσοδα του καταρ-
γούµενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήµα
(ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων,
από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40%
σε βάρος των ασφαλισµένων και ποσοστό 0,40% επί των
αποδοχών των ασφαλισµένων ως συµµετοχή του Κρά-
τους στην ασφάλιση των από 1.1.1993 και µετά ασφαλι-
σµένων), τα έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περι-
ουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προ-
κύπτει από τη δραστηριότητά του.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

καλείται να διαχειριστεί ένα καθεστώς µε πολλές ιδιαι-
τερότητες σε σχέση µε αυτό που ισχύει για τους λοι-
πούς ασφαλισµένους του . Πιο συγκεκριµένα:
α) Η ασφάλιση των υπαγοµένων στον Ειδικό Λογαρια-

σµό προσώπων µέσω της ΑΠΔ, δεν µπορεί να γίνει µε
τους κωδικούς που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλι-
σµένους, µε αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας νέων.
Μέχρι σήµερα έχουν αποδοθεί 22 νέοι κωδικοί για την
αιτία αυτή, χωρίς να αποκλείεται η δηµιουργία και άλ-
λων. 
β) Λόγω της ασφάλισης στον Ειδικό Λογαριασµό δηµι-

ουργήθηκε η ανάγκη χρήσης και δεύτερου κωδικού για
τον ίδιο ασφαλισµένο, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα για
τους λοιπούς ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γεγονός
που επιτείνει την πολυπλοκότητα του συστήµατος
γ) Οι ασφαλισµένοι του λογαριασµού υπάγονται για

παροχές σε είδος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξυπηρετούνται α-
πό τις υγειονοµικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
δ) Η χορήγηση των παροχών σε χρήµα εξακολουθεί να

διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασ-
σόµενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραµέ-
νει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές, εκτελείται δε για
µεν τους κατοίκους της Αττικής από την Υποδ/νση Παρο-
χών του Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων που
συστήθηκε στο Περιφερειακό Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθή-
νας, για δε τις υπόλοιπες περιοχές οι πληρωµές διεκπε-
ραιώνονται από τα Λογιστήρια των κατά τόπον αρµοδίων
Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
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ε) Η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήµα
του Ειδικού Λογαριασµού εξυπηρετείται από τις Υγειο-
νοµικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
στ) Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασµού γίνε-

ται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ζ) Η διοίκηση και διαχείριση του Τοµέα ασκείται από το

Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 
Η διατήρηση της οικονοµικής και λογιστικής αυτοτέ-

λειας του λογαριασµού µε τις ιδιαιτερότητες που αυτή
συνεπάγεται επιφέρει πολυπλοκότητα στο σύστηµα α-
σφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε δυσανάλογο λειτουργικό κό-
στος και άµεσες επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχό-
µενων υπηρεσιών στο σύνολο των ασφαλισµένων του.
Προκειµένου να ξεπεραστούν οι διοικητικές και οργα-

νωτικές δυσχέρειες και να µειωθεί το λειτουργικό κό-
στος, κρίνεται σκόπιµη η συγχώνευση του «Ειδικού Λο-
γαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων», στον κλάδο ασθενεί-
ας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τον οποίο θα γίνεται η χορήγηση
των παροχών σε χρήµα στους δικαιούχους. 
Η χορήγηση των παροχών θα γίνεται µε τις διατάξεις

που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισµένους του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ, µε δεδοµένο ότι τα ποσοστά εισφορών που
καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι του Ειδικού Λογαριασµού
δεν διαφοροποιούνται από αυτά των λοιπών ασφαλισµέ-
νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η πλήρωση των προϋποθέσεων
για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε χρήµα κρίνεται
κατά κύριο λόγο σε ετήσια βάση.

Άρθρο 4
Καθορισµός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων 

ειδικών εισφορών

1. Για ορισµένες κατηγορίες ασφαλισµένων ισχύουν
ειδικά καθεστώτα συνταξιοδότησης, διαφορετικά από το
συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει γενικά στο ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ. Η καθιέρωσή τους υπαγορεύθηκε από διάφορους
λόγους ανά κατηγορία, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ο
σκοπός τους είναι η θεµελίωση δικαιώµατος στη σύντα-
ξη για τα υπαγόµενα σε κάθε ένα από αυτά πρόσωπα σε
ηλικία µικρότερη από αυτήν η οποία γενικά ισχύει. Σε α-
ντιστάθµισµα της δαπάνης που υφίσταται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
από την πρόωρη συνταξιοδότηση των υπαγοµένων στα
ειδικά αυτά συνταξιοδοτικά καθεστώτα έχει θεσµοθετη-
θεί η καταβολή αυξηµένων εισφορών τόσο από τον ερ-
γοδότη όσο και από τον ασφαλισµένο. Από τις κατηγο-
ρίες αυτές, µόνο για τους υπαγοµένους στα ΒΑΕ, ισχύει
ενιαίο ποσοστό πρόσθετης εισφοράς 3,60% για παλαι-
ούς και νέους ασφαλισµένους.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, όσον αφορά τους ασφα-

λισµένους µετά την 1.1.1993 («νέους» ασφαλισµένους),
µε τη διάταξη του άρθρου 23 του ν. 2084/1992 θεσπίστη-
κε ενιαίο ποσοστό πρόσθετης εισφοράς 3,60% επί των
αποδοχών των ασφαλισµένων, µε εξαίρεση τους απα-
σχολουµένους σε υπόγειες στοές µεταλλείων-λιγνιτω-
ρυχείων και σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, κα-
θώς και τους ασφαλισµένους της Διεύθυνσης Ασφαλίσε-
ως Προσωπικού Δ.Ε.Η., που απασχολούνται σε ορυχεία,
σταθµούς παραγωγής και δίκτυα, όπου το ποσοστό κα-
θορίστηκε στο 7,50%.
Για τους ασφαλισµένους πριν την 1.1.1993 («παλαι-

ούς» ασφαλισµένους) ισχύουν πολλά και διαφορετικά
ποσοστά πρόσθετων εισφορών, τα οποία έχουν ως εξής:
α. για το προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων, πο-

σοστό πρόσθετης εισφοράς 6,82%

β. για τους ιπτάµενους φροντιστές και ιπτάµενους συ-
νοδούς της Ολυµπιακής Αεροπορίας και της Ολυµπιακής
Αεροπλοΐας ποσοστό πρόσθετης εισφοράς 23,30%
γ. για τους πτυχιούχους χειριστές αεροσκαφών που

χρησιµοποιούνται από οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητι-
κές εργασίες, ποσοστό πρόσθετης εισφοράς 10,85%
δ. για το προσωπικό εδάφους της Ολυµπιακής Αερο-

πορίας και Ολυµπιακής Αεροπλοΐας και το προσωπικό
της OLYMPIC CATERING, ποσοστό πρόσθετης εισφοράς
8,72%
ε. για τους ηθοποιούς θεάτρου πρόζας και µουσικού,

υποβολείς και µουσικούς εγχόρδων και κρουστών οργά-
νων, τεχνικούς θεάτρου και κινηµατογράφου & προσωπι-
κό σκηνής, ποσοστό πρόσθετης εισφοράς 3,60%
στ. για τους ηθοποιούς µελοδραµατικού θεάτρου, µου-

σικούς πνευστών οργάνων και χορευτές, ποσοστό πρό-
σθετης εισφοράς 10%
ζ. για τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές Με-

ταλλείων-Λιγνιτωρυχείων, και σε χώρους εξόρυξης, ε-
µπλουτισµού και κατεργασίας πετρωµάτων για παραγω-
γή ινών αµιάντου, καθώς και σε χώρους παραγωγής
προϊόντων αµιαντοτσιµέντου, ποσοστό πρόσθετης ει-
σφοράς 11,10%. 
η. για το προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυτοδι-

οίκησης το οποίο απασχολείται στην αποκοµιδή, µετα-
φορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριµµάτων,
σε συνεργεία συντήρησης, επισκευής των µέσων καθα-
ριότητας και µε το πλύσιµο αυτών, καθώς και τους οδο-
καθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών
και καθαριστές οστών, ποσοστό πρόσθετης εισφοράς
7%.
Τα διαφορετικά αυτά ποσοστά ειδικών πρόσθετων ει-

σφορών που ισχύουν για τους «παλαιούς» ασφαλισµέ-
νους, σε συνδυασµό µε την υπαγωγή ή µη στους λοι-
πούς κλάδους ασφάλισης, έχουν δηµιουργήσει µεγάλο
αριθµό ΚΠΚ που επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστηµα.
Για την απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης και µε

δεδοµένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανακα-
θορίστηκαν µε το ν. 3863/2010 (Α΄115) προς την κατεύ-
θυνση της ενιαίας αντιµετώπισης των ασφαλισµένων,
προτείνεται, για όλες τις περιπτώσεις παλαιών ασφαλι-
σµένων για τους οποίους προβλέπεται πρόσθετη ειδική
εισφορά η θέσπιση ενιαίου ποσοστού που ορίζεται σε
7% για όλες τις κατηγορίες. 
Το ίδιο ποσοστό προτείνεται να ισχύει και για τους υ-

παχθέντες στην ασφάλιση µετά την 1.1.1993 (νέους α-
σφαλισµένους) που απασχολούνται σε υπόγειες στοές
µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων και σε εναέριες ή υποθα-
λάσσιες εργασίες, καθώς και τους ασφαλισµένους της
Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η., που απα-
σχολούνται σε ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δί-
κτυα, για τους οποίους µε τη διάταξη του άρθρου 23
παρ. 2 ν. 2084/1992 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
2 άρθρο 4 του ν. 2335/1995 είχε οριστεί σε 7,5%.
Το ποσοστό αυτό αποτελεί το µέσο όρο των ισχυό-

ντων ποσοστών και κρίνεται, βάσει αναλογιστικής µελέ-
της ότι θα αποτελέσει το αντιστάθµισµα της συνολικής
επιβάρυνσης του Κλάδου σύνταξης που επιφέρει η πρό-
ωρη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων που υπάγονται
στα πιο πάνω ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

2. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165), η πρόσθετη ειδική εισφορά των α-
σφαλισµένων στο ΕΤΕΑΜ που έχουν υπαχθεί στην α-
σφάλιση πριν από την 1.1.1993, οι οποίοι απασχολούνται
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σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ορίζεται σε πο-
σοστό 2% και βαρύνει τους ασφαλισµένους κατά 1,25%
και τους εργοδότες κατά 0,75%. Για τους απασχολούµε-
νους σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων,
καθώς και σε υποθαλάσσιες εργασίες, η πρόσθετη ειδική
εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 3% και βαρύνει κατά 1%
τους ασφαλισµένους και κατά 2% τους εργοδότες.
Ίδια κατά το περιεχόµενο ρύθµιση ισχύει µε βάση τη

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 2084/1992 για τους ασφαλισµένους των ανωτέρω κα-
τηγοριών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από
1.1.1993 και εφεξής («νέους» ασφαλισµένους»).
Με το προεδρικό διάταγµα 34/2004 (29/6.2.2004), από

1.4.2004, το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι-
κού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ), συγχωνεύ-
θηκε στο ΕΤΕΑΜ. Από την ηµεροµηνία συγχώνευσης, ό-
λο το προσωπικό των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς
και το προσωπικό της OLYMPIC CATERING και της ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ, για επικουρική σύνταξη υ-
πήχθη στο ΕΤΕΑΜ. 

Mε τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 22 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει µετά το άρθρο 58 παρ.
8 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), ορίζεται ότι η καθοριζόµενη
από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 997/1979 µηνιαία συνολική εισφορά του ΕΤΕΑΜ
προσαυξάνεται για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλι-
σµένων ως εξής: 

α. Ιπτάµενοι συνοδοί και φροντιστές ασφαλισµένοι Ο-
λυµπιακής Αεροπορίας ΑΕ και Ολυµπιακής Αεροπλοΐας
ΑΕ κατά 4%. 

β. Λοιπό ιπτάµενο προσωπικό και διοικητικό, τεχνικό
και λοιπό προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχει-
ρήσεων, καθώς και της Olympic Catering κατά 1,8%, ε-
κτός αυτού που υπάγεται στον Κανονισµό Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Επίσης ορίζεται ότι τα παραπάνω ποσοστά εισφορών

επιµερίζονται ισόποσα µεταξύ ασφαλισµένου και εργο-
δότη. 
Ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε η προσαύξηση, εί-

ναι η αντιµετώπιση της επιβάρυνσης του ΕΤΕΑΜ, µετά
τη συγχώνευση σε αυτό του ΤΕΑΠΑΕ, από το γεγονός
ότι οι ασφαλισµένοι του συνταξιοδοτούνται σε µειωµένα
όρια ηλικίας.

Η διαφοροποίηση όµως των ποσοστών µε τα οποία
προσαυξήθηκε η εισφορά του ΕΤΕΑΜ ανά κατηγορία α-
σφαλισµένων που προέρχονται από το τ. ΤΕΑΠΑΕ, σε
συνδυασµό µε την υπαγωγή ή µη στους λοιπούς κλά-
δους ασφάλισης, έχουν δηµιουργήσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
που βεβαιώνει και εισπράττει τις εισφορές του ΕΤΕΑΜ,
µεγάλο αριθµό ΚΠΚ που επιβαρύνουν το ασφαλιστικό
σύστηµα.
Για την απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης και µε

δεδοµένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανακα-
θορίστηκαν µε το νόµο 3863/2010 (Α΄ 115) προς την κα-
τεύθυνση της ενιαίας αντιµετώπισης των ασφαλισµένων,
προτείνεται, για τις περιπτώσεις ασφαλισµένων στο Ε-
ΤΕΑΜ που απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά ε-
παγγέλµατα, να παραµείνει υπέρ ΕΤΕΑΜ ποσοστό ει-
σφοράς 2% για όλες τις κατηγορίες, πλην των απασχο-
λουµένων σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχεί-
ων, καθώς και σε υποθαλάσσιες εργασίες, για τους οποί-
ους ισχύει η πρόσθετη ειδική εισφορά του 3% που βαρύ-
νει κατά 1% τους ασφαλισµένους και κατά 2% τους ερ-
γοδότες. Το ποσοστό αυτό του 3% µε τον επιµερισµό

που ορίζεται ανωτέρω, προτείνεται να θεσπιστεί για ό-
λες τις κατηγορίες υπαγοµένων στα ειδικά συνταξιοδο-
τικά καθεστώτα εκτός των ΒΑΕ, εφόσον ασφαλίζονται ε-
πικουρικά στο ΕΤΕΑΜ και να καταργηθούν αντίστοιχα οι
διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) και της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 3518/2006
(Α΄ 272), που προβλέπουν την προσαύξηση εισφοράς υ-
πέρ ΕΤΕΑΜ για τους προερχόµενους από το τ. ΤΕΑΠΑΕ. 

Άρθρο 5
Εισφορές απασχολούµενων συνταξιούχων

1. Για την ασφάλιση των εργαζόµενων συνταξιούχων
και την καταβολή εισφορών γι’ αυτούς έχουν θεσπιστεί
αποκλίσεις από τα ισχύοντα για τους λοιπούς ασφαλι-
σµένους, όπως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν. 1902/1990, κατά την οποία οι συνταξιούχοι του Δηµο-
σίου και των ν.π.δ.δ. εξ ιδίας υπηρεσίας και οι συνταξιού-
χοι λόγω γήρατος, αποχωρήσεως και αναπηρίας των φο-
ρέων κύριας ασφάλισης γενικά από δικό τους δικαίωµα
που παρέχουν οποιαδήποτε εργασία ασφαλιστέα στο Ι-
ΚΑ-ETAM, υπόκεινται, επί πλέον των νοµίµων κρατήσε-
ων για την ασφάλισή τους, και σε κράτηση 3% επί των α-
ποδοχών τους, υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Το
ποσοστό κράτησης 3% ειδικά για την συγκεκριµένη κα-
τηγορία προσώπων δεν κατανέµεται κατά εργοδότη και
ασφαλισµένο, αλλά βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργαζό-
µενο συνταξιούχο, παρέµεινε δε ίδιο και µετά τις διατά-
ξεις του άρθρου 44 παρ. 6 του ν. 2084/1992, αφού η αύ-
ξηση της εισφοράς του κλάδου ανεργίας που προέβλε-
παν οι τελευταίες δεν αναφερόταν και στη διάταξη του
άρθρου 25 του ν. 1902/1990.
Με το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) του οποίου η ι-

σχύς µε το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) επεκτά-
θηκε και στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, των Νοµι-
κών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και του
Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) που αναλαµβά-
νουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται προβλέπεται η υπο-
χρέωση καταβολής των προβλεπόµενων και για τους
λοιπούς (µη συνταξιούχους) ασφαλισµένους εισφορών,
όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των
φορέων. Εποµένως, για τους απασχολούµενους συντα-
ξιούχους στους οποίους έχει εφαρµογή το άρθρο 63 του
ν. 2676/1999 το ποσοστό υπέρ του κλάδου ανεργίας α-
νέρχεται στο 5% και κατανέµεται µεταξύ εργοδότη και
ασφαλισµένου. 
Όµως, όπως προκύπτει από την περ. α της παραγρά-

φου 3 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 ακόµα και µετά
την πλήρη ισχύ της διάταξης (1.1.2013) παραµένει εκτός
του πεδίου εφαρµογής της η κατηγορία των συνταξιού-
χων του Δηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσί-
ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εργάζονται στον ευρύτερο
Δηµόσιο τοµέα. Τα παραπάνω πρόσωπα θα εξακολου-
θούν να καταβάλλουν για τον κλάδο ανεργίας το 3% που
προβλέπεται από το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1902/1990.
Παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή της διάταξης του άρ-
θρου 25 παρ. 2 θα περιοριστεί σε έναν µικρό αριθµό προ-
σώπων, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποστήριξη της ασφάλισής
τους θα υποχρεωθεί να διατηρήσει 152 επιπλέον κωδι-
κούς που εµπεριέχουν το ανωτέρω ποσοστό, γεγονός
που προκαλεί σύγχυση σε εργοδότες και ασφαλισµέ-
νους και δηµιουργεί τον κίνδυνο εσφαλµένης ασφάλι-
σης.
Για την απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης αλλά
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και για τον λόγο ότι δεν δικαιολογείται η διαφοροποίηση
του ποσοστού υπέρ του κλάδου ανεργίας µόνο για τους
εργαζόµενους στον ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα συνταξι-
ούχους του Δηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων Δη-
µοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προτείνεται η αντικατάσταση
της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1902/1990
ώστε να καταβάλλεται για το σύνολο των απασχολούµε-
νων συνταξιούχων το ίδιο ποσοστό που καταβάλλεται
και για τους λοιπούς ασφαλισµένους, επιµεριζόµενο µε-
ταξύ εργοδοτών και ασφαλισµένων κατά την αναλογία
που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.

2. Στην ισχύουσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νοµοθεσία και συγκε-
κριµένα στο άρθρο 2 παρ.1 εδ. δ΄ του α.ν. 1846/1951 (Α΄
179) ρητά προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως οι συντα-
ξιούχοι του Δηµοσίου και των πάσης φύσεως Οργανι-
σµών Κοινωνικής Ασφάλισης, που παρέχουν κατά κύριο
επάγγελµα εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής, καθώς
και το πάσης φύσεως έκτακτο, ηµεροµίσθιο και επί συµ-
βάσει προσωπικό του Δηµοσίου, εφόσον ο χρόνος υπη-
ρεσίας του δεν υπολογίζεται για την απονοµή της σύ-
νταξης από το Δηµόσιο. 
Όµως µε τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960

(Α΄ 147), όπως ερµηνεύθηκε µε το άρθρο 26 του ν.δ.
4197/1961, οι εισφορές κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
εργοδότη και ασφαλισµένου, προκειµένου περί ασφαλί-
σεως απασχολουµένου συνταξιούχου του Δηµοσίου ή
ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισµού από δικό του δικαίω-
µα καταβάλλονται διπλάσιες εφόσον το συνολικό µηνι-
αίο εισόδηµα από σύνταξη, βοηθήµατα και µερίσµατα τύ-
που σύνταξης είναι µεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος
κατωτάτου ορίου αµοιβής ιδιωτικού υπαλλήλου γραφεί-
ων αυξηµένου κατά 50%.

H διάταξη αυτή εξακολούθησε να εφαρµόζεται παρά
το γεγονός ότι το ν.δ. 4197/61 καταργήθηκε από το άρ-
θρο 28 του ν.δ. 404/74 του οποίου πολλές διατάξεις µε-
ταξύ των οποίων και το άρθρο 28 καταργήθηκαν από το
π.δ. 669/81, γιατί θεωρήθηκε ότι, παρά την γενικότητα
της καταργητικής διάταξης του άρθρου 28 του ν.δ.
404/74, η πρόθεση του νοµοθέτη ήταν να καταργήσει το
νοµοθετικό διάταγµα 4197/61 µόνο για τα θέµατα του
ΤΣΑ. 
Με το άρθρο 16 ν. 3863/2010 (Α΄ 115) επεκτάθηκαν οι

περιορισµοί του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α 1΄) και
στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, των Νοµικών Προ-
σώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και του Ναυτικού Α-
ποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) που αναλαµβάνουν εργασία
ή αυτοαπασχολούνται και προβλέφθηκε ότι και γι αυ-
τούς καταβάλλονται οι προβλεπόµενες και για τους λοι-
πούς ασφαλισµένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπο-
νται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Όµως, κατά
τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115), οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη
εφαρµογή 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. 
Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως α-

ντικαταστάθηκαν µε την παρ.1 του άρθρου 16 του
ν. 3863/2010, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
ίδιου άρθρου, θα λάβουν την πλήρη εφαρµογή τους από
1.1.2013. Εποµένως, από την ηµεροµηνία αυτή, οι διατά-
ξεις περί διπλασιασµού εισφορών θα περιοριστούν µόνο

στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, των Νοµικών Προ-
σώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ασφαλιστικών
Οργανισµών που εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα (στους οποίους δεν θα έχει εφαρµογή το άρθρο 63
του ν. 2676/1999), εφόσον το συνολικό µηνιαίο εισόδηµά
τους από σύνταξη, βοηθήµατα και µερίσµατα τύπου σύ-
νταξης είναι µεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος κατω-
τάτου ορίου αµοιβής ιδιωτικού υπαλλήλου γραφείων αυ-
ξηµένου κατά 50%. Αντίθετα, όσοι εξ αυτών εργάζονται
εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (στους οποίους θα
έχει εφαρµογή το άρθρο 63 του ν. 2676/1999) δεν υπό-
κεινται σε διπλασιασµό. 
Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι δικαιολογηµένη, α-

φού και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις πληρούνται τα
κριτήρια που θέτει η διάταξη του άρθρου 10 ν.δ. 4104/60
όπως ερµηνεύθηκε µε το άρθρο 26 του του ν.δ. 4197/
1961 για το διπλασιασµό των εισφορών κλάδου σύντα-
ξης, τα οποία είναι αφενός η ιδιότητα του απασχολούµε-
νου ως συνταξιούχου του Δηµοσίου ή ΝΠΔΔ ή Ασφαλι-
στικού Οργανισµού και αφετέρου η υπέρβαση ορισµένου
ύψους εισοδήµατος (εισοδηµατικό κριτήριο). 
Για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών και την ί-

ση µεταχείριση από πλευράς ασφάλισης των παραπάνω
προσώπων, αλλά και προς το σκοπό της απλούστευσης
της διαδικασίας ασφάλισής τους, προτείνεται η κατάρ-
γηση της διάταξης που προβλέπει το διπλασιασµό ει-
σφορών κλάδου σύνταξης για τους απασχολουµένους
συνταξιούχους του Δηµοσίου ή ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού
Οργανισµού.

3. Με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 9 α.ν. 1846/51 ό-
πως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 825/78, ο
εργοδότης που απασχολεί συνταξιούχους του ΙΚΑ - Ε-
ΤΑΜ βαρύνεται µε ολόκληρη την εισφορά ασφαλισµένου
και εργοδότη. 
Μετά τη θέσπιση του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, µε

το οποίο τέθηκαν περιορισµοί για τους συνταξιούχους
λόγω γήρατος ή θανάτου Φορέων κύριας ασφάλισης αρ-
µοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης που αναλαµβάνουν εργασία και ορίστηκε ότι για
τους συνταξιούχους αυτούς καταβάλλονται οι προβλε-
πόµενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς α-
σφαλισµένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου, οι
οποίες βαρύνουν τον ασφαλισµένο και τον εργοδότη α-
ντίστοιχα, το πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου
25 παρ. 9 α.ν. 1846/51 περιορίστηκε σηµαντικά, µε απο-
τέλεσµα να καταλαµβάνει µόνο τους συνταξιούχους υ-
παλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ειδικού καθεστώτος) για
τους οποίους δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρ-
θρου 63 του ν. 2676/99». 
Με το άρθρο 16 ν. 3863/2010  (Α΄ 115) επεκτάθηκε η ε-

φαρµογή του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 και στους συ-
νταξιούχους του Δηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων Δη-
µοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου (Ν.Α.Τ.) που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπα-
σχολούνται. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν α-
νάλογη εφαρµογή και για όσους συνταξιοδοτούνται µε
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι-
κών Συντάξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/
1982. 
Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα, να περιοριστεί

ακόµα περισσότερο το πεδίο εφαρµογής της διάταξης
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της παρ. 9 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 ώστε από
τους συνταξιούχους υπαλλήλους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ειδι-
κού καθεστώτος) φαίνεται να καταλαµβάνει µόνο όσους
εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα όπως αυτός
έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982. 
Η διαφοροποίηση όµως µιας τόσο µικρής κατηγορίας

απασχολούµενων συνταξιούχων από πλευράς ασφάλι-
σης η οποία προκύπτει από το συνδυασµό όλων των πα-
ραπάνω διατάξεων δεν είναι δικαιολογηµένη και δηµι-
ουργεί κίνδυνο εσφαλµένης ασφάλισης. 
Προς το σκοπό της ενιαίας αντιµετώπισης των απα-

σχολούµενων συνταξιούχων αλλά και για την αποφυγή
σφαλµάτων στην ασφάλιση των προσώπων που εµπί-
πτουν ή δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρα-
γράφου 9 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/51 προτείνεται η
αντικατάσταση της παραγράφου αυτής, ώστε να απαλει-
φθεί από το περιεχόµενό της η διάταξη που προβλέπει
την επιβάρυνση του εργοδότη µε το σύνολο της εισφο-
ράς ασφαλισµένου και εργοδότη για τους απασχολούµε-
νους συνταξιούχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Άρθρο 6
Ασφάλιση οικοδόµων που απασχολούνται σε σταθερό
εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων

Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
α.ν. 1846/1951 καθορίζεται το ποσό του επιδόµατος που
δικαιούται ο ασφαλισµένος σε περίπτωση ασθενείας µε
βάση το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής κλά-
σης στην οποία ανήκει. Κατά το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/1951 που προστέθη-
κε µε το άρθρο 11 παρ.  3 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), το
ποσό του επιδόµατος ασθενείας των πρώτων δεκαπέντε
(15) ηµερών καταβάλλεται µειωµένο κατά 50%. Αυτή η
µείωση όµως δεν ισχύει για τους εργατοτεχνίτες οικο-
δόµους, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο που προστέθηκε
στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/1951
µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1880/1990 (Α΄ 70). Στην ίδια
διάταξη ορίζεται ότι για την κάλυψη της επιβάρυνσης α-
πό τη χορήγηση του επί πλέον ποσού αυξάνεται κατά
1% το ποσοστό Κλάδου Ασθενείας σε χρήµα και βαρύνει
εξ ολοκλήρου τους εργοδότες που απασχολούν οικοδό-
µους. 
Η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή για όλα τα πρόσωπα

που απασχολούνται στην εκτέλεση οικοδοµικών και τε-
χνικών εργασιών και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις
διατάξεις των άρθρων 35 έως 51 του Κ.Α.-ΙΚΑ για όλη τη
χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους στις εργασίες
αυτές.
Εκτός όµως από τους εργατοτεχνίτες οικοδόµους που

δεν έχουν σταθερό εργοδότη, υπάρχει και µία κατηγορία
προσώπων που εκτελούν οικοδοµικές εργασίες αλλά ερ-
γάζονται σε µη οικοδοµικές επιχειρήσεις, συνήθως µε
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για τη συντήρηση των
κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων αυτών και
ασφαλίζονται µε τις κοινές διατάξεις. Μάλιστα τα πρό-
σωπα αυτά δεν ασφαλίζονται στον ΕΛΔΕΟ, διότι λαµβά-
νουν τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας από τους
εργοδότες τους όπως ισχύει και για τους λοιπούς ασφα-
λισµένους. Παρ’ όλα αυτά καταβάλλουν την αυξηµένη
κατά 1% εισφορά για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε
χρήµα και λαµβάνουν το επί πλέον ποσό επιδόµατος α-
σθενείας για τις πρώτες 15 ηµέρες, που προβλέπεται α-

πό την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του α.ν 1846/51 για
τους εργατοτεχνίτες οικοδόµους.
Η διαφοροποίηση αυτή από τους κοινούς ασφαλισµέ-

νους δεν είναι δικαιολογηµένη, καθόσον τα πρόσωπα
αυτά απασχολούνται µόνιµα σε συγκεκριµένο εργοδότη,
µε τον οποίο συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργα-
σίας και ο οποίος µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 657
και 658 του Αστικού Κώδικα έχει υποχρέωση καταβολής
προς τους µισθωτούς του µισθού µέχρι ένα µήνα σε πε-
ρίπτωση ασθένειας, αφού εκπέσει τα ποσά του επιδόµα-
τος που καταβλήθηκαν. Αυτά δεν ισχύουν για τους εργα-
τοτεχνίτες οικοδόµους που ασφαλίζονται µε τα άρθρα
35 έως 51 του Κ.Α.-ΙΚΑ, οι οποίοι λόγω της φύσης της
εργασίας τους απασχολούνται σε διαφορετικούς εργο-
δότες κατά τη διάρκεια της ίδιας µισθολογικής περιόδου. 
Επιπλέον, η διαφορετική αντιµετώπιση των συντηρη-

τών από τους κοινούς ασφαλισµένους έχει δηµιουργή-
σει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ανάγκη διατήρησης 30 επιπλέον
κωδικών πακέτων κάλυψης, που επιτείνουν την πολυ-
πλοκότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και δυσχεραί-
νουν τη λειτουργία της ασφάλισης. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατάργηση για την κα-

τηγορία αυτή ασφαλισµένων της πρόσθετης εισφοράς
του κλάδου παροχών ασθενείας σε χρήµα και η χορήγη-
ση του ποσού του επιδόµατος ασθενείας για τις πρώτες
15 ηµέρες µειωµένου κατά 50%, όπως ισχύει για τους
λοιπούς ασφαλισµένους που δεν υπάγονται στις διατά-
ξεις των άρθρων 35 έως 51 του Κ.Α.-ΙΚΑ.

Άρθρο 7
Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισµένων σε κλάδους 

και λογαριασµούς του ΟΑΕΔ

1. Με την παρ. 2 προτείνεται η κατάργηση της εξαίρε-
σης από τον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ και κατ’ επέκτα-
ση και από τον ΟΕΕ των µόνιµων, δόκιµων και έκτακτων
εργατών, καθώς και των δόκιµων και µαθητευόµενων τε-
χνιτών που υπηρετούν στον ΟΛΠ. 
Με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.δ. 2961/1954, όπως

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3464/1955 και την
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.1082/1980 εξαιρούνται της
ασφαλίσεως της ανεργίας οι τακτικοί υπάλληλοι και υπη-
ρέτες του Δηµοσίου και των Οργανισµών Δηµοσίου Δι-
καίου. Με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.δ. 3398/55 ορίστηκε
ειδικά ότι εξαιρούνται της ασφαλίσεως της ανεργίας οι
µόνιµοι, δόκιµοι και έκτακτοι εργάτες, καθώς και οι δόκι-
µοι και µαθητευόµενοι τεχνίτες που υπηρετούν στον
ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ, που ήταν αρχικά ΝΠΔΔ, µετατράπηκε µε
το ν. 2688/1999 σε ανώνυµη εταιρεία. Μετά τη µετατρο-
πή του ΟΛΠ σε ανώνυµη εταιρία το προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων που προσλαµβάνεται από την 1.5.1999 και
εφεξής µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (κοινό καθεστώς) υπάγεται
στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ και στον ΟΕΕ. Αντίθετα,
το προσωπικό που ήδη υπηρετούσε στον ΟΛΠ πριν
τη µετατροπή του σε ανώνυµη εταιρία εξακολουθεί να ε-
ξαιρείται από την ασφάλιση του κλάδου ανεργίας
και κατ’ ακολουθία και από την Εργατική Εστία, κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 12 του
ν.δ. 2961/1954 και της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν.δ. 3398/1955 ως συνδεόµενες µε την αρχική µορφή
του ως ΝΠΔΔ.
Επειδή η διατήρηση της εξαίρεσης αυτής επιβαρύνει
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το ασφαλιστικό σύστηµα µε επιπλέον ΚΠΚ, είναι ανα-
γκαία η υπαγωγή των προσώπων αυτών και στον κλάδο
ανεργίας του ΟΑΕΔ και κατ’ επέκταση και στον ΟΕΕ. 

2. Τα υδρονοµικά όργανα που απασχολούνται στις Το-
πικές Επιτροπές Αρδεύσεως, ΟΤΑ και λοιπούς οργανι-
σµούς διέπονται από τις διατάξεις του από 28/3-
15/4/1957 β.δ., που προβλέπει ότι η σχέση που συνδέει
τα όργανα αυτά µε τις τοπικές επιτροπές και τους οργα-
νισµούς είναι δηµοσίου δικαίου. Για το λόγο αυτό εξαιρέ-
θηκαν από την ασφάλιση στον Διανεµητικό Λογαριασµό
Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και τον
Ειδικό Λογαριασµό Στρατευοµένων Μισθωτών που απαι-
τούν για την υπαγωγή σ’ αυτούς σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ο µεν πρώτος µε το άρθρο 3 παρ.1 του ν.δ.
3868/58 (Α΄ 178), ο δε δεύτερος µε το άρθρο 1 παρ.1
του ν. 2054/1952 (Α΄ 96). Το άρθρο 103 του Συντάγµατος
δεν προβλέπει υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου για
τη στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης, όπου δε αναφέ-
ρεται σχέση δηµοσίου δικαίου, αυτή δεν αντιµετωπίζεται
διαφορετικά από την υπηρεσιακή σχέση του µονίµου υ-
παλλήλου. Τα υδρονοµικά όργανα που απασχολούνται
στις Τοπικές Επιτροπές Αρδεύσεως, ΟΤΑ και λοιπούς ορ-
γανισµούς εφόσον δεν είναι ούτε µόνιµα, ούτε µετακλη-
τά, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως συνδεόµενα µε
αυτούς µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Επειδή,
σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν είναι δικαιολογηµένη η ε-
ξαίρεσή τους από την ασφάλιση στον Διανεµητικό Λογα-
ριασµό Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)
και τον Ειδικό Λογαριασµό Στρατευοµένων Μισθωτών,
προτείνεται η υπαγωγή τους σε αυτούς µε ρητή διάταξη.

3. Τέλος εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου α-
νεργίας του ΟΑΕΔ και κατ’ ακολουθία και από τον ΟΕΕ
υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς των ισότιµων προς
τα δηµόσια σχολεία, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέ-
σεις στα σχολεία αυτά. Τα πρόσωπα αυτά συνδέονται µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τα σχολεία αυτά, αλλά
συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο. Παράλληλα καλύ-
πτονται για ασθένεια και επικουρική ασφάλιση από το
Δηµόσιο, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση του ΔΛΟΕΜ
του ΟΑΕΔ και στον ΟΕΚ.
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η υπαγωγή

τους στο σύνολο των κλάδων και λογαριασµών του ΟΑ-
ΕΔ. 

Άρθρο 8
Ασφάλιση µαθητευοµένων

Με την παρ. 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 όπως
είχε αντικατασταθεί αρχικά µε το άρθρο 30 του
ν.δ 2698/1953 και εν συνεχεία µε το µε το άρθρο 4 του
ν.δ. 4104/1960 (Α΄ 147) προβλέφθηκε αφ’ ενός ιδιαίτε-
ρος τρόπος υπολογισµού εισφορών και αφ’ ετέρου µειω-
µένες εισφορές για τους µαθητευόµενους. Η διαφορο-
ποίηση καταλαµβάνει µαθητές τεχνίτες απασχολούµε-
νους σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 6.6.1952 Β. Δια-
τάγµατος «περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνιτών’
(στους οποίους περιλαµβάνονται και οι φοιτούντες στις
σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ), µαθητευόµενους τροφί-
µους των Εθνικών Ιδρυµάτων Παιδικής Μέριµνας, καθώς
και µαθητές και σπουδαστές των προβλεποµένων από το
ν.δ. 3971/1959 τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών. Οι
εισφορές που καταβάλλονται για τα παραπάνω πρόσωπα
υπολογίζονται στο 1/2 του πραγµατικού ηµεροµισθίου
που λαµβάνουν, αλλά ο εργοδότης αναλαµβάνει το σύ-

νολο των εισφορών για τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Η ανάληψη των εισφορών από τον εργοδότη έχει δη-

µιουργήσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ανάγκη διατήρησης επι-
πλέον κωδικών πακέτων κάλυψης, που δεν διαφοροποι-
ούνται στο συνολικό ποσοστό από αυτούς που χρησιµο-
ποιούνται ευρέως από τους λοιπούς ασφαλισµένους αλ-
λά απεικονίζουν την διαφορετική κατανοµή των εισφο-
ρών µεταξύ εργοδότη και ασφαλισµένου. Για την απλο-
ποίηση των διαδικασιών ασφάλισης προτείνεται η αντι-
κατάσταση των εδαφίων που ρυθµίζουν τα παραπάνω
θέµατα, ώστε να απαλειφθεί η διάταξη που προβλέπει
την επιβάρυνση του εργοδότη µε το σύνολο της εισφο-
ράς ασφαλισµένου και εργοδότη, χωρίς να θιγούν οι δια-
τάξεις που προβλέπουν τον ευνοϊκό για τους µαθητευό-
µενους υπολογισµό των εισφορών στο ½ του πραγµατι-
κού ηµεροµισθίου που λαµβάνουν.

Άρθρο 9
Ασφάλιση απασχολουµένων στο πλαίσιο 

ειδικών προγραµµάτων του ΟΑΕΔ

1. Με το άρθρο 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31) δίνεται η δυ-
νατότητα σε ανέργους κατά τη διάρκεια της επιδότησής
τους από τον ΟΑΕΔ να προσλαµβάνονται ή να τοποθε-
τούνται σε θέσεις εργασίας µε πλήρη ή µερική απασχό-
ληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αµείβονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς ερ-
γαζόµενους στον ίδιο εργοδότη, ανάλογα µε την ειδικό-
τητα που απασχολούνται και τις ώρες απασχόλησής
τους οι δε αποδοχές τους σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρεί να είναι κατώτερες από το επίδοµα ανεργίας που δι-
καιούνται ως άνεργοι.
Η αµοιβή του προσλαµβανόµενου ή τοποθετούµενου

βαρύνει τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
µικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόµατος ανεργίας
που δικαιούται και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποί-
ος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης.
Κατά την αιτιολογική έκθεση του νόµου, θεσπίστηκε

κίνητρο για τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων,
αφού το κόστος για τον εργοδότη µειώνεται κατά το ύ-
ψος του επιδόµατος ανεργίας. Έτσι επιδοτείται η εργα-
σία του ανέργου και παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα
να αποκτήσει εισόδηµα υψηλότερο από το ποσό του επι-
δόµατος ανεργίας, επιπλέον δε του παρέχεται η δυνατό-
τητα πλήρους ασφάλισης στο κοινωνικό ασφαλιστικό
σύστηµα. 
Κατά τη ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31), ο προσλαµβανόµενος ή
τοποθετούµενος δεν ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή
για ανεργία. 
Κατ’ εφαρµογή του ν. 678/1977 (Α΄ 246), τα παραπάνω

πρόσωπα, ως εξαιρούµενα από την ασφάλιση στον κλά-
δο ανεργίας του ΟΑΕΔ, εξαιρούνται και από την ασφάλι-
ση στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του

ν. 3227/2004 (Α΄ 31) που προβλέπει απόκλιση ως προς
το σηµείο αυτό από τα ισχύοντα για την ασφάλιση των
λοιπών εργαζοµένων στον ίδιο εργοδότη µε την ίδια ει-
δικότητα, είναι πολύ δύσκολο να απεικονιστεί στο σύ-
στηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσω κωδικών πακέτων κάλυψης.
Με δεδοµένο ότι η διάταξη αφορά το σύνολο του ερ-

γατικού δυναµικού της χώρας, που µπορεί να απασχο-
λείται σε οποιαδήποτε εργασία µε οποιαδήποτε ειδικό-

7



τητα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για να καλύψει ασφαλιστικά όλες τις
περιπτώσεις απασχολούµενων που θα µπορούσαν να
προκύψουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού
πρέπει να δηµιουργήσει νέους ΚΠΚ ισάριθµους µε τους
υπάρχοντες, χωρίς τα ποσοστά υπέρ των κλάδων ανερ-
γίας και ΟΕΕ. Επειδή κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε υπερβολι-
κά το σύστηµα ασφάλισης, αποδόθηκαν ΚΠΚ µόνο για τα
βασικά πακέτα κάλυψης και αποδίδονται νέοι µόνο κατά
περίπτωση. Η λύση αυτή αντιµετωπίζει προσωρινά την
κατάσταση και κλονίζει την αξιοπιστία του ασφαλιστικού
συστήµατος. 
Με δεδοµένο ότι µε τη διάταξη του άρθρου 1 του

ν. 3227/2004 Α΄ 31 (όπως προκύπτει από την αιτιολογική
της έκθεση) επιδιώχθηκε η πλήρης ασφάλιση των επιδο-
τούµενων ανέργων που προσλαµβάνονται σε θέσεις ερ-
γασίας κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους, προτείνε-
ται η αντικατάσταση της παραγράφου 2 και η ασφάλιση
των προσώπων αυτόν και στον κλάδο ανεργίας του ΟΑ-
ΕΔ και κατ’ επέκταση και στον ΟΕΕ.

2. Με την παράγραφο 1 προτείνεται η υπαγωγή στους
κλάδους του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ ανέργων ηλικίας 16 έ-
ως 24 ετών, νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας,
που απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, βάσει επιδοτούµενου α-
πό τον ΟΑΕΔ προγράµµατος που καταρτίστηκε µε την
υπ’ αριθµ.13251/531/2010 (Β΄1655) απόφαση Υπουργών
Οικονοµικών – Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Κατά τις διατάξεις της πιο πάνω απόφασης, η διάρκεια

της επιχορήγησης που αφορά στο α΄ στάδιο του προ-
γράµµατος (απόκτηση εργασιακής εµπειρίας) ορίζεται
µέχρι δώδεκα (12) µήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το
α΄ στάδιο του προγράµµατος (απόκτηση εργασιακής ε-
µπειρίας) ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών
των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελ-
µατικού κινδύνου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζε-
ται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώ-
τατου βασικού µισθού ή επί των ακαθαρίστων µηνιαίων
αποδοχών του 80% του κατώτατου ηµεροµισθίου, όπως
ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Αντίθετα, για το δεύτερο στάδιο του προγράµµατος

που διαρκεί επίσης 12 µήνες, ως ποσό επιχορήγησης ο-
ρίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων),
για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς
και στο 70% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκεί-
νων που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ
Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους ερ-
γαζόµενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλ-
λα Επικουρικά Ταµεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται
το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των µηνιαίων ασφαλι-
στικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλι-
σης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο 70% των µηνιαίων ασφαλιστι-
κών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταµείων,
καθώς και στο 70% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υ-
πέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης,
ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που
αντιστοιχεί στο 70% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επι-

δοµάτων αδείας, για τους µήνες που αυτά καταβάλλο-
νται.
Τα παραπάνω έχουν σαν συνέπεια τη διαφοροποίηση,

ανάλογα µε το στάδιο του προγράµµατος της ασφάλι-
σης των ίδιων προσώπων που απασχολούνται για την ί-
δια εργασία, στον ίδιο εργοδότη, µε βάση το ίδιο πρό-
γραµµα. Επειδή η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι δικαιο-
λογηµένη και επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστηµα µε ε-
πιπλέον ΚΠΚ προτείνεται η υπαγωγή των προσώπων αυ-
τών στην ασφάλιση όλων των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
καθώς και στους κλάδους του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ, και
κατά το πρώτο στάδιο της συµµετοχής τους στο πρό-
γραµµα, ανεξάρτητα αν το ποσό για το οποίο επιχορη-
γούνται οι εργοδότες στο στάδιο αυτό, καλύπτει µόνο
την ασφάλισή τους στους κλάδους που ορίζονται στην
υπουργική απόφαση. 

3. Με τη διάταξη του άρθρου 51 του ν. 3693, Α΄
174/25.8.2008 θεσµοθετήθηκαν τα προγράµµατα "ΠΡΟ-
ΕΡΓΑΣΙΑ" . Με τον όρο αυτό νοούνται τα προγράµµατα
του Ο.Α.Ε.Δ. που αποσκοπούν στη συστηµατική προετοι-
µασία ανέργων ηλικίας µέχρι τριάντα ετών, αποφοίτων
τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργα-
σιακό περιβάλλον του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα,
εν όψει της σταθερής ένταξης τους στην αγορά εργα-
σίας.
Στους συµµετέχοντες στα προγράµµατα «ΠΡΟΕΡΓΑ-

ΣΙΑ» καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. µηνιαίως αποζηµίω-
ση ίση µε τον κατώτατο µισθό, όπως κάθε φορά καθορί-
ζεται µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και αναλογία δώρων
εορτών και επιδόµατος αδείας µε βάση την προαναφε-
ρόµενη αποζηµίωση. Κατά την παράγραφο 5 του άρθρου
51, οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα «ΠΡΟΕΡΓΑ-
ΣΙΑ», για το χρόνο συµµετοχής τους σε αυτά, υπάγονται
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους συ-
ντάξεως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήµατος. 
Επειδή η διαφοροποίηση της ασφάλισης των συµµετε-

χόντων στα προγράµµατα αυτά επιβαρύνει το ασφαλι-
στικό σύστηµα και δηµιουργεί την ανάγκη διατήρησης ι-
διαίτερου κωδικού για την ασφάλισή τους, προτείνεται η
υπαγωγή τους, για όλο το διάστηµα της συµµετοχής
τους σε αυτά στο σύνολο των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασµών
του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ. 

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση 

του προσωπικού του ΟΣΕ 

Με το άρθρο 14 παρ.8 του ν.δ. 674/1970 (Α΄ 192) «Πε-
ρί ιδρύσεως Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος», ό-
πως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το β.δ.
532/1972 (Α΄ 161) προβλέφθηκε η εξαίρεση από την α-
σφάλιση του τακτικού προσωπικού του ΟΣΕ από την α-
σφάλιση ανεργίας καθώς και από τη συµµετοχή εις την
παροχή εργατικών κατοικιών απαλλασσοµένου τούτου
και του ΟΣΕ των αντίστοιχων εργατικών και εργοδοτι-
κών εισφορών.
Στη συνέχεια, τα παραπάνω πρόσωπα υπήχθησαν και

στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ενώ παρέµεινε η εξαί-
ρεσή τους από τον ΟΕΚ.
Με την προτεινόµενη διάταξη, προς το σκοπό της κα-
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τάργησης των διαφοροποιήσεων στην υπαγωγή στους
κλάδους και λογαριασµούς των οργανισµών τις εισφο-
ρές των οποίων συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και µε στό-
χο την απλούστευση των διαδικασιών ασφάλισης, προ-
βλέπεται η υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του ΟΣΕ
στην ασφάλιση του ΟΕΚ.

Άρθρο 11
Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος

Με το άρθρο 17 του ν. 3918/2011 συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ.
µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ). οποίος υπήχθη στην εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στον Οργανισµό αυτό εντάσσονται ο κλάδος Υγείας του
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µε τις µονάδες υγείας του, καθώς και το Νο-
σοκοµείο Βραχείας Νοσηλείας αυτού και οι κλάδοι Υγεί-
ας του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ όσον αφορά τις παροχές σε εί-
δος. Επίσης υπάγεται ο ΟΠΑΔ, ενώ προβλέπεται η δυνα-
τότητα να εντάσσονται στο µέλλον και άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ.που δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής υ-
πηρεσιών υγείας, καθώς και άλλες κατηγορίες δικαιού-
χων υγειονοµικής περίθαλψης.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου, ο-

ρίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται
για παροχές ασθένειας των εντασσόµενων Κλάδων Υ-
γείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία περί είσπραξης εισφορών. Όσον αφορά τις
παροχές ασθένειας σε χρήµα που προβλέπονται από
τους κανονισµούς παροχών των εντασσόµενων στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ κλάδων ή φορέων υγείας των Ασφαλιστικών
Οργανισµών, εξακολουθούν να χορηγούνται από τους
φορείς αυτούς κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 30 του ανωτέρω νόµου.
Στις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισµένων που υπάρχει

ασφάλιση στον κλάδο σύνταξης περισσότερων του ενός
φορέων, για τον κλάδο παροχών ασθενείας προβλέπεται
το δικαίωµα επιλογής του ασφαλισµένου, µε βάση το άρ-
θρο 14 παρ. 1 του ν. 4277/1962 (Α΄ 191), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Η ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος στον Ε-
ΟΠΥΥ για τις περισσότερες απασχολήσεις όσον αφορά
τους µετά το 1993 ασφαλισµένους, δεν θα πρέπει να α-
ντιµετωπιστεί ως πολλαπλή ασφάλιση και θα καταβάλ-
λονται οι εισφορές για µία µόνο απασχόληση.

Άρθρο 12
Υπολογισµός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ 

ασφαλισµένων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ

Με το άρθρο 26 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) συγχωνεύτηκε
το ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΙΚΑ – TEAM (νυν ΕΤΕΑΜ). Με την
παρ. 4 του άρθρου 26 του ιδίου νόµου έχει προβλεφθεί
ότι οι ασφαλισµένοι του Ταµείου καθίστανται ασφαλι-
σµένοι του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. (νυν ΕΤΕΑΜ) και η ασφαλιστι-
κή τους σχέση µετά από τη συγχώνευση, διέπεται από
τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταµείου.
Σαν συνέπεια των ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύ-

ουν οι διατάξεις του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
που προβλέπουν τον υπολογισµό των ασφαλιστικών ει-

σφορών µε τεκµαρτές αποδοχές (κατάταξη σε ασφαλι-
στικές κλάσεις) για τους ασφαλισµένους του ΕΤΕΑΜ
που προέρχονται από το τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, δηλ. τους Εκ-
προσώπους Σωµατείων και Ενώσεων καθώς και τους Υ-
παλλήλους Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων. Το ύψος
των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφο-
ρές και οι παροχές καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ 
Με την αρ. Φ221/12403/579/6.6.2003 (Α΄ 772 τ.Β) υ-

πουργική απόφαση προβλέπεται η είσπραξη εσόδων του
Ε.Τ.Ε.Α.Μ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετά την εφαρµογή του µηχανογραφι-

κού συστήµατος ασφάλισης, προκειµένου να διατηρήσει
τις ιδιαιτερότητες της ασφάλισης των παραπάνω προσώ-
πων, χρησιµοποιεί ιδιαίτερους κωδικούς πακέτων κάλυ-
ψης.
Επειδή η διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο υ-

πολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για την παρα-
πάνω κατηγορία ασφαλισµένων επιφέρει αδικαιολόγητη
πολυπλοκότητα στο ασφαλιστικό σύστηµα, προτείνεται
η εφαρµογή της νοµοθεσίας του ΕΤΕΑΜ για τον υπολο-
γισµό των εισφορών των ασφαλισµένων του τ. ΤΕΑΕΥΕ-
ΕΟ.

Άρθρο 13
Απασχολούµενοι σε εργασία ασφαλιστέα 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  παράλληλα ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του
ν. 3050/2002 συστάθηκε στον Οργανισµό Γεωργικών Α-
σφαλίσεων (ΟΓΑ) λογαριασµός µε τίτλο «Λογαριασµός
Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε.) µε σκοπό την οργάνωση και
εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, διακο-
πών, εκδροµών κλπ. για τους αγρότες. 
Δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ είναι οι ασφαλισµέ-

νοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ενώ πόροι
του λογαριασµού αυτού είναι και η µηνιαία ατοµική ει-
σφορά των ασφαλισµένων του. 
Εξ’ αυτών, οι παράλληλα απασχολούµενοι σε εργασία

ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν υπαχθεί στην α-
σφάλιση µετά την 1.1.1993 και επιλέγουν την ασφάλισή
τους στον ΟΓΑ, εξαιρούνται από την ασφάλιση στον Ορ-
γανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), διότι ως ασφαλισµένοι
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών υπάγονται στον
ΛΑΕ. 
Για την απεικόνιση της ασφάλισης των προσώπων αυ-

τών δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΚΠΚ που ισχύ-
ουν για τους λοιπούς ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού υ-
πάρχει εξαίρεση από τον ΟΕΕ, µε αποτέλεσµα το ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ να υποχρεώνεται να διατηρήσει επιπλέον ΚΠΚ χω-
ρίς ποσοστό υπέρ ΟΕΕ που απεικονίζουν όλους τους
συνδυασµούς κλάδων και λογαριασµών που µπορούν να
υπάρξουν για την ασφάλιση των προσώπων αυτών.
Με την προτεινόµενη διάταξη και µε σκοπό την απλο-

ποίηση των διαδικασιών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προ-
βλέπεται, για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και µετά, οι οποίοι
παράλληλα απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η υποχρεωτική υπαγωγή στον Οργανισµό Ερ-
γατικής Εστίας (ΟΕΕ) και όχι στον «Λογαριασµό Αγροτι-
κής Εστίας» (Λ.Α.Ε.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14 έως άρθρο 21
Ρυθµίσεις για την υποβολή και επεξεργασία 
των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 

που υποβάλλονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την 
ενηµέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας 

των απασχοληµένων, το χρόνο καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών και τη διαχείριση 

της διαφοράς δηλωθεισών 
και καταβληθεισών εισφορών

Η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. α-
πό τριµηνιαία σε µηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνα-
τότητα διενέργειας αυτοµατοποιηµένων ελέγχων, από
τις οποίους θα εντοπίζονται µε µεγαλύτερη ευχέρεια οι
εργοδότες που δεν καταβάλουν εµπρόθεσµα τις ασφαλι-
στικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογί-
ζονται άµεσα και να τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία α-
ναγκαστικής είσπραξής τους. 
Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρµογής

των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του
ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβο-
λή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλι-
στικών εισφορών των εργαζοµένων τους µέσω τραπεζι-
κού συστήµατος. 
Τέλος, θα εντοπίζονται συντοµότερα Α.Π.Δ. µε περιε-

χόµενο που δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατική απασχό-
ληση (εικονική ασφάλιση) ώστε να αποφευχθεί η πιθανό-
τητα να καταστούν τα αντίστοιχα πρόσωπα δικαιούχοι
παροχών του Ιδρύµατος ή άλλων φορέων. 

Άρθρο 22
Κατάργηση αυτοτελούς προστίµου

Με την περ. α΄ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α΄
291),όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 10
ν. 3050/2002 (Α΄ 214) και µε την παρ. 3 του άρθρου 9
ν. 3232/2004 (Α΄ 48) προβλέπεται η υποχρέωση των ερ-
γοδοτών να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις µεταβολές
στα στοιχεία τους που καταχωρίστηκαν στο µητρώο ερ-
γοδοτών. Στον Κανονισµό διαδικασιών ασφάλισης για
την εφαρµογή της ΑΠΔ (άρθρα 11-14) γίνεται αναλυτική
και περιπτωσιολογική αναφορά των µεταβολών που ε-
πέρχονται στα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών, τις ο-
ποίες είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν οι εργοδότες. Η
παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης µεταβολών
συνδέθηκε µε κυρώσεις που έχουν τη µορφή αυτοτε-
λούς προστίµου, ύψους 300 ή 150 ευρώ ανάλογα µε το
είδος της µεταβολής της οποίας παραλείφθηκε η γνω-
στοποίηση. Η θέσπιση του προστίµου µε το ν. 2972/2001
είχε υπαγορευτεί από την ανάγκη στήριξης του νέου τό-
τε συστήµατος ασφάλισης µέσω της ΑΠΔ και είχε ως
σκοπό να υποχρεώσει τους εργοδότες να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις που αυτό δηµιουργούσε. Η διατή-
ρηση του αυτοτελούς αυτού προστίµου σήµερα δεν είναι
δικαιολογηµένη, διότι λόγω του χαµηλού ύψους του α-
φενός δεν αποτελεί σοβαρό κίνητρο αποτροπής της συ-
γκεκριµένης παράβασης και αφετέρου προκαλεί δυσα-
νάλογο λειτουργικό κόστος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το λόγο
αυτό προτείνεται η κατάργησή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Άρθρο 23
Ρύθµιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 διευκολύνονται ε-
πιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι οι οποίοι έχουν
ξεκινήσει τη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού
Κώδικα.
Με τις παραγράφους 2 και 3 παρατείνεται ο χρόνος

της προθεσµίας αναστολής λήψης αναγκαστικών µέ-
τρων και της προθεσµίας υποβολής αίτησης σε καθε-
στώς ρύθµισης των προβλεπόµενων στους νόµους
3943/2011 και 4038/2012 διατάξεων, µε δεδοµένο ότι µε
τις ρυθµίσεις των νόµων αυτών έχουν αυξηθεί τα έσοδα
των ασφαλιστικών φορέων.

Άρθρο 24
Αρµοδιότητες οργάνων ΙΚΑ

1. Σύµφωνα µε το Βασιλικό Διάταγµα 226 της
23.2/21.3.1973 (66 τ. Α΄), το ποσό µέχρι του οποίου τυ-
χόν αξίωση του ασφαλισµένου ή των µελών της οικογε-
νείας του προς αποζηµίωση, µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν.δ.
4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του
ν. 4476/1965, καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή του
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Επειδή η αρµοδιότητα µέχρι σήµερα ανήκει στο Τµήµα

Ειδικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Παροχών της Διοίκη-
σης από το οποίο εκδίδεται Απόφαση Διοικητή βάσει
στοιχείων που αποστέλλονται από τα Τµήµατα Παροχών
των Υποκαταστηµάτων, στα πλαίσια της απλούστευσης
των διαδικασιών κρίνεται σκόπιµη η ανάθεση της έκδο-
σης της σχετικής απόφασης για δαπάνες που θα πραγ-
µατοποιηθούν από 1.1.2012 και έπειτα στους Διευθυντές
των Υποκαταστηµάτων του τόπου κατοικίας του ασφαλι-
σµένου.
Οι αποφάσεις του Διευθυντή έχουν βεβαιωτικό χαρα-

κτήρα και δεν προσβάλλονται ενώπιον των ΤΔΕ Υποκα-
ταστήµατος δεδοµένου ότι περιλαµβάνουν ποσά συντά-
ξεων και παροχών ασθένειας, για τη χορήγηση των οποί-
ων εκδόθηκαν αποφάσεις οι οποίες έχουν καταστεί αµε-
τάκλητες µε την άσκηση ή µη ενδίκων µέσων.

2. Με τα άρθρα 99 και επόµενα του πτωχευτικού κώδι-
κα - ν. 3588/2007 (Α΄ 153) δηµιουργήθηκε ένας νέος θε-
σµός του πτωχευτικού δικαίου, η διαδικασία συνδιαλλα-
γής και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες τα
πρόσωπα , φυσικά ή νοµικά, που έχουν πτωχευτική ικα-
νότητα, µπορούν να ζητήσουν το άνοιγµα της διαδικα-
σίας συνδιαλλαγής από το πτωχευτικό δικαστήριο. Με
την απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται µεσολαβητής
που έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συµφω-
νίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που εκ-
προσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσε-
ων κατ` αυτού, µε σκοπό την άρση των οικονοµικών δυ-
σκολιών του οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητας
του και διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να
προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης. 
Με την προτεινόµενη διάταξη καθορίζεται το όργανο

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρµόδιο να εξετάζει τα αιτήµα-
τα συµφωνίας συνδιαλλαγής των οφειλετών του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, προκειµένου να µπορεί να εφαρµοστεί ο νέος θε-
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σµός και στις περιπτώσεις που αιτών είναι οφειλέτης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 25
Ευθύνη Νοµικών Προσώπων

Κατά την παρ.1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄
136), όποιος υπέχει νόµιµη υποχρέωση καταβολής των
βαρυνουσών αυτόν ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτι-
κών) προς τους υπαγοµένους στο Υπουργείο Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Προστασίας πάσης φύσεως Οργανι-
σµούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφάλισης ή
ειδικούς λογαριασµούς και δεν τις καταβάλει εντός µη-
νός αφότου κατέστησαν απαιτητές, τιµωρείται µε φυλά-
κιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή του-
λάχιστον 10.000 δραχµών.
Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όποιος πα-

ρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων σε
αυτόν (εργατικές) µε σκοπό απόδοσής τους στους οργα-
νισµούς της παρ. 1 και δεν καταβάλει ή δεν αποδίδει αυ-
τές εντός µηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές, τιµω-
ρείται για το αδίκηµα της υπεξαίρεσης, µε φυλάκιση του-
λάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον
10000 δραχµών.
Όταν πρόκειται για µη καταβολή εισφορών υπέρ του Ι-

ΚΑ-ΕΤΑΜ ή των φορέων ή κλάδων ή λογαριασµών των
οργανισµών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συ-
νει¬σπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τη στοιχειοθέτηση των
ανωτέρω αδικηµάτων απαιτείται, µεταξύ άλλων, να
προσδιορίζεται η ιδιότητα του υποχρέου ως εργοδότη,
που απασχολεί προσωπικό, είτε ο ίδιος, είτε η επιχείρη-
ση της οποίας ανέλαβε να εξοφλεί τα χρέη.
Για τις περιπτώσεις που ο εργοδότης είναι νοµικό πρό-

σωπο, το οποίο δεν είναι δυνατό να καταστεί ενεργητικά
υποκείµενο αξιόποινων πράξεων, δεν υπάρχει ρητή διά-
ταξη νόµου περί των ποινικά υπεύθυνων προσώπων για
τα παραπάνω αδικήµατα. Για το λόγο αυτό εφαρµόζο-
νται οι γενικές αρχές του ποινικού δικαίου και ως υπεύ-
θυνοι θεωρούνται αυτοί που εκπροσωπούν το νοµικό
πρόσωπο στις προς τους τρίτους σχέσεις τους.
Τα παραπάνω, εφόσον δεν προσδιορίζεται ρητά η ιδιό-

τητα των ποινικά υπεύθυνων ανάλογα µε τη µορφή και
τις ιδιαιτερότητες του κάθε νοµικού προσώπου έχουν
σαν αποτέλεσµα να µηνύονται συχνά πρόσωπα µη ευθυ-
νόµενα ποινικά. 
Με την προτεινόµενη διάταξη προσδιορίζονται τα φυ-

σικά πρόσωπα τα οποία, λόγω της ιδιότητας και της θέ-
σης που κατέχουν σε νοµικά πρόσωπα ή γενικά σε εργο-
δότες µη φυσικά πρόσωπα, υπέχουν ποινική ευθύνη για
τα αδικήµατα του α.ν. 86/1967 (Α΄136). Τα πρόσωπα αυ-
τά, που αναφέρονται περιπτωσιολογικά, ανάλογα µε το
είδος του κάθε νοµικού προσώπου, είναι επιφορτισµένα
µε το έργο της διοίκησης του νοµικού προσώπου, συµπί-
πτουν δε στις περισσότερες περιπτώσεις µε τους ευθυ-
νόµενους για το αδίκηµα της φοροδιαφυγής των νοµι-
κών προσώπων που διοικούν κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 2523/1997 (Α΄ 279).

Άρθρο 26
Ρυθµίσεις ασφαλιστικών θεµάτων

Με τις παραγράφους 1 και 2 της διάταξης αυτής αίρε-
ται η διάκριση των τυφλών συνταξιούχων ασφαλισθέ-
ντων προ και µετά την 1.1.1993.

Με την παράγραφο 3 το απαιτούµενο ποσοστό αναπη-
ρίας των παιδιών µε νοητική υστέρηση που είναι ορφανά
και από τους δύο γονείς µειώνεται στο 67% και µε την
παράγραφο 4 διαγράφεται η φράση «δεν επιδέχεται ε-
φαρµογής τεχνητού µέλους», για λόγους εναρµόνισης
µε τις αποφάσεις των αρµόδιων Επιτροπών.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα στους ασφαλιστικούς ορ-

γανισµούς (πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ) νοµοθεσία, οι προσαυξή-
σεις των συντάξεων των συνταξιούχων για τα παιδιά
τους καθώς και η σύνταξη – σε περίπτωση θανάτου των
γονέων- χορηγούνται µέχρι το τέλος του µήνα κατά τον
οποίο συµπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το
δικαίωµα στη σύνταξη ή στην προσαύξηση της σύνταξης
του συνταξιούχου παρατείνεται εφόσον, µετά τη συ-
µπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας, συνεχίζουν τις
σπουδές τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι
να συµπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί (πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ), µε βά-

ση την ανωτέρω νοµοθεσία διακόπτουν τη χορήγηση της
προσαύξησης στο τέλος του µήνα µέσα στον οποίο τα
παιδιά συµπληρώνουν το 18o έτος της ηλικίας τους και
την παρατείνουν, για όσο χρόνο σπουδάζουν σε ανώτε-
ρες ή ανώτατες σχολές, µετά τη συµπλήρωση του ορίου
αυτού, οπωσδήποτε δε όχι πέραν του 24ου έτους της η-
λικίας τους.
Έτσι σε περίπτωση που το παιδί για το οποίο χορηγεί-

ται προσαύξηση ενηλικιώνεται πριν από την αποφοίτησή
του από τη σχολή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η
παροχή διακόπτεται . Εάν το παιδί εισαχθεί και φοιτά σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή στο ακαδηµαϊκό έτος που αρ-
χίζει µετά τη λήξη του σχολικού έτους, επαναχορηγείται
η προσαύξηση µετά την ηµεροµηνία υποβολής της σχε-
τικής αίτησης. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσµα να
µην χορηγείται η προσαύξηση για το χρονικό διάστηµα
που µεσολαβεί από την ενηλικίωση έως και την εισαγω-
γή και φοίτηση σε σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Αντίθετα, η προσαύξηση επαναχορηγείται αναδροµικά

από το χρόνο διακοπής της µέχρι την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης για επαναχορήγηση, στις περιπτώ-
σεις που το 18ο έτος συµπληρώνεται µετά τη λήξη του
σχολικού έτους και η αίτηση υποβάλλεται µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος.
Η συγκεκριµένη πρακτική προκαλεί εύλογες αντιδρά-

σεις εκ µέρους των συνταξιούχων που τα παιδιά τους ε-
νηλικιώνονται πριν την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση, οπότε η επαναχορήγηση της παροχής
γίνεται µετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και ο-
πωσδήποτε µετά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους.

Eπιπλέον µε τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου
20 του ν. 4019/2011 διορθώθηκε η ανωτέρω πρακτική για
τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για λόγους ίσης µεταχείρισης όλων των παιδιών που

µέσα στο ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση εισάγονται στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη η προτεινόµενη τροπο-
ποίηση για αναδροµική χορήγηση της προσαύξησης ή
της σύνταξης ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες που η
συµπλήρωση του 18ου έτους χώρησε πριν από την απο-
φοίτηση από το λύκειο.
Με την παράγραφο 6, διορθώνεται η ισχύουσα διάταξη

της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012:
«Ιατροί πρόεδροι ή µέλη υγειονοµικών επιτροπών µε

το ποσό των εννέα (9) ευρώ για κάθε κρινόµενο περιστα-
τικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωµάτευση.
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Τα κρινόµενα περιστατικά ανά ιατρό δεν µπορούν να
υπερβαίνουν µηνιαίως τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ»
Επειδή στην ανωτέρω διάταξη εκ παραδροµής ανα-

γράφεται η λέξη «ευρώ» µετά τη φράση «εκατόν πενή-
ντα (150)», δεδοµένου ότι αυτά αφορούν στον αριθµό
των κρινόµενων περιστατικών ανά ιατρό µηνιαίως και ό-
χι στην ανώτατη επιτρεπτή αµοιβή τους, εισηγούµεθα τη
διαγραφή της λέξης «ευρώ» από τη σχετική διάταξη και
την ορθή επαναδιατύπωσή της.
Με την παρούσα διάταξη της παραγράφου 7 αποσαφη-

νίζεται ότι η µηνιαία εισφορά υπέρ του ΤΥΜΕΔΕ υπολο-
γίζεται βάσει της καταβαλλόµενης µηνιαίας κύριας σύ-
νταξης που χορηγεί το Ταµείο λόγω γήρατος και αναπη-
ρίας και όχι βάσει της ειδικής προσαύξησης της περίπτω-
σης α της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ιδίου νόµου
3518/2006. 
Με την παρούσα διάταξη της παραγράφου 8 επεκτεί-

νεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης των αδελφών ανα-
πήρων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 37,
και σε όσους έχουν γονείς πάνω από 75 ετών. 
Με την παρούσα διάταξη της παραγράφου 9 διορθώνε-

ται η οριζόντια περικοπή που έγινε µε το άρθρο 2 του
ν. 4024/2011 στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλή-
λων, η οποία είναι αντίθετη µε την πολιτική προστασίας
των αναπήρων που υπήρξε µέχρι και σήµερα. Πρόκειται
για λιγότερο από 200 άτοµα, µε ελάχιστο κόστος.

Άρθρο 27
Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α

Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010
σχετικά µε τη δηµιουργία στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κέντρου Πι-
στοποίησης Αναπηρίας, δε ρυθµίζουν τα ειδικότερα θέ-
µατα σύστασης, στελέχωσης, λειτουργίας και ασφαλι-
στικής αρµοδιότητας ΚΕ.Π.Α. καθώς και µια σειρά διαδι-
καστικών θεµάτων που αφορούν π.χ. στον τρόπο έκδο-
σης, οριστικοποίησης και ελέγχου των γνωµατεύσεων
των Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας, τη διαδικασία
προσφυγής κατά αυτών κ.λπ., για τα οποία µέχρι σήµερα
αναγκαστικά ακολουθούµε τα οριζόµενα στον ισχύοντα
Κανονισµό Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας [Κ.Α.Α.] του Ι-
δρύµατος, χωρίς εν τούτοις να υπάρχει ρητή παραποµπή
σε αυτόν από τις σχετικές διατάξεις.
Περαιτέρω στο άρθρο 6 του ν. 3863/2010 δεν έχει λη-

φθεί υπόψη η σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι δυσχέρειες
που προκαλούνται για µια σειρά θεµάτων από τη µεταβο-
λή της εργασιακής σχέσης των πρώην ιατρών του Ιδρύ-
µατος και νυν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που απαρτίζουν το Ειδικό
Σώµα Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας,
Εισηγούµεθα την προσθήκη στο άρθρο 6 του

ν. 3863/2010 εξουσιοδοτικής διάταξης για τη θέσπιση ε-
ντός εύλογου χρόνου του Κανονιστικού Πλαισίου λει-
τουργίας του ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 28
Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί

Με την παρούσα διάταξη προτείνεται η παρακράτηση
ποσού από τη σύνταξη των συνταξιούχων προς τους
Προµηθευτικούς τους Συνεταιρισµούς για την κάλυψη
των οφειλών τους προς αυτούς. Τυχόν διακοπή της πα-
ρακράτησης θα σηµάνει πτώχευση των Συνεταιρισµών,
την αδυναµία πληρωµής εκ µέρους των συνταξιούχων

µεγάλου ύψους ανειληµµένων υποχρεώσεων των µελών
προς τρίτους , την αδυναµία πληρωµής οφειλοµένων α-
σφαλιστικών εισφορών , φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ,
την απόλυση του προσωπικού κλπ. Με την προτεινόµενη
ρύθµιση αποσβέννυται κάθε σχετικός κίνδυνος. 

Άρθρο 29
Ρυθµίσεις ΤΑΠΙΤ

1. Μετά τη µεταστέγαση της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ
Παροχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4019/2010, α-
πό τον Πειραιά στην Αθήνα, κρίνεται απαραίτητη η κα-
τάργηση του Περιφερειακού Τµήµατος Πειραιά και η
συγχώνευση και άσκηση των αρµοδιοτήτων του από τη
Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών (Τοµέας Πρόνοιας Ερ-
γατοϋπαλλήλων Μετάλλου), για τους παρακάτω λόγους:
Η λειτουργία του είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη Γ΄

Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών δεδοµένου ότι συνεστήθη
για την εξυπηρέτηση του Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλ-
λήλων Μετάλλου, διαθέτουν κοινό αρχείο, και υπάρχει
επικάλυψη αρµοδιοτήτων γιατί αντίστοιχες αρµοδιότη-
τες του Περιφερειακού Τµήµατος ασκούνται από τις ορ-
γανικές µονάδες της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, 
Θα συµβάλει στη Διοικητική αναδιοργάνωση και στην

οµαλή λειτουργία του Φορέα και στον προσήκοντα Υπη-
ρεσιακό έλεγχο αυτού και τη λειτουργικότητά του.
Θα υπάρχει µεγάλη µείωση λειτουργικών δαπανών (ε-

νοικίων κλπ) αφού θα συστεγαστεί στο κτήριο που στε-
γάζεται η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
Θα επιτευχθεί µείωση διοικητικών δαπανών, όπως επι-

δοµάτων θέσης.
2. Από την ένταξη του Κλάδου Πρόνοιας του τέως

ΤΕΑΥΕΚ (1.10.2008) ως Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., µε τον
ν. 3655/2008, δεν έχει καταστεί δυνατόν, ο Τοµέας Πρό-
νοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του
ΤΑ.Π.Ι.Τ. να εισπράξει, µέχρι σήµερα, τα έσοδά του και
να βεβαιώσει τις αντίστοιχες εργοδοτικές και ασφαλιστι-
κές εισφορές.
Μέχρι και σήµερα, η είσπραξη των εισφορών πραγµα-

τοποιείται από τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ-
λήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του Τ.Ε.Α.Ι.Τ., χωρίς
όµως µέχρι σήµερα να έχουν αποδοθεί και χωρίς να γί-
νεται και η αντίστοιχή βεβαίωση των οφειλοµένων α-
σφαλιστικών εισφορών για τον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλή-
λων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., µε αποτέ-
λεσµα να υπάρχει απώλεια εσόδων για τον Τοµέα Πρό-
νοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του
ΤΑ.Π.Ι.Τ., ως επίσης και να παραµένουν ανασφάλιστοι οι
εργαζόµενοι, για τα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα,
που οι εισφορές βεβαιώνονται από τον Τοµέα Επικουρι-
κής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων
του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. µόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.
Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζονται απο-

τελεσµατικά όλες οι εκκρεµότητες από το παρελθόν µε-
ταξύ των δύο Τοµέων.

Επίσης δεν υπάρχει στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Εµπορικών Καταστηµάτων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. υλικοτεχνική υ-
ποδοµή, διότι οι µηχανογραφικές εφαρµογές (Ολοκλη-
ρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του τέως ΤΕΑΥΕΚ), πού
είχαν διαµορφωθεί και για του δύο Κλάδους (Σύνταξης
και Πρόνοιας), έχουν παραµείνει στον Τοµέα Επικουρι-
κής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων
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του Τ.Ε.Α.Ι.Τ., όπως και τα αρχεία εργοδοτών και ασφα-
λισµένων, επισηµαίνοντας ότι το µέγιστο µέρος του προ-
σωπικού του τέως ΤΕΑΥΕΚ εντάχθηκε στο ΤΕΑΙΤ. 
Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεµείς αιτήσεις ασφαλι-

σµένων και εργοδοτών για ρύθµιση οφειλών σε δόσεις,
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστι-
κών εισφορών κ.λπ. που λόγω της υπάρχουσας κατάστα-
σης παραµένουν εκκρεµείς και µε την προτεινόµενη διά-
ταξη θα διεκπεραιωθούν.

Άρθρο 30
Κατ’ οίκον φροντίδα

1. Προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η παροχή της κατ’
οίκον φροντίδας των ασφαλισµένων, προβλέπεται η θε-
σµοθέτηση εισφοράς η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
0,2% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δη-
µοσίου και του ΝΑΤ. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Υ-
πουργών µπορεί να τροποποιείται το ύψος του ποσο-
στού της εισφοράς, να καθορίζονται περισσότερες κατη-
γορίες υπόχρεων καταβολής, να ρυθµίζονται οι διαδικα-
σίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό
θέµα.

2. Με την παράγραφο 2, στην Εθνική Επιτροπή κατ’ Οί-
κον Φροντίδας προστίθενται ένας εκπρόσωπος της Εθνι-
κής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) µε
τον αναπληρωτή του, και ένας εκπρόσωπος της Οµο-
σπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας µε τον αναπληρωτή
του.

Άρθρο 31
Αναγνώριση χρόνου εργασίας 

1. Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίστανται
το δεύτερο και τρίτο εδάφια του άρθρου 17 του
ν. 3863/2010 και δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης µε
εξαγορά του χρόνου πραγµατικής απασχόλησης σε ερ-
γασίες ή επαγγέλµατα, τα οποία εξαιρέθηκαν µε τις δια-
τάξεις του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελµάτων . Η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς
των εν λόγω χρόνων πραγµατικής απασχόλησης παρέ-
χεται µόνο στους ασφαλισµένους που θα απασχοληθούν
κατά το χρονικό διάστηµα 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε
εργασίες ή επαγγέλµατα που εξαιρέθηκαν µε τις διατά-
ξεις του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ-
µάτων και οι οποίοι χρειάζονται έως και 1.200 ηµέρες α-
σφάλισης µέχρι 31.12.2015 για την συµπλήρωση των ε-
λάχιστων χρονικών προϋποθέσεων, δηλαδή 3.600 ηµε-
ρών ασφάλισης αν πρόκειται για υπαχθέντες στην ασφά-
λιση έως 31.12.1992 ή 3.375 για ασφαλισµένους από
1.1.93 και εφεξής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΦΚΑ

Άρθρο 32
Ρυθµίσεις ΟΑΕΕ

1. Με την παράγραφο 1, δίνεται η δυνατότητα στους
ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ που δεν έχουν οφειλές στον
Οργανισµό µεγαλύτερες από το ποσό των 20.000 ευρώ,
να πάρουν την απαραίτητη από την κείµενη νοµοθεσία

βεβαίωση προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να µετα-
βιβάσουν το Δηµοσίας Χρήσεως όχηµά τους.

2. Με την παράγραφο 2, γίνεται πρόβλεψη ώστε ιδιο-
κτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ.
33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυ-
ρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λει-
τουργίας του ΕΟΤ, τα οποία έχουν δυναµικότητα έντεκα
(11) δωµατίων και άνω και εδρεύουν σε περιοχές της πε-
ρίπτωσης α της παραγράφου 1 ή έχουν δυναµικότητα α-
πό έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµάτια, ασφαλίζονται υ-
ποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ,
αλλά µε έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
στο ποσό αυτής. Τρία χρόνια µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, ελέγχεται ο µέσος όρος του εισοδήµα-
τός τους από την επαγγελµατική δραστηριότητα, ο οποί-
ος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµε-
ροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις
31.12.2011, προκειµένου αυτοί να παραµείνουν στην 1η
ασφαλιστική κατηγορία µε την ως άνω έκπτωση και να
µην υποχρεούνται στην ανά τριετία µετάταξη σε ανώτε-
ρη ασφαλιστική κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ι-
διοκτήτες αυτοί παραµένουν µεν στην 1η ασφαλιστική
κατηγορία αλλά χωρίς την έκπτωση του 30% και µε την
υποχρέωση να µετατάσσονται σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία ανά τριετία.
Ιδιοκτήτες των ανωτέρω καταλυµάτων µε δυναµικότη-

τα έως πέντε (5) δωµάτια ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, υπό
την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος του εισοδήµατός τους
από την επαγγελµατική δραστηριότητα για τρία (3) έτη
από τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν υπερβαίνει το
400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Σε διαφορετική περίπτωση,
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. Η ασφάλιση
στον ΟΓΑ ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο
µέσος όρος του ως άνω εισοδήµατος από την επαγγελ-
µατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις
31.12.2011. 
Η διάταξη εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2012. Ισχυ-

ρή παραµένει η ασφάλιση όσων ασφαλίζονταν έως την
έναρξη ισχύος της διάταξης είτε στον ΟΓΑ είτε στον ΟΑ-
ΕΕ και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ και
τον ΟΓΑ αντίστοιχα.

3. Με την παράγραφο 3, το ανώτατο όριο οφειλής που
µπορούν να ρυθµίσουν ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ που υ-
ποβάλουν αίτηση για σύνταξη ανέρχεται στα είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ και δίνεται η εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθο-
ρίσει τη διαδικασία εσωτερικής κατανοµής και καταβο-
λής του ως άνω ποσού µεταξύ των ασφαλιστικών φορέ-
ων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η ρύθµιση του
παρόντος άρθρου εφαρµόζεται από τον τελευταίο α-
σφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλι-
σης.

4. Με την παράγραφο 4, θεσπίζεται η υποχρέωση α-
σφάλισης στον ΟΑΕΕ και για τα τα φυσικά πρόσωπα ή τα
µέλη εταιρειών οποιασδήποτε µορφής, και τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. µε ποσοστό τουλάχι-
στον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα
συνολικής ισχύος πάνω από 20kW, είτε σε κτιριακή ε-
γκατάσταση που χρησιµοποιείται για κατοικία ή στέγη ε-
πιχείρησης, είτε σε αγροτεµάχια ή οικόπεδα, σε όλη την
επικράτεια.
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Με την παρούσα διάταξη εισάγεται και µια δεύτερη ε-
ξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ: πέ-
ραν των επαγγελµατιών αγροτών, ασφαλίζονται πλέον
στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ και τα φυσικά
πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµ-
µατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθι-
στούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέ-
χρι 100kW.

5. Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρί-
σκεται η χώρα µας, οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, η επιβίω-
ση των επιχειρήσεων των οποίων εξαρτάται άµεσα από
τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, δυσκολεύονται
πολλές φορές να ανταποκριθούν εγκαίρως και µε συνέ-
πεια στην καταβολή των εισφορών τους. Εξαιτίας αυτού,
τους δίνεται µε την παρούσα διάταξη η δυνατότητα να
ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αµέσως κατώτερη α-
σφαλιστική κατηγορία ή ακόµα και στην αµέσως κατώτε-
ρη και από αυτήν, προκειµένου να µειωθεί προσωρινά το
ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους
και να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, οικονοµική τους α-
νακούφιση.
Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης από τον

Οργανισµό είναι είτε οι ασφαλισµένοι να µην έχουν λη-
ξιπρόθεσµη οφειλή είτε να έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ο-
φειλών και να καταβάλλουν τις δόσεις τους µε συνέπεια.
Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή
των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθµι-
σής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως
στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την
υποβολή της αίτησής τους.
Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31.12.2014 και από

1.1.2015 όλοι οι ασφαλισµένοι που έχουν υπαχθεί σε αυ-
τήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφα-
λιστική κατηγορία. Τέλος, δίνεται µε εξουσιοδοτική διά-
ταξη η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο
και κάθε άλλο θέµα που αφορά την εφαρµογή της πα-
ρούσας διάταξης.

Άρθρο 33
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ

1. Με την προτεινόµενη διάταξη, η εισφορά των εκδο-
τών εφηµερίδων και περιοδικών και η εισφορά των τυπο-
γραφικών επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστηµα από
1.1.2012 έως και 31.12.2013 καθορίζεται σε ποσοστό
5,1%, υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις εργασίας στις ε-
πιχειρήσεις αυτές καθ’ όλο το χρονικό αυτό διάστηµα ι-
σούνται µε ή υπερβαίνουν τον µέσο όρο των θέσεων ερ-
γασίας του Ιανουαρίου του έτους του 2012, σύµφωνα µε
τις µισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ -
ΜΜΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης ο χρόνος ισχύος της παρούσας διάταξης
µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα έως και πέντε
έτη.

2. Με την προτεινόµενη διάταξη, οι ασφαλισµένοι οι ο-
ποίοι έως την 31.12.2011 κατέβαλαν την πρόσθετη ει-
σφορά του άρθρου που καταργείται χωρίς να υποχρεού-
νται προς αυτό και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιού-
νται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπό-

µενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε (45) η-
µέρες για κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξη-
σης.

3. Με την παράγραφο 3, για τη διασφάλιση θέσεων ερ-
γασίας, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης που απασχόλησαν ή θα απασχο-
λήσουν από 1.1.2010 µέχρι 31.12.2014 επιδοτούµενους
ανέργους των Τοµέων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, να συµψηφίσουν
ασφαλιστικές εισφορές µε το ποσό που αντιστοιχεί στην
ήδη καταβληθείσα επιδότηση, εφόσον δεν έχουν απολύ-
σεις ανά έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του 5% των
εργαζοµένων. 

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις ΟΑΕΔ

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου κα-
λύπτεται ένα σοβαρό νοµοθετικό κενό, καθότι στη διάτα-
ξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του Ν. 2956/2001 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ απουσιάζει ή κωλύεται,
προεδρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά τη σειρά ορισµού εκ
των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται,
ο δεύτερος, πλην όµως δεν προβλέπεται τρόπος ανα-
πλήρωσης του Διοικητή στα καθήκοντά του ως Προέ-
δρου του Δ.Σ. και ως Διοικητή, όταν αυτός ελλείπει.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου προ-

βλέπεται ότι διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001, σύµφωνα µε την
οποία «αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προε-
δρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά τη σειρά ορισµού εκ των
Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο
δεύτερος», καταργείται.

Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου προ-
βλέπεται ότι από την 1 .1.2010 καταργούνται οι διατά-
ξεις του άρθρου 1 παρ. 5 και 6, του άρθρου 4 παρ. 1 περ.
β και γ΄, του άρθρου 6 παρ. 1 έως και 7 και του άρθρου
11 παρ. 3 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), ήτοι οι διατάξεις που αναφέ-
ρονται στην υποχρέωση κατάρτισης Στρατηγικού και Ε-
πιχειρησιακού Σχεδίου από τον Ο.Α.Ε.Δ. και από τις
πρώην θυγατρικές Εταιρείες αυτού («Επαγγελµατική
Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ε-
ρευνητική - Πληροφορική Α.Ε.»). 
Σκοπός των καταργουµένων διατάξεων ήταν, σύµφω-

να µε την εισηγητική έκθεση του ν. 2956/2001, η σαφής
οριοθέτηση των επιδιωκόµενων στόχων του Ο.Α.Ε.Δ. και
των εταιρειών του και ο ουσιαστικός έλεγχος του βαθ-
µού επίτευξής τους. Δεδοµένου όµως ότι οι ως άνω Ε-
ταιρείες δεν ανήκουν πλέον στον ΟΑΕΔ, εξέλιπε και ο
σκοπός της κατάρτισης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδίου από τον Ο.Α.Ε.Δ. που ήταν η «σαφής οριοθέτη-
ση των επιδιωκόµενων στόχων του Ο.Α.Ε.Δ. και των ε-
ταιρειών του».
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του

ν. 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), η άσκηση των αρµοδιοτήτων
που ασκούνταν από τον Ο.Α.Ε.Δ. και είναι σχετικές µε
την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά
τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), εξακολουθούν
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να ασκούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. µέχρι την 30.6.2012. Με-
τά την ηµεροµηνία αυτή, οι παραπάνω αρµοδιότητες θα
µεταφέρονταν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, όπως
προέβλεπε η περίπτωση 38 της παρ. ΙΙ του άρθρου 280
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» (Α΄ 87).
Επειδή ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-

µικού ασκούσε τις αρµοδιότητες που ήταν σχετικές µε
την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά
τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 επί σειρά ετών, το προσω-
πικό του έχει αποκτήσει µεγάλη εµπειρία στα θέµατα αυ-
τά, σε αντίθεση µε το προσωπικό των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων που µέχρι σήµερα δεν είχε καµία αρµοδιότη-
τα επί των ως άνω θεµάτων. Επίσης, οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις και τα Κ.Π.Α. που ασκούν αρµοδιότητες
σχετικές µε την απασχόληση προσώπων ειδικών κατη-
γοριών κατά τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 είναι δεκα-
τέσσερις (14) σε όλη την Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις Α-
ποκεντρωµένες Διοικήσεις που είναι µόνο επτά (7) και
ενδέχεται να µην δύνανται λόγω όγκου εργασίας να α-
πασχοληθούν και µε τα θέµατα αυτά.
Μετά τα ανωτέρω, για να εξακολουθήσει ο Ο.Α.Ε.Δ.

να ασκεί τις αρµοδιότητες που είναι σχετικές µε την α-
πασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις
ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), και µετά την
30.6.2012, φέρεται προς ψήφιση η κατωτέρω ρύθµιση.

Άρθρο 35
Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998

Στο άρθρο 2 του ν. 2643/1998 προβλέπονται οι επιχει-
ρήσεις που είναι υπόχρεες να δεχτούν αναγκαστικές το-
ποθετήσεις προσώπων ειδικών κατηγοριών του άρθρου
1 του ίδιου νόµου. Επίσης προβλέπονται τα ποσοστά,
συνολικό και επιµέρους (ανά προστατευόµενη κατηγο-
ρία), των αναγκαστικών τοποθετήσεων. Οι τοποθετήσεις
πραγµατοποιούνται µετά από προκηρύξεις των θέσεων
εργασίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων µετά το ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Η επι-
λογή των προστατευοµένων που θα καταλάβουν τις θέ-
σεις εργασίας γίνεται µε µοριοδότησή τους µε βάση την
ηλικία τους, τα τυπικά τους προσόντα, το ποσοστό ανα-
πηρίας (για ΑµεΑ), την οικογενειακή και την οικονοµική
τους κατάσταση. Οι προστατευόµενοι του ν. 2643/1998
που τοποθετούνται στις επιχειρήσεις απολαµβάνουν
προστασίας από τις απολύσεις καθώς το άρθρο 11 του
νόµου προβλέπει ειδική διαδικασία και συγκεκριµένους
λόγους για τους οποίους µπορεί να λυθεί η σχέση εργα-
σίας τους. 
Κάθε επιχείρηση πραγµατοποιεί τις προσλήψεις του

προσωπικού της µε βάση τις ανάγκες της και επιλέγει ά-
τοµα που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Τα πρόσωπα
που τοποθετούνται αναγκαστικά στις επιχειρήσεις µε το
ν. 2643/1998 δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις ανά-
γκες των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό προτείνουµε
τροποποίηση της παραγράφου παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε από την
περ. β της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι που συγκεντρώνουν
τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 2643/1998 και έχουν
προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση να λογίζο-

νται ως αναγκαστικά τοποθετηµένοι σε αυτή. Με αυτό
τον τρόπο οι επιχειρήσεις µπορούν να προσλαµβάνουν
µε ελεύθερη επιλογή ανάλογα µε τις ανάγκες τους άτο-
µα που ανήκουν στις κατηγορίες που προστατεύει ο
ν. 2643/1998 και τα άτοµα αυτά να αφαιρούνται από τον
αριθµό των προστατευοµένων του εν λόγω νόµου που υ-
ποχρεούνται αυτές να προσλάβουν. 

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις ΕΤΕΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ρυθµίζονται θέµατα που α-
φορούν την τοποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µο-
νάδων στο ΕΤΕΑ ούτως ώστε να προΐστανται των οργα-
νικών του µονάδων και α) οι προϊστάµενοι δ/νσης οι ο-
ποίοι έχουν οριστεί µέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου και β) οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων
του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ρυθµίζονται θέµατα που α-

φορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασµένου
στο ΕΤΕΑ προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 37
Διαχωρισµός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ µε ΕΟΠΥΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του
ν. 3918/2011 ρυθµίζονται θέµατα µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και
του ΟΠΑΔ και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ. Με το έβδοµο εδάφιο της
παραγράφου αυτής ρυθµίζεται το θέµα του διαχωρισµού
της εισφοράς για παροχές σε είδος και σε χρήµα, µετα-
ξύ των Τοµέων του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης µε
την ίδια απόφαση διαχωρίζεται και η κινητή και ακίνητη
περιουσία ανάλογα µε τα ποσοστά των εισφορών ασφα-
λισµένου και εργοδότη που θα προκύψουν από τον επι-
µερισµό. Σύµφωνα µε το διαχωρισµό που έγινε µε την
κ.υ.α. αριθ Φ. 90380/7605/931/30.1.2011 (Β,…..) η κινητή
και ακίνητη περιουσία θα πρέπει να κατανεµηθεί µεταξύ
του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ κατά ποσοστό 6,54% και
93,46% αντίστοιχα και του ΤΥΔΚΥ και ΕΟΠΥΥ κατά 8%
και 92% αντίστοιχα. Επειδή όµως µε την εν λόγω κατα-
νοµή στον Τοµέα Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων περιέρχεται πολύ µικρό κοµµάτι της κινητής
και ακίνητης περιουσίας, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και η κατανοµή
µεταξύ των τοµέων του ΟΠΑΔ να µη γίνει κατά αναλογία
των εισφορών. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να
τροποποιηθεί η σχετική διάταξη.

Άρθρο 38
Τροποποίηση της κ.υ.α. 33165/23.06.2006, όπως ισχύει

Με την προτεινόµενη τροποποίηση της τελευταίας
υποπαράγραφου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 3 της κ.υ.α. 33165/23.6.2006 (780/29.6.2006)
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως ι-
σχύει, επιδιώκεται η ολοκλήρωση του προγράµµατος
στεγαστικής αποκατάστασης Ελλήνων τσιγγάνων µε τη
διευκόλυνση της δανειοδότησης έως εκατό (100) ακόµη
οικογενειών τσιγγάνων.
Συγκεκριµένα, η εν λόγω τροπολογία θα επιλύσει το
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πρόβληµα των Ελλήνων τσιγγάνων, οι οποίοι έχοντας
βεβαίωση δικαιούχου από την αρµόδια επιτροπή αξιολό-
γησης και έχοντας συνάψει συµβόλαια αγοράς κατοικίας
καταβάλλοντας προκαταβολές, δεν έχουν προχωρήσει
στην εκταµίευση των δανείων τους. 

Άρθρο 39
Ρυθµίσεις ΤΠΔΥ

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 κρίνονται ανα-
γκαίες για λόγους καλύτερης αξιοποίησης των αποθεµα-
τικών του Ταµείου και των εισφορών των ασφαλισµένων.

Άρθρο 40
Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν υπαχθεί στην α-
σφάλιση µέχρι 31.12.1992 ασφαλίζονται υποχρεωτικά
για κύρια σύνταξη στο Δηµόσιο και τον Τοµέα Ασφάλι-
σης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. (άρθρο 7 του ν.δ. 4114/1960).
Αντίστοιχα, οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν υπα-

χθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, έχουν δικαίωµα
να επιλέξουν το φορέα στον οποίο θα υπαχθούν για κύ-
ρια σύνταξη, δηλαδή να επιλέξουν εάν θα ασφαλιστούν
στο Δηµόσιο ή τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του
Ε.Τ.Α.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, οι τα-

κτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δη-
µοσίου κλπ. που διορίζονται στο Δηµόσιο από 1.1.2011
και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο
κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε εξαίρεση
τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφά-
λιση στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών),
βάσει των καταστατικών διατάξεων των εν λόγω Τοµέων
(άρθρο 62, παρ.2, ν. 3996/2011 και άρθρο 2, παρ. 2α,
ν. 4002/2011).
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποσαφηνίζεται ότι οι

δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται στο Δηµόσιο από
1.1.2011 και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά για κύρια σύ-
νταξη σε ειδικό κλάδο µε λογιστική και οικονοµική αυτο-
τέλεια του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., ενώ
για την ασφάλισή τους καταβάλλονται οι προβλεπόµε-
νες από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 εισφορές εµµί-
σθου ασφαλισµένου (6,67% εισφορά ασφαλισµένου,
13,33% εισφορά εργοδότη, 10% εισφορά Κράτους).
Όσον αφορά στο ύψος της παροχής που θα λάβουν, ε-

φαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28, 29 παρ. 1, και
30 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του ν. 3232/2004, και των άρθρων 2, 3 και 4 του
ν. 3863/2010.

Άρθρο 41
ΔΣ ΗΔΙΚΑ

Με τη διάταξη τροποποιείται η σύνθεση του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις ΟΓΑ

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 δη-
µιουργήθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρα Πιστοποίησης Ανα-

πηρίας (ΚΕ.ΠΑ), για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειο-
νοµικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισµό του βαθµού
αναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών
φορέων, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου καθώς και
των ανασφάλιστων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρ-

θρου 6, του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 76 παρ. 2 του ν. 3996/2011, από 1.9.2011 καταργή-
θηκαν όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας
που λειτουργούν σήµερα στους φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης, στις νοµαρχίες και το Δηµόσιο, µε εξαίρεση
τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές του Στρατού,
Ναυτικού, Αεροπορίας και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Οι ασφαλισµένοι, οι συνταξιούχοι και τα µέλη των οι-

κογενειών τους κρίνονται πλέον από τα αρµόδια κατά
τόπο ΚΕ.ΠΑ. 
Ο ΟΓΑ διατηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 38 του π.δ.

78/1998 το δικαίωµα να ζητήσει επανεξέταση από τα αρ-
µόδια υγειονοµικά όργανα, συνταξιούχου ή προσώπου
που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή
προσώπου για το οποίο χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χο-
ρηγηθούν επιδόµατα ή παροχές συντάξεως λόγω ανα-
πηρίας, εάν από στοιχεία του φακέλου ή από στοιχεία
που θα περιέλθουν στον ΟΓΑ, πιθανολογείται ότι δεν υ-
φίσταται η ανικανότητα για εργασία που απαιτείται από
τις σχετικές διατάξεις.
Για να εξετασθεί η υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να

συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετηµένοι λόγοι στο
κείµενο της προσφυγής. Επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας
των ΚΕ.ΠΑ. προβλέπεται η δυνατότητα των κρινοµένων
να προσφύγουν σε δευτεροβάθµια επιτροπή, εντός ρη-
τής προθεσµίας. 
Επειδή από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προκύπτει

ότι ο ΟΓΑ έχει δικαίωµα να ζητήσει επανεξέταση µιας υ-
πόθεσης από τα ΚΕ.ΠΑ. Επειδή η εργασία αυτή, συνιστά
υγειονοµική κρίση η οποία δεν µπορεί να γίνεται από δι-
οικητικό υπάλληλο, αλλά απαιτείται να γίνεται από ια-
τρούς που έχουν την εµπειρία να αξιολογούν αποφάσεις
υγειονοµικών επιτροπών.
Επειδή η εργασία αυτή είναι αναγκαίο να εξακολουθή-

σει να γίνεται ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα
του Οργανισµού και του δηµοσίου γενικότερα.
Επειδή στον Οργανισµό υποβάλλονται κατ’ έτος πε-

ρισσότερα από 30.000 αιτήµατα που αφορούν τη χορή-
γηση ή τη συνέχιση χορήγησης συντάξεων λόγω αναπη-
ρίας.
Επειδή για την εξέταση εί δυνατόν του συνόλου των

αποφάσεων των ΚΕ.ΠΑ. απαιτείται η απασχόληση στον
ΟΓΑ υπαλλήλων Κλάδου Ιατρών µε εµπειρία στο συγκε-
κριµένο έργο προτείνεται η ακόλουθη διάταξη, η οποία
δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΓΑ, αφού οι ια-
τροί είναι ήδη µόνιµοι υπάλληλοι του Οργανισµού και µι-
σθοδοτούνται από αυτόν.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 83
του ν. 3996/2011 (Α΄ 70) θεωρήθηκαν νόµιµες οι δαπά-
νες για οφειλές του Ο.Γ.Α προς θεραπευτήρια και ασφα-
λισµένους που αφορούσαν δαπάνες νοσηλείας έως τη
δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή έως 5.8.2011 των οποί-
ων τα παραστατικά είχαν θεωρηθεί από τους ελεγκτές
ιατρούς µε επιφύλαξη.
Κατόπιν τούτου, ο ΟΓΑ αδυνατεί να αποδώσει στα θε-

ραπευτήρια και στους ασφαλισµένους του δαπάνες των
οποίων τα παραστατικά έχουν θεωρηθεί µε επιφύλαξη α-
πό τους ελεγκτές ιατρούς το χρονικό διάστηµα από
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6.8.2011 έως 1.1.2012, που ο κλάδος Υγείας εντάχθηκε
στον ΕΟΠΥΥ.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση ανάλογης

νοµοθετικής ρύθµισης η οποία θα νοµιµοποιεί τις εν λό-
γω οφειλές του ΟΓΑ στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τους
ασφαλισµένους για χρονικό διάστηµα από 6.8.2011 έως
την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

3. Επειδή η Ενιαία Επιτροπή Προµηθειών του Υπουρ-
γείου Υγείας δεν προέβη σε ενιαίο διαγωνισµό προµή-
θειας υλικών φίλτρων αιµοκάθαρσης µε αποτέλεσµα οι
δαπάνες προµήθειας των υλικών αυτών που πραγµατο-
ποιήθηκαν από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµο-
διότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
για την περίθαλψη νεφροπαθών ασφαλισµένων τους σε
µονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και µονά-
δων χρόνιας αιµοκάθαρσης να µη εγκρίνονται ως νόµι-
µες από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για λόγους διασφάλισης
δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας της Δηµόσιας Υ-
γείας µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) θεωρήθηκαν νόµιµες οι δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν έως 22 Φεβρουαρίου 2011
προς τους εν λόγω παρόχους υγείας. Επειδή η Ενιαία Ε-
πιτροπή Προµηθειών δεν προέβη σε προµήθεια υλικών
αιµοκάθαρσης έως σήµερα και οι ασφαλιστικοί οργανι-
σµοί δεν προµηθεύονται τα φίλτρα αιµοκάθαρσης µε την
διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού τα χρηµατικά Εντάλ-
µατα πληρωµής που αφορούν δαπάνες µεταγενέστερες
της παραπάνω ηµεροµηνίας δεν θεωρούνται από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο προκειµένου οι ασφαλιστικοί οργανι-
σµοί να καταβάλλουν τα οφειλόµενα ποσά στις ιδιωτικές
κλινικές, µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης και στους προ-
µηθευτές κρίνεται σκόπιµο να παραταθεί η ισχύς της
παρ.1 του άρθρου 74 του ν. 3918/2011 έως τη δηµοσίευ-
ση του νόµου.

4. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του
ν. 3518/2006 προβλέφθηκε η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα
χορήγησης της βασικής σύνταξης γήρατος του
ν. 4169/1961 σε ασφαλισµένους του ΟΓΑ, οι οποίοι κατά
την 1.1.1998, όταν και άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος
Κύριας Ασφάλισης, είχαν συµπληρώσει τουλάχιστον 25
έτη απασχόλησης σε αγροτικές ή άλλες εργασίες που
καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ στον Οργανι-
σµό (µετά τη συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
τους) χωρίς να έχουν ασφαλιστεί στον Κλάδο Κύριας Α-
σφάλισης και χωρίς να έχουν καταβάλει ασφαλιστικές
εισφορές. Οι διατάξεις όµως αυτές, όπως αποδείχθηκε
στην πράξη, αφενός υπονοµεύουν τον ανταποδοτικό χα-
ρακτήρα της ασφάλισης στον ΟΓΑ, λειτουργώντας πολ-
λές φορές ως αντικίνητρο όσον αφορά στην υπαγωγή
και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης και αφετέρου προκαλούν σηµαντικές
διοικητικές δυσλειτουργίες στις αρµόδιες υπηρεσίες
(πολλαπλές αλληλογραφίες, καθυστερήσεις, παράπονα,
ενστάσεις κλπ), λόγω της µεγάλης δυσχέρειας απόδει-
ξης της συστηµατικής και κατά κύριο βιοποριστικό επάγ-
γελµα απασχόλησης των εν λόγω προσώπων στην αγρο-
τική οικονοµία (µη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, α-
νυπαρξία τιµολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων, µη
ύπαρξη ίδιας αντίληψης του Ανταποκριτή ΟΓΑ για την α-
πασχόλησή τους κ.ά.).
Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι άδικη για τους συνε-

πείς ασφαλισµένους του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν στο
καθεστώς της κύριας ασφάλισης, πληρώνουν κανονικά

τις εισφορές τους και καταλήγουν να λαµβάνουν, σε
πολλές περιπτώσεις, το ίδιο ή και µικρότερο ποσό σύ-
νταξης.
Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η δυνατότη-

τα λήψης της µη ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παρο-
χής του ν. 4169/1961 (βασική σύνταξη γήρατος) και µάλι-
στα πλήρους, στα πρόσωπα που δεν δικαιούνται και την
ανταποδοτική σύνταξη λόγω γήρατος από τον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 43
Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 17 του
ν. 4052/20112 προβλέπεται ότι εντάσσονται στον ΕΟ-
ΠΥΥ ο Οίκος Ναύτου, οι κλάδοι υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και
του ΕΤΑΑ, χωρίς να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στις παροχές, στο προσωπικό, στις υφιστάµενες υγειο-
νοµικές και λοιπές µονάδες υγείας, στους πόρους και ο-
τιδήποτε άλλο σχετικό µε την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ.
Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση των άρ-
θρων 53, 54, 55, 56 και 57 που ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά
και συστήνονται στους εντασσόµενους φορείς αυτοτε-
λείς Λογαριασµοί Παροχών σε Χρήµα, µε πλήρη λογιστι-
κή και οικονοµική αυτοτέλεια. 

Άρθρο 44
Οργανωτικά θέµατα ΕΟΠΥΥ

Εκτός αυτών καθαυτών των παροχών ασθένειας σε εί-
δος (αρµοδιότητας ΕΟΠΥΥ), το ασφαλιστικό δικαίωµα
για τις εν λόγω παροχές, όπως επίσης όλοι οι άλλοι το-
µείς του κλάδου παροχών ασθένειας ( π.χ. παροχές σε
χρήµα) καθώς και του κλάδου εργατικών ατυχηµάτων
και επαγγελµατικών ασθενειών, παραµένουν στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ. Εποµένως, για όλα αυτά τα θέµατα, στα πλαίσια
εφαρµογής των Κανονισµών Ε.Ε. για τον Συντονισµό
των Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (Καν. ΕΚ
883/2004 και 987/2009), αρµόδια παραµένει η Διεύθυνση
Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η Δι-
εύθυνση αυτή θα είναι αρµόδια στα ίδια αυτά θέµατα και
στα πλαίσια εφαρµογής κάθε µελλοντικής σχετικής δι-
µερούς, πολυµερούς σύµβασης ή συµφωνίας.
Δεδοµένου ότι οι νεοδιοριζόµενοι στο Δηµόσιο υπάλ-

ληλοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο φο-
ρέας αυτός καθίσταται αρµόδιος για τους υπαλλήλους
αυτούς, τόσο για την διαπίστωση της ασφάλισης όσο και
για την έκδοση των βεβαιώσεων υπαγωγής στην ελληνι-
κή νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλειας (έντυπα Α1). Επί-
σης, στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µεταφέρεται κατ’ ανάγκη, η αρµο-
διότητα αυτή και για τους παλαιούς ασφαλισµένους του
Δηµοσίου, µετά την κατάργηση του ΟΠΑΔ. Κατά συνέ-
πεια, πέραν της ήδη υπάρχουσας αρµοδιότητας σε όλα
αυτά τα θέµατα για τους µισθωτούς ασφαλισµένους, µε-
ταφέρεται και η ως άνω αρµοδιότητα στη Διεύθυνση Διε-
θνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα πλαί-
σια εφαρµογής εκ µέρους της τόσο των ανωτέρω ενω-
σιακών κανονισµών όσο και κάθε µελλοντικής σύµβασης
ή συµφωνίας. 
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Επιπλέον, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ειδικότερα η Διεύθυνση
Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων αυτού, διατηρεί τόσο
µε τους νέους Κανονισµούς Ε.Ε., όσο και µε τις υπάρ-
χουσες Διµερείς Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας, την
ιδιότητα του αρµόδιου φορέα ασφάλισης ή/και του Ορ-
γανισµού Σύνδεσης, δηλαδή τη διαχείριση θεµάτων του
κλάδου συντάξεων και της εφαρµοστέας νοµοθεσίας,
προκειµένου να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα παροχής
πληροφοριών και συνδροµής-συνεργασίας των αντίστοι-
χων φορέων των άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε, των χω-
ρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας ή των αντισυµβαλλόµε-
νων κρατών.

Άρθρο 45
Οργανωτικά και οικονοµικά θέµατα

Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 ρυθµίζονται ορ-
γανωτικά θέµατα που προκύπτουν από την ένταξη στον
ΕΟΠΥΥ των κλάδων υγείας σε είδος.
Με την παρ. 5 καθορίζονται τα έσοδα που µεταφέρο-

νται στον ΕΟΠΥΥ από τους εντασσόµενους Κλάδους Υ-
γείας. Ο Οργανισµός, ως καθολικός διάδοχος αυτών, υ-
πεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρε-
ώσεις τους.
Με την παρ. 7 ορίζεται ότι µέχρι την έγκριση ενσωµά-

τωσης των εσόδων και των δαπανών των εντασσόµενων
κλάδων στον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, οι δαπάνες ε-
ξακολουθούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τις πιστώσεις
των εγγεγραµµένων προϋπολογισµών τους.
Με την παρ. 8 οι ασφαλιστικές εισφορές των εντασσό-

µενων Κλάδων Υγείας εξακολουθούν και εισπράττονται
από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς σύµφω-
να µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο τρόπος, η διαδικασία και
η διασφάλιση έγκαιρης απόδοσης ποσών στον ΕΟΠΥΥ
θα καθορισθεί µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Με την παρ. 9 ρυθµίζονται θέµατα ληξιπρόθεσµων ο-

φειλών και ελλειµµάτων του Οίκου Ναύτου µέχρι την η-
µεροµηνία ένταξής του στον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 46
Θέµατα ΔΣ και ΥΣ ΕΟΠΥΥ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 13
του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, στον ΕΟΠΥΥ εντάσσο-
νται οι υπηρεσίες και οι αρµοδιότητες ως προς την παρο-
χή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) του Οίκου Ναύτου την
1.4.2012, β) του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του
Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ την 1.5.2012 και
γ) του ΕΤΑΑ την 1.6.2012. Ως εκ τούτου κρίνεται ανα-
γκαία η θέσπιση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου …….
Ειδικότερα, για το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ προτείνεται η διεύ-

ρυνση αυτού ούτως ώστε να συµµετέχουν και εκπρόσω-
ποι των ασφαλισµένων, των εργοδοτών και συνταξιού-
χων των υπό ένταξη υπηρεσιών. Ο ακριβής αριθµός των
εν λόγω εκπροσώπων καθώς και οι οργανώσεις από τις
οποίες προτείνονται προβλέπεται να καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για δε τα προσωρινά Υπηρεσιακά Συµβούλια του ΕΟ-

ΠΥΥ, προτείνεται οι εκπρόσωποι του διοικητικού και του
υγειονοµικού προσωπικού καθώς και οι εκπρόσωποι των

ιατρών και οδοντιάτρων που συµµετέχουν σε αυτά να υ-
ποδεικνύονται και από τις οργανώσεις των εργαζοµένων
των υπό ένταξη υπηρεσιών.

Άρθρο 47
Θέµατα προσωπικού

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 ρυθµίζονται
θέµατα µεταφοράς των διοικητικών υπαλλήλων, ιατρών
και υγειονοµικού προσωπικού από το ΕΤΑΑ, το ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ και τον Οίκο Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ. 

2. Με τις παρ. 6 και 7 ρυθµίζονται θέµατα των συµβά-
σεων µίσθωσης έργου µε ιατρούς, οδοντιάτρους και
φαρµακοποιούς που έχουν συναφθεί από το ΕΤΑΑ, ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου καθώς και των συµβάσεων κατά
πράξη και περίπτωση που έχουν συναφθεί από τον Οίκο
Ναύτου.

3. Με την παρ. 8 ορίζεται ότι η Φ. 10050/οικ. 20496/
4067/4.8.2008 (Β΄ 1579) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας, σύµφωνα µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα που α-
φορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της
ΔΕΗ Α.Ε. που υπηρετεί µε απόσπαση στο ΤΑΥΤΕΚΩ, θα
ισχύει και για το αποσπασµένο στον ΕΟΠΥΥ προσωπικό
της ΔΕΗ Α.Ε. 

4. Με τις παρ. 9, 10 και 11 ρυθµίζονται θέµατα που α-
φορούν α) την τοποθέτηση των µεταφερόµενων στον Ε-
ΟΠΥΥ υπαλλήλων των εντασσόµενων κλάδων, β) την το-
ποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µονάδων των ε-
ντασσόµενων κλάδων που µεταφέρονται στον ΕΟΠΠΥ
και γ) τη δυνατότητα τοποθέτησης προϊσταµένων από
τους αποσπασµένους από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ.

5. Με την παρ. 12 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη
µισθοδοσία και την τήρηση των προσωπικών µητρώων
του µεταφερόµενου προσωπικού.

Άρθρο 48
Σύσταση λογαριασµών παροχών σε χρήµα

Με τις διατάξεις της παρ. 37 του άρθρου 9 του
ν. 4052/2012 (Α΄), εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ από
1.4.2012 ο Οίκος Ναύτου, από 1.5.2012 ο Κλάδος Υγείας
του ΤΑΥΤΕΚΩ και από 1.6.2012 ο Κλάδος Υγείας του Ε-
ΤΑΑ. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3918/2011 ο ΕΟΠΥΥ

χορηγεί παροχές σε είδος στους εντασσόµενους φο-
ρείς. Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 αυτού προ-
βλέπεται ότι οι παροχές ασθένειας σε χρήµα των εντασ-
σόµενων στον ΕΟΠΥΥ Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. εξα-
κολουθούν να χορηγούνται από τους φορείς αυτούς.
Για την σωστή διαχείριση των οικονοµικών, ως προς

την χορήγηση των παροχών σε χρήµα κρίνεται σκόπιµο
να δηµιουργηθούν λογαριασµοί στους κατ’ ιδίαν φορείς
µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. 
Προς τούτο προτείνεται η θέσπιση της κατωτέρω διά-

ταξης, σύµφωνα µε την οποία συστήνεται στον Οίκο
Ναύτου, στο ΤΑΥΤΕΚΩ, και στο ΕΤΑΑ «Λογαριασµός Πα-
ροχών σε Χρήµα», προσδιορίζεται δε ο σκοπός του Λο-
γαριασµού αυτού, η χορήγηση των παροχών σε χρήµα,
καθορίζονται οι πόροι του Λογαριασµού, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση 
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων 
και προαγωγή της διαφάνειας στη λειτουργία 

της ασφαλιστικής αγοράς

Με το άρθρο 43 τροποποιείται και συµπληρώνεται ο
ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεω-
µένων φυσικών προσώπων, µε σκοπό την απλούστευση
των διαδικασιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
οφειλετών στη διαδικασία (παράγραφοι 1 έως 13) και ε-
νισχύονται οι κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία της α-
σφαλιστικής αγοράς (παράγραφοι 14 έως 22). 
Ειδικότερα για τις παραγράφους 1 έως 13: 
Με την πρώτη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα να υ-

παχθούν στις διαδικασίες του ν. 3869/2010 και φυσικά
πρόσωπα που ασκούν την εµπορική τους δραστηριότητα
κατά βάση µέσα από την προσωπική τους εργασία, απο-
βλέποντας στον βιοπορισµό τους, και έχουν περιορισµέ-
νες οφειλές από εµπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά
δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου δικαι-
ούνται να υποβάλλουν αίτηση για δικαστική ρύθµιση των
χρεών. 
Με τη δεύτερη παράγραφο καθίσταται προαιρετική για

τον οφειλέτη πριν την κατάθεση της αίτησης η επιδίωξη
εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών. Τα αποτελέσµατα α-
πό τη µέχρι σήµερα εφαρµογή της συγκεκριµένης διάτα-
ξης δεν είναι ικανοποιητικά, εξαιτίας κυρίως της απροθυ-
µίας των πιστωτικών ιδρυµάτων να επεξεργαστούν κατά
ουσιαστικό τρόπο τα σχετικά αιτήµατα των οφειλετών. Η
επιδίωξη της εξώδικης ρύθµισης καθίσταται έτσι τυπική,
προκαλώντας αδικαιολόγητα επιβάρυνση και επιβράδυν-
ση της διαδικασίας. Η προσπάθεια εξώδικου συµβιβα-
σµού ρυθµίζεται πλέον ως προαιρετική, η οποία µπορεί
να εκδηλώνεται και µετά την κατάθεση της αίτησης, σε
οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η υπόθεση µέχρι την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Η νέα ρύθµιση εναρµονί-
ζεται και µε την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου
214Α για την επιδίωξη εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
Με την τρίτη παράγραφο θεσπίζεται καταρχήν η υπο-

χρέωση ορισµού αντικλήτου για τους εκδοχείς των απαι-
τήσεων των πιστωτών που έχουν την έδρα τους στην αλ-
λοδαπή, προκειµένου να καθίστανται εφικτές η ταχεία ε-
πίδοση της αίτησης και η έναρξη της διαδικασίας µε τη
συµµετοχή των πιστωτών στο στάδιο επιδίωξης δικαστι-
κού συµβιβασµού. Περαιτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι
οι αιτήσεις ρύθµισης των χρεών αφορούν συχνά πολ-
λούς πιστωτές, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται επιπροσθέ-
τως η δαπάνη που υποβάλλονται οι οφειλέτες και να δυ-
σχεραίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρόσβασή τους στη
διαδικασία ρύθµισης, θεσπίζεται µειωµένη αµοιβή των δι-
καστικών επιµελητών για τις επιδόσεις που αφορούν την
εφαρµογή του παρόντος νόµου. 
Με την τέταρτη παράγραφο διευκρινίζονται ζητήµατα

σχετικά µε την άσκηση της αίτησης αναστολής αναγκα-
στικής εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τις αντί-
στοιχες αιτήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, και
προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να αναστέλ-
λει την αναγκαστική εκτέλεση και µετά την έκδοση της
οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα
έφεση κατά αυτής.
Με την πέµπτη παράγραφο επιβεβαιώνεται η δυνατό-

τητα του ειρηνοδίκη να επιδιώκει τη συµβιβαστική ρύθµι-
ση των οφειλών κατά τη συζήτηση της αίτησης ρύθµισης
στο ακροατήριο.
Με την έκτη παράγραφο επιδιώκεται η συλλογική αντι-

µετώπιση των χρεών του οφειλέτη, προκειµένου να απο-
θαρρύνεται η δηµιουργία δανειστών δύο ταχυτήτων, δη-
λαδή πιστωτών εντεταγµένων στη διαδικασία και εκτός
αυτής. Παραλειφθέντες πιστωτές µπορούν να εντα-
χθούν στη ρύθµιση µέσω κύριας παρέµβασης που ασκεί-
ται και προφορικά κατά αναλογική εφαρµογή του άρ-
θρου 54 παρ. 1 ΠτωχΚ. Αν ο πιστωτής δεν ασκήσει πα-
ρέµβαση, ο δικαστής µπορεί, προς εξυπηρέτηση της κα-
θολικής ρύθµισης των χρεών του οφειλέτη, να κάνει
χρήση του ανακριτικού συστήµατος που ισχύει στην ε-
κούσια δικαιοδοσία και να ρυθµίσει, αναζητώντας αυτε-
παγγέλτως τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά, και την
οφειλή προς τον συγκεκριµένο αυτόν πιστωτή. Αν ωστό-
σο και πάλι το πραγµατικό υλικό δεν είναι επαρκές, ο δι-
καστής δύναται να µην εκδώσει οριστική απόφαση, να ο-
ρίσει νέα δικάσιµο και να υποχρεώσει όποιον έχει έννο-
µο συµφέρον, να επιδώσει κλήτευση στον πιστωτή αυ-
τόν κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ καθιστώντας τον
διάδικο. Στη νέα δικάσιµο ο δικαστής ρυθµίζει πλέον το
σύνολο των γνωστών στο δικαστήριο χρεών του οφειλέ-
τη. 
Με την έβδοµη παράγραφο αντιµετωπίζεται µία σηµα-

ντική δυσλειτουργία και ανισότητα στην µεταχείριση
των αιτήσεων για τη ρύθµιση των χρεών που προκύπτει
από το γεγονός ότι δυστυχώς σε αρκετά ειρηνοδικεία
της χώρας η εκδίκαση τους προσδιορίζεται σε µακρινούς
δικασίµους, µε αποτέλεσµα να παρατείνεται η ανασφά-
λεια και αβεβαιότητα του οφειλέτη, πολλές φορές µάλι-
στα και σε βάρος των πιστωτών που δεν µπορούν να υ-
πολογίζουν σε σταθερές καταβολές για την περίοδο αυ-
τή. Έτσι µε την παράγραφο αυτή παρατείνεται από τέσ-
σερα σε πέντε έτη η περίοδος ρύθµισης των χρεών, η ο-
ποία ωστόσο αρχίζει να υπολογίζεται όχι από την έκδο-
ση της απόφασης αλλά από την κατάθεση της αίτησης.
Με την έκδοση της απόφασης που προσδιορίζει τις κατα-
βολές ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν
διαφορές για την περίοδο που έχει διανυθεί. Προκειµέ-
νου µάλιστα να µην αιφνιδιάζεται ή περιέρχεται σε δυ-
σχερή θέση, ιδίως στην περίπτωση που έχει συσσωρευ-
τεί σηµαντική οφειλή, δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης
του συγκεκριµένου ποσού, µε ευνοϊκό επιτόκιο, µέχρι
και το έκτο έτος από την κατάθεση της αίτησης. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο διασφαλίζεται, σε αντίθεση µε την ακο-
λουθούµενη πρακτική, ότι ο οφειλέτης που υπαχθεί στη
ρύθµιση θα έχει πετύχει την απαλλαγή του από τα χρέη
που αδυνατεί να αποπληρώσει µε την πάροδο ορισµένης
περιόδου από την κατάθεση της αίτησης. Η όγδοη παρά-
γραφος προβλέπει την εφαρµογή της προηγούµενης πα-
ραγράφους για τις αιτήσεις ρύθµισης που έχουν ήδη κα-
τατεθεί και πρόκειται να εκδικαστούν ένα έτος από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
Με την ένατη παράγραφος δίνεται η δυνατότητα στο

δικαστήριο να µειώσει στην περίπτωση της παραγράφου
3 του άρθρου 8 του ν. 3869/10 µέχρι τρία έτη την περίο-
δο ρύθµισης ή αναµονής για απαλλαγή από τα χρέη, ε-
φόσον προκύπτει ότι η προσωπική και οικονοµική κατά-
σταση του οφειλέτη δεν δικαιολογεί προσδοκία για κα-
µία µελλοντική καταβολή.
Με την δέκατη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα στο

δικαστήριο να ρυθµίσει την οφειλή για την εξαίρεση από
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τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2)
και σε µεγαλύτερη των είκοσι και µέχρι τριάντα πέντε ε-
τών περίοδο, κατ’ εξαίρεση και εφόσον η προσωπική κα-
τάσταση του οφειλέτη και η ανάγκη εξυπηρέτησης της
οφειλής το δικαιολογούν. Τούτο δε άλλωστε καθώς συ-
χνά τα στεγαστικά δάνεια που ρυθµίζονται έχουν σηµα-
ντικά µακρύτερη των είκοσι ετών συµβατική διάρκεια α-
ποπληρωµής.
Με την ενδέκατη παράγραφο προστίθεται εδάφιο στην

παράγραφο 1 του άρθρου 10 που προβλέπει ως κύρωση
για την περίπτωση της δόλιας παράλειψης πιστωτή κατά
την υποβολή της αίτησης δικαστικής ρύθµισης των χρε-
ών την απόρριψη της αίτησης ή και την έκπτωση από τη
ρύθµιση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο
αυτή.
Με την δωδέκατη παράγραφο προβλέπεται, για την

περίπτωση που το εφετειακό δικαστήριο διορθώσει αυ-
ξητικά τις καταβολές που θα έπρεπε από την έναρξη της
ρύθµισης να καταβάλει ο οφειλέτης, η δυνατότητα να
ρυθµίσει την εξόφληση πρόσθετου αυτού ποσού µε πα-
ράταση της περιόδου ρύθµισης για ένα ακόµη έτος.
Τέλος, µε τη δέκατη τρίτη παράγραφο προβλέπεται, µε

προσθήκη στο άρθρο 982 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
το ακατάσχετο για το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων ευ-
ρώ (1.500) όταν πρόκειται για ατοµικό τραπεζικό λογα-
ριασµό και δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) όταν πρόκειται για
κοινό τραπεζικό λογαριασµό του οφειλέτη σε πιστωτικό
ίδρυµα, προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των
καταναλωτών σε τραπεζικές συναλλαγές που είναι εξαι-
ρετικής σηµασίας για τη σύγχρονη καθηµερινότητά
τους, καθώς διευκολύνει καθοριστικά τη συµµετοχή τους
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή (διενέργεια συναλλα-
γών, πληρωµή λογαριασµών, εξοικονόµηση χρόνου, δια-
φύλαξη ενός ελάχιστου ποσού για την κάλυψη βασικών
βιοτικών αναγκών). Ας επισηµανθεί ότι η υφιστάµενη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 982 ΚΠολΔ πε-
ριορίζει την προστασία σε µισθωτούς και συνταξιούχους
και σε ποσόν µέχρι το ύψος ενός µισθού ή µίας σύντα-
ξης. 
Περαιτέρω, µε τις παραγράφους ρυθµίζονται 14 έως

22 ενισχύονται οι κανόνες διαφάνειας στην προώθηση
και παροχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, και
ιδίως των ασφαλίσεων ζωής και ασθενειών. Οι διατάξεις
λαµβάνουν υπόψη τον αυξανόµενο σε βαρύτητα ρόλο
της ιδιωτικής ασφάλισης, διασφαλίζουν τον ουσιαστικό
της ρόλο στην κάλυψη των κινδύνων και συνεισφέρουν
στη διαµόρφωση των όρων εκείνων που θα εξασφαλί-
σουν τον κοινωνικό προσανατολισµό της. 
Η διαφάνεια και η σωστή πληροφόρηση είναι θεµελιώ-

δεις όροι για την ανταπόκριση της ιδιωτικής ασφάλισης
στις προσδοκίες και τις ανάγκες των καταναλωτών. Τα α-
σφαλιστικά προϊόντα είναι συχνά τόσο σύνθετα ώστε η
κατανόηση και η αξιολόγησή τους να καθίσταται δυσχε-
ρής για τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής είναι σε θέση
να λαµβάνει τη σωστή απόφαση για την ασφαλιστική του
κάλυψη, µόνο αν έχει την πληροφόρηση που είναι σηµα-
ντική για την απόφασή του. Η σωστή πληροφόρηση και η
διαφάνεια των όρων είναι άλλωστε αυτές που επιτρέ-
πουν στον µη κατέχοντα ειδικές γνώσεις καταναλωτή να
αντιληφθεί, δίχως την προσφυγή σε ειδικούς, αρνητικές
συνέπειες που προκύπτουν από το περιεχόµενο των ό-
ρων, να συγκρίνει το προϊόν µε άλλα και να λάβει τη σω-
στή για τον ίδιο απόφαση. 
Ωστόσο, η πληροφόρηση προς τον ασφαλισµένο δεν

εστιάζει πάντα στα κρίσιµα για την απόφασή του στοι-
χεία. Συχνά δηµιουργούνται ανακριβείς εντυπώσεις για
το περιεχόµενο των παροχών και καλλιεργούνται ε-
σφαλµένες προσδοκίες προς τον ασφαλισµένο. Δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που ο καταναλωτής αντιµετωπίζει στη
διάρκεια της ασφάλισης, στην εξαγορά ή τη λήξη της,
αρνητικές συνέπειες για τις οποίες δεν είχε κατά το προ-
συµβατικό στάδιο ενηµέρωση για την ενδεχόµενη επέ-
λευσή τους. Στις ασφαλίσεις ζωής αγνοεί πολλές φορές
ότι η σύναψη της ασφάλισης ζωής έχει έξοδα που µειώ-
νουν την παροχή, όπως και τον τρόπο απόσβεσης των ε-
ξόδων αυτών. Εξάλλου, στις συµπληρωµατικές ασφαλί-
σεις ζωής, ιδίως υγείας, αιφνιδιάζεται από δυσανάλογες
αυξήσεις, και µάλιστα σε ευαίσθητες ιδίως ηλικίες, τις ο-
ποίες αν γνώριζε ότι θα ακολουθούσαν, θα είχε κάνει εν-
δεχοµένως άλλες επιλογές. 
Το έλλειµµα προστασίας αναδεικνύεται µε ανάγλυφο

τρόπο και στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χαρα-
κτήρα. Πράγµατι, ενώ όσον αφορά την προώθηση επεν-
δυτικών προϊόντων από εταιρείες παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών ή πιστωτικά ιδρύµατα ισχύουν αυστηροί κα-
νόνες ενηµέρωσης και διαφώτισης του πελάτη, αντίστοι-
χοι κανόνες δεν ισχύουν για την προώθηση ασφαλιστι-
κών προϊόντων επενδυτικού χαρακτήρα. Αυτό µολονότι
το καταναλωτικό κοινό συνδέει την ασφάλιση µε την κά-
λυψη οικονοµικών κινδύνων, µε σιγουριά και ασφάλεια,
και εποµένως η διαφώτιση για τον κίνδυνο απώλειας κε-
φαλαίου είναι ακόµη περισσότερο επιβεβληµένη. 
Η πολυπλοκότητα που εµφανίζει η ασφάλιση πρέπει

να αντισταθµιστεί µε τη θέσπιση αντίστοιχων υποχρεώ-
σεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διαµεσο-
λαβούντες για απλή, εύληπτη και σαφή πληροφόρηση
των καταναλωτών, ώστε να είναι οι τελευταίοι σε θέση
να σταθµίζουν πράγµατι τα πλεονεκτήµατα και µειονε-
κτήµατα της ασφάλισης και να την επιλέγουν. Οι παρά-
γραφοι 14 έως 22 του παρόντος άρθρου προάγουν τη
διαφάνεια και τον ανταγωνισµό στην ιδιωτική ασφάλιση
και συνεισφέρουν σε µία δικαιότερη κατανοµή δικαιωµά-
των και υποχρεώσεων ανάµεσα στα εµπλεκόµενα στη
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης µέρη. Ειδικότερα: 
Με την παράγραφο 14 τροποποιείται το άρθρο 2 παρ. 6

του ν. 2496/1997 που επέτρεπε εντάσσονται στη σύµβα-
ση και να ισχύουν οι γενικοί όροι ασφαλίσεως («ψιλά
γράµµατα»), ακόµη και στην περίπτωση που δεν χορηγή-
θηκε το σχετικό έντυπο των γενικών όρων και δεν δόθη-
κε ουσιαστικά η δυνατότητα στον λήπτη της ασφάλισης
να λάβει γνώση αυτών. Για να αποτρέψει το ενδεχόµενο
αυτό ο λήπτης της ασφάλισης θα έπρεπε να εναντιωθεί
µέσα σε ορισµένη προθεσµία από την παράδοση του α-
σφαλιστηρίου, το οποίο στην πράξη, όπως επιβεβαιώ-
νουν εµπειρικές έρευνες, ποτέ σχεδόν δεν αξιοποιείται.
Με τη νέα διάταξη προβλέπεται, δίχως να θίγεται το δι-
καίωµα εναντίωσης, ότι για την ένταξη των γενικών ό-
ρων ασφάλισης στη σύµβαση ισχύουν όσα προβλέπονται
και στο άρθρο 2 του ν. 2251/1994 για την προστασία των
καταναλωτών αλλά και ότι η κάλυψη των κενών που α-
νακύπτουν από την µη ένταξη συµβατικών όρων στη
σύµβαση ή από την ακυρότητα κάποιων εξ αυτών καλύ-
πτεται ερµηνευτικά µε βάση τις επιταγές της καλής πί-
στης και τις δικαιολογηµένες προσδοκίες του λήπτη της
ασφάλισης. 
Με την παράγραφο 15 προστίθεται στο ν. 2496/1997

άρθρο 2β που µεριµνά για την ισότιµη πρόσβαση των
προ σώπων µε αναπηρίες στις υπηρεσίες της ιδιωτικής
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ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά αποφεύ-
γουν τη σύναψη της ασφάλισης µε άτοµα µε αναπηρία ε-
ξαιτίας της διάγνωσης της αναπηρίας. Αυτό µάλιστα µο-
λονότι η υφιστάµενη νοµοθεσία επιτρέπει την εξαίρεση
κάλυψης των ασθενειών που έχουν διαγνωσθεί κατά το
χρόνο σύναψης της ασφάλισης (άρθρο 32 παρ. 1 του
ν.  2496/97). Ας επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο
25 περίπτωση ε της από το 2006 Σύµβασης για τα Δικαι-
ώµατα των Προσώπων µε Αναπηρίες του Οργανισµού Η-
νωµένων Εθνών τα κράτη-µέλη οφείλουν να απαγορεύ-
ουν διακρίσεις σε βάρος των προσώπων µε αναπηρία
στην παροχή ασφάλισης υγείας καθώς και της ασφάλι-
σης ζωής, η οποία θα πρέπει να παρέχεται µε δίκαιο και
λογικό τρόπο. Σύµφωνα, έτσι, µε την πρώτη παράγραφο
του άρθρου 1δ οι ασφαλιστές υποχρεούνται να διασφα-
λίζουν στα άτοµα µε αναπηρίες πρόσβαση στις υπηρε-
σίες υπό προϋποθέσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις.
Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται µόνο κατ’ εξαίρεση, εφό-
σον δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις αναγνωρισµένες
αρχές εκτίµησης του κινδύνου και θεµελιώνονται σε µία
διαφανή διαδικασία εκτίµησης του κινδύνου, και ιδίως σε
στατιστικές έρευνες. Απλουστευµένες προσεγγίσεις
δεν επαρκούν. Με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρ-
θρου διασφαλίζεται, τόσο κατά το προσυµβατικό στάδιο
όσο και κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ότι η εκτέλεση
των υποχρεώσεων ενηµέρωσης του ασφαλιστή θα γίνει
σε µορφή προσβάσιµη για τον λήπτη της ασφάλισης ό-
ταν αυτός είναι πρόσωπο µε αναπηρία.
Με την παράγραφο 16 προστίθεται στον ν. 2496/1997

το άρθρο 10α, µε το οποίο καλύπτεται ένα σηµαντικό έλ-
λειµµα προστασίας ασφαλισµένων και ληπτών της α-
σφάλισης όταν έχουν εκχωρήσει το δικαίωµα σε αυτό.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το δικαίωµα στο α-
σφάλισµα εκχωρείται σε τρίτο πρόσωπο βάσει άλλης έν-
νοµης σχέσης που έχει ο λήπτης της ασφάλισης µε το
τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο, το τρίτο πρόσωπο αδρανεί –
συχνά και λόγω συγγενούς οικονοµικής σχέσης που έχει
µε τον ασφαλιστή - να αξιώσει την είσπραξη της απαίτη-
σης από το εκχωρηµένο δικαίωµα στο ασφάλισµα. Η νο-
µολογία έχει κρίνει ότι ο εκχωρητής δεν έχει δικαίωµα
σε τέτοιες περιπτώσεις ούτε πλαγιαστικά να αξιώσει την
καταβολή του ασφαλίσµατος στον εκδοχέα. Με τη διά-
ταξη του άρθρου 10α καλύπτεται το νοµικό κενό και ο
εκχωρητής έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την καταβολή
του ασφαλίσµατος στον εκδοχέα. 
Με την παράγραφο 17 προστίθενται στον ν. 2496/1997

τα άρθρα 27α έως 27στ που ρυθµίζουν υποχρεώσεις του
ασφαλιστή για ενηµέρωση και διαφώτιση του λήπτη της
ασφάλισης τόσο πριν τη σύναψη της σύµβασης, όσο και
κατά τη διάρκεια αυτής. Ειδικότερα: 
Με το άρθρο 27α ρυθµίζεται η προσυµβατική ενηµέρω-

ση του ενδιαφερόµενου λήπτη της ασφάλισης ζωής.
Σκοπός της ενηµέρωσης είναι να λάβει εµπεριστατωµέ-
νη απόφαση ο λήπτης της ασφάλισης, ο οποίος θα συµ-
βληθεί µε επίγνωση των χαρακτηριστικών της ασφάλι-
σης και µε ικανότητα να προβλέψει το εύρος των συµβα-
τικών του υποχρεώσεων και δικαιωµάτων. Επίσης σκο-
πός είναι να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος λήπτης της α-
σφάλισης να προβεί σε ολοκληρωµένη σύγκριση της α-
σφαλιστικής παροχής αλλά και των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει µε αυτές άλλων ασφαλιστών ή εναλλακτι-
κών στην ασφάλιση παροχών. Επισηµαίνεται ως ιδιαίτε-
ρα σηµαντική για τις ασφαλίσεις ζωής η πληροφόρηση
που πλέον θα παρέχεται για το συνολικό κόστος σύνα-

ψης της ασφάλισης (έξοδα πρόσκτησης καθώς και τα άλ-
λα διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα που επιβάλλο-
νται κατά τη διάρκεια της σύµβασης). Επιπλέον, ενηµε-
ρώνεται για το ορισµένο ύψος της ασφαλιστικής παρο-
χής που θα λάβει στο απώτερο µέλλον, προκειµένου να
γνωρίζει την αγοραστική αξία της παροχής που θα λάβει
στο µέλλον. Λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διαφά-
νεια των παραδειγµάτων αποδόσεων που χρησιµοποιού-
νται για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών της α-
σφάλισης. Αυτά πρέπει να υπακούουν σε ορισµένες ελά-
χιστες τυπικές προϋποθέσεις, ώστε να µην εκλαµβάνο-
νται ως υποσχέσεις αποδόσεων. Σε περίπτωση παράθε-
σης ενδεικτικών πινάκων επί ασφαλίσεων που ενέχουν
κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο ενδεικτικός πίνακας µε
θετικές αποδόσεις, πρέπει να συνοδεύεται και από την
αντίστοιχη απαισιόδοξη εκδοχή της απώλειας κεφαλαί-
ου.
Με το άρθρο 27β εισάγονται υποχρεώσεις προσυµβα-

τικής αξιολόγησης για τις ασφαλίσεις ζωής που συνδέο-
νται µε επενδύσεις. Το άρθρο εισάγει την υποχρέωση
του ασφαλιστή να προβεί σε αξιολόγηση της καταλλη-
λότητας του ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στο συ-
γκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα. Πρέπει να αξιολο-
γηθεί η καταλληλότητα συµµετοχής εν γένει σε ασφαλι-
στικό επενδυτικό πρόγραµµα αλλά και στο συγκεκριµένο
ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραµµα. Αν ασφαλιστής κρί-
νει ότι µια συγκεκριµένη ασφάλιση δεν είναι κατάλληλη
για τον λήπτη της ασφάλισης, οφείλει να τον ενηµερώ-
σει εγγράφως, προειδοποιώντας τον για τους ενδεχόµε-
νους κινδύνους που αναλαµβάνει. Ο ασφαλιστής υπο-
χρεώνεται να συλλέξει συγκεκριµένες πληροφορίες από
τον ενδιαφερόµενο, οι οποίες θα αποτελέσουν το θεµέ-
λιο της αξιολόγησής του. 
Με το άρθρο 27γ εισάγεται η υποχρέωση προσυµβατι-

κής ενηµέρωσης στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται
µε τις επενδύσεις. Η ενηµέρωση αυτή επιτρέπει στο λή-
πτη της ασφάλισης να διαµορφώσει θεµελιωµένη γνώση
σχετικά µε το αντικείµενο, το σκοπό και τις συνέπειες α-
πό την κατάρτιση της σύµβασης ασφάλισης. 
Με το άρθρο 27γ περιγράφονται οι υποχρεώσεις του

ασφαλιστικού διαµεσολαβητή για ενηµέρωση του λήπτη
της ασφάλισης, χωρίς ασφαλώς να θίγονται άλλες δια-
τάξεις που αφορούν στο ίδιο αντικείµενο. Οι υποχρεώ-
σεις επικεντρώνονται στη συλλογή των πληροφοριών ε-
κείνων που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση των χαρακτη-
ριστικών του λήπτη της ασφάλισης, στην γνωστοποίηση
της σχέσης του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή µε την α-
σφαλιστική επιχείρηση, προκειµένου να αποφεύγονται
συγκρούσεις συµφερόντων και να επιτυγχάνεται η δια-
φάνεια, στην ενηµέρωση του λήπτη της ασφάλισης για
όλα τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους της ασφάλι-
σης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του λήπτη της α-
σφάλισης, καθώς και στην ενηµέρωση του λήπτη της α-
σφάλισης για τις συνέπειες εξαγοράς ή µεταφοράς της
ασφάλισης. Σκοπός των υποχρεώσεων αυτών είναι η ε-
νίσχυση των συνειδητών αποφάσεων του λήπτη της α-
σφάλισης και των αποφάσεων που δεν βλάπτουν τα συµ-
φέροντά του. Για τη διασφάλιση πληρέστερης προστα-
σίας και την ενίσχυση της υπεύθυνης δραστηριότητας
του ασφαλιστή εισάγεται, για ορισµένες περιπτώσεις, η
νόθος αντικειµενική ευθύνη του ασφαλιστή. 
Το άρθρο 27ε αντιµετωπίζει την ανάγκη προστασίας

των ασφαλισµένων που εντάσσονται σε οµαδικές ασφα-
λίσεις ζωής, ασθενειών. Στην περίπτωση αυτή εκείνος
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που επιθυµεί την ένταξή του σε οµαδική ασφάλιση δεν
αντιµετωπίζεται σήµερα ως λήπτης της ασφάλισης (συµ-
βαλλόµενος της ασφαλιστικής εταιρείας), καθώς συµ-
βαλλόµενος µε τον ασφαλιστή είναι ο τρίτος που συµ-
φωνεί την ασφαλιστική σύµβαση, µε αποτέλεσµα να µην
διασφαλίζονται επαρκώς τα αντίστοιχα δικαιώµατα ενη-
µέρωσης. Για το λόγο αυτό θεσπίζονται για το συµβαλ-
λόµενο τρίτο υποχρεώσεις προς τον συµµετέχοντα στην
οµαδική ασφάλιση που διασφαλίζουν την πλήρη ενηµέ-
ρωση για το περιεχόµενο της ασφαλιστικής σύµβασης
που τον αφορά. 
Με το άρθρο 27στ καθιερώνονται υποχρεώσεις του α-

σφαλιστή για ενηµέρωση του λήπτη της ασφάλισης ζω-
ής, ατυχηµάτων και ασθενειών κατά τη διάρκεια της σύµ-
βασης. Έτσι ο λήπτης της ασφάλισης ενηµερώνεται για
το σύνολο των καταβληθέντων από αυτόν ποσών, τα α-
σφάλιστρα που αντιστοιχούν στις επιµέρους παροχές,
για την οικονοµική επίδρασή τους στην ασφαλιστική πα-
ροχή καθώς και για τις συνέπειες εξαγοράς ή µεταφο-
ράς της ασφάλισης.
Με το άρθρο 27ζ εισάγονται συγκεκριµένες υποχρεώ-

σεις των ασφαλιστών που σχετίζονται µε τη δραστηριό-
τητά τους στον τοµέα των ασφαλίσεων ζωής, όταν αυ-
τές συνδέονται µε επενδύσεις. Εφόσον οι ασφαλιστές
παρέχουν προϊόντα εφάµιλλης επικινδυνότητας µε ε-
πενδύσεις, τότε πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις που
πληρούν οι ΑΕΠΕΥ, µε σκοπό την προστασία των προ-
σώπων που συµµετέχουν σε αυτές τις επενδύσεις. Η δη-
µιουργία συνθηκών ανάληψης επενδυτικού κινδύνου α-
πό τους ασφαλιστές επιβάλλει την πλήρωση αντίστοι-
χων προϋποθέσεων επενδυτικής ασφάλειας, όπως συµ-
βαίνει και µε τις ΑΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα των επενδύσεων. Σε αυτά τα πλαίσια εισάγονται
οι υποχρεώσεις συµµόρφωσης στις οργανωτικές απαιτή-
σεις των ΑΕΠΕΥ, λήψης πιστοποιητικού επαγγελµατικής
επάρκειας και ενηµέρωσης της αλλαγής επενδυτικής πο-
λιτικής. 
Με την παράγραφο 18 αντικαθίστανται οι παράγραφοι

3 και 4 του άρθρου 29 του ν. 2496/1997, που ρυθµίζουν
την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς στις ατοµικές α-
σφαλίσεις ζωής. 
Το δικαίωµα εξαγοράς δεν µπορεί να περιοριστεί πέ-

ραν του ενός έτους αντί των τριών ετών που προβλέπε-
ται σήµερα. Κατά την ισχύουσα πρακτική σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς συµψηφίζονται
προκαταβολικά τα έξοδα πρόσκτησης της (συνολικής
διάρκειας της) ασφάλισης µε αποτέλεσµα το ασφαλιστή-
ριο να µην έχει ή να έχει µικρή αξία εξαγοράς κατά την
πρώιµη φάση της ασφάλισης. Το δικαίωµα καταγγελίας
επιβαρύνεται έτσι µε απαγορευτικό κόστος και ο λήπτης
που περιέρχεται στην ανάγκη της πρόωρης εξαγοράς
της ασφάλισης τιµωρείται υπέρµετρα. Πλέον µε τις προ-
τεινόµενες ρυθµίσεις η αφαίρεση των εξόδων πρόσκτη-
σης κατανέµεται σε ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα,
µε αποτέλεσµα η ασφάλιση να αποκτά σηµαντική αξία ε-
ξαγοράς ήδη κατά την πρώιµη φάση. Το δικαίωµα εξαγο-
ράς δεν µπορεί σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις να περιο-
ριστεί πέραν του ενός έτους αντί των τριών ετών που
προβλέπεται σήµερα. Οι νέες διατάξεις δεν επεµβαίνουν
ευθέως στο σύστηµα προµηθειών και εξόδων, ωστόσο α-
σκούν την πίεσή τους για τον εξορθολογισµό των χρεώ-
σεων και σε αυτό το επίπεδο, καθώς πλέον οι εν λόγω
συµφωνίες µεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και διαµεσο-
λαβούντων δεν µπορούν να γίνονται σε βάρος των λη-

πτών της ασφάλισης. Συµφωνία για µείωση του ποσού ε-
ξαγοράς εξαιτίας µη αποσβεσθέντων εξόδων πρόσκτη-
σης είναι άκυρη. Ο ασφαλιστής δεν υφίσταται οικονοµι-
κή βλάβη καθώς µπορεί να µετακυλίσει το κόστος πρό-
σκτησης σε αντίστοιχο βάθος. Περαιτέρω, η επιβολή ποι-
νής για την εξαγορά επιτρέπεται µέχρι ορισµένο ύψος
και µόνο εφόσον έχει ενηµερωθεί ο λήπτης της ασφάλι-
σης και ρητά αναφέρεται στην ασφαλιστική σύµβαση. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του

ν. 2496/97, όπως πλέον τροποποιείται, θα πρέπει να ανα-
φέρονται στο ίδιο το ασφαλιστήριο οι πληροφορίες σχε-
τικά µε το κόστος πρόσκτησης, τον τρόπο απόσβεσης
αυτού, τα διαχειριστικά έξοδα και τη συµµετοχή του λή-
πτη της ασφάλισης στις υπεραποδόσεις. Τα συγκεκριµέ-
να στοιχεία αφορούν την περιγραφή της παροχής του α-
σφαλιστή και πρέπει να αναδεικνύονται σαφώς στο λή-
πτη της ασφάλισης και όχι να προκύπτουν µέσα από µα-
θηµατικές συναγωγές που ο λήπτης της ασφάλισης αδυ-
νατεί να συλλάβει και να πραγµατοποιήσει. Η παράλειψη
τήρησης των υποχρεώσεων αυτών θεµελιώνει αξίωση
του λήπτη της ασφάλισης για επιστροφή του ποσού που
αντιστοιχεί στα αποσιωπηθέντα έξοδα και την πλήρη
συµµετοχή του στις υπεραποδόσεις.
Η παράγραφος 19 τροποποιεί και συµπληρώνει το άρ-

θρο 4 του ν. 1569/1985, το οποίο ρυθµίζει τα σχετικά µε
τις προµήθειες των διαµεσολαβούντων. Σκοπός είναι να
διασφαλιστούν τα δικαιώµατα του ασφαλιστικού πρά-
κτορα και των διαµεσολαβούντων στην είσπραξη των
προµηθειών που δικαιούνται από τη σύναψη ασφαλιστι-
κών συµβάσεων ζωής για τις οποίες διαµεσολάβησαν,
στην περίπτωση ιδίως που για οποιονδήποτε λόγο διακο-
πεί ή λήξει η συνεργασία τους µε τον ασφαλιστή. Η νέα
διάταξη προστατεύει τις αξιώσεις προµήθειας των δια-
µεσολαβούντων σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου και διευ-
κολύνει έτσι στις ασφαλίσεις ζωής τη µεγαλύτερη σε
χρονική διάρκεια κατανοµή και εξόφληση των αµοιβών
τους, στοιχείο που λειτουργεί και σε όφελος του ασφα-
λισµένου. 
Η παράγραφος 20 ρυθµίζει την άσκηση των κυρωτικών

αρµοδιοτήτων για τις παραβιάσεις του ν. 2496/1997. Με
τις παραγράφους που προστίθενται στο άρθρο 33 του
νόµου αυτού επιβεβαιώνεται το δικαίωµα του λήπτη της
ασφάλισης να αξιώσει αποζηµίωση για τη ζηµία που υφί-
σταται από την παραβίαση των διατάξεών του. Περαιτέ-
ρω προβλέπεται η επιβολή προστίµου σε βάρος του α-
σφαλιστή από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρα-
βίαση των διατάξεων προσυµβατικής ενηµέρωσης και
διαφώτισης του λήπτη της ασφάλισης και από την Αρχή
Προστασίας Καταναλωτών για την παραβίαση διατάξεων
του ν. 2496/1997 που αναφέρονται στη σύναψη και εκτέ-
λεση των συµβάσεων ασφάλισης, και ειδικότερα των
διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 2, 7 παρ. 7, 27 παρ. 6, 29
παρ. 3 και 4 και 32α του ν. 2496/1997. Για την προστασία
άλλωστε των ληπτών της ασφάλισης ως καταναλωτών
εφαρµόζονται και οι διατάξεις του ν. 2251/1994, και ι-
δίως αυτές για τους γενικούς όρους συναλλαγών, τις
συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόστα-
ση, την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, η παραβίαση
των οποίων οµοίως επισύρει σοβαρές διοικητικές κυρώ-
σεις. Δεν θίγονται κατά λοιπά οι κυρωτικές αρµοδιότη-
τες που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις παραβιάσεις
της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως ιδίως ισχύουν σύµ-
φωνα µε το άρθρο 120 του ν.δ. 400/1970. 
Με την παράγραφο 21 προβλέπεται ότι οι τροποποιή-
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σεις για τον υπολογισµό της αξίας εξαγοράς και των
προµηθειών των διαµεσολαβούντων δεν καταλαµβάνουν
ασφαλίσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
Η παράγραφος 22 προβλέπει την έναρξη ισχύος των

νέων διατάξεων για την ασφαλιστική αγορά τρεις µήνες
µετά τη δηµοσίευση του νόµου.
Τέλος, µε τις παραγράφους 23 έως 25 διασφαλίζεται η

συµµετοχή κάθε πιστοποιηµένης ένωσης καταναλωτών
στο Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς
(Ε.Σ.Κ.Α.) και στο σώµα εκλογής των εκπροσώπων των
καταναλωτών στα διάφορα όργανα, ενώ τα µέλη της Ε-
κτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. δεν ορίζονται πλέον
από τον αρµόδιο Υπουργό αλλά εκλέγονται από τα ίδια
τα µέλη του Ε.Σ.Κ.Α., κατά τρόπο που να διασφαλίζεται
η αντιπροσωπευτικότητα των ενώσεων καταναλωτών
και να αποκαθίσταται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανεξαρτη-
σία του οργάνου. Η τροποποίηση είναι απαραίτητη, για
να επανασυσταθεί και να επαναλειτουργήσει το
Ε.Σ.Κ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας
2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχε-
τικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης συµφωνίας-
πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργα-
νώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC
και µε την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK

Άρθρα 50 έως 56

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση διατάξεων

της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρτί-
ου 2010, σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεω-
ρηµένης συµφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια η ο-
ποία συνήφθη στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές
οργανώσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC) (στο ε-
ξής «η Οδηγία»), ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις του
παραρτήµατος. 
Ο Έλληνας νοµοθέτης επιδιώκει µε τις διατάξεις του

παρόντος να συµπληρώσει και να επικαιροποιήσει την ι-
σχύουσα νοµοθεσία για τα θέµατα της εναρµόνισης της
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, στα σηµεία που
αυτή υπολείπεται των απαιτήσεων της οδηγίας. 
Προς το σκοπό αυτό, καταργούνται οι διατάξεις των

άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153), µε τις οποίες
θεσµοθετήθηκε αρχικά η γονική άδεια ανατροφής, και οι
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), µε
τις οποίες αντικαταστάθηκε στη συνέχεια η παρ. 1 του
άρθρου 5 του ανωτέρω νόµου προκειµένου να µεταφερ-
θούν στην ελληνική έννοµη τάξη οι διατάξεις της οδη-
γίας 96/34/ΕΚ, µέσω της οποίας είχε εφαρµοσθεί η αρχι-
κή συµφωνία πλαίσιο των ευρωπαίων κοινωνικών εταί-
ρων για τη γονική άδεια του 1995. 
Με τις διατάξεις του παρόντος δηµιουργείται νέο, γε-

νικό πεδίο εφαρµογής, για τους σκοπούς της οδηγίας, το
οποίο καλύπτει οριζόντια όλους τους εργαζόµενους που
έχουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή µορφή απασχόλη-
σης, στον ιδιωτικό, δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθµίσεις του παρόντος αποτε-

λούν ατοµικά και αµεταβίβαστα δικαιώµατα, κάθε γονέα,
και ευθυγραµµίζονται µε τις ρυθµίσεις του ν. 3896/2010
(Α΄ 207), καθώς και µε το πρωτογενές και δευτερογενές
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίση µεταχείριση
και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στην εργασία
και απασχόληση. 
Εξασφαλίζεται έτσι το ατοµικό δικαίωµα κάθε εργαζό-

µενου, ο οποίος έχει συµπληρώσει ένα χρόνο προϋπηρε-
σία στον ίδιο εργοδότη, ανεξάρτητα από το φύλο του και
την οικογενειακή του κατάσταση, εκτός από την περί-
πτωση που έχει στερηθεί ολικά τη γονική µέριµνα, να δι-
ευκολυνθεί στην άσκηση των γονεϊκών του υποχρεώσε-
ων για την ανατροφή του παιδιού αλλά και κατά την α-
ντιµετώπιση έκτακτων και σοβαρών περιστάσεων όπως
η σοβαρή ασθένεια, το ατύχηµα ή η νοσηλεία του παιδι-
ού, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την παρουσία του
γονέα για τη φροντίδα και τη συµπαράσταση του παιδι-
ού. 
Ειδικότερα, επέρχονται τροποποιήσεις στο προγενέ-

στερο καθεστώς για τη χορήγηση γονικής άδειας, µε τις
οποίες αυξάνεται το χρονικό διάστηµα της χορηγούµε-
νης άδειας από τους τρεις και µισό µήνες στους τέσσε-
ρις και αποσαφηνίζεται ο κύκλος των δικαιούχων της γο-
νικής άδειας ανατροφής παιδιού. 
Επίσης, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες

και σοβαρές ανάγκες των γονέων παιδιών που πάσχουν
από νεοπλασµατικές ασθένειες ή άλλη εξίσου σοβαρή
νόσο, µέχρι την ηλικία των δέκα οκτώ ετών, καθιερώνε-
ται ειδική άδεια διάρκειας δέκα ηµερών, µε αποδοχές,
κατ’ έτος, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Η άδεια αυτή θεσµο-
θετείται κατ’ αντιστοιχία της διάταξης του άρθρου 12 της
ΕΓΣΣΕ 2004-05, µε την οποία χορηγείται πρόσθετη ά-
δεια µε αποδοχές, διάρκειας δέκα εργασίµων ηµερών ε-
τησίως, στους φυσικούς ή θετούς γονείς το οποίο πά-
σχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση. Επέρχεται µε αυτό τον
τρόπο δικαιότερη αντιµετώπιση εξίσου ή/και περισσότε-
ρο σοβαρών αναγκών των παιδιών, των γονέων και της
οικογένειας. Επιπλέον, θεσµοθετείται ειδική άδεια για τη
νοσηλεία του παιδιού, µέχρι δέκα οκτώ ετών, η οποία εί-
ναι χωρίς αποδοχές και χορηγείται χωρίς άλλη προϋπό-
θεση, η οποία αντιµετωπίζεται ως ανωτέρα βία στο πλαί-
σιο της οδηγίας. 
Επιπροσθέτως, διασφαλίζονται τα εργασιακά και α-

σφαλιστικά δικαιώµατα του εργαζόµενου, ιδιαιτέρως ό-
σον αφορά στην επιστροφή του στη θέση εργασίας του
και στην προστασία του έναντι καταγγελίας λόγω αίτη-
σης ή λήψης των αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 3
και 4 του παρόντος νόµου. Επίσης, προβλέπονται διοικη-
τικές, αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις ενώ διασφαλίζε-
ται ότι η γενική εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος
νόµου δεν επηρεάζει δυσµενώς άλλες παροχές και διευ-
κολύνσεις προς τους εργαζόµενους για την ανατροφή
του παιδιού, το θηλασµό και τη φροντίδα του παιδιού, ή
για λόγους που συνδέονται µε την οικογένεια. 
Όσον αφορά στην ενσωµάτωση στο εθνικό µας δίκαιο

της ρήτρας 6 της συµφωνίας πλαισίου για την επιστροφή
στην εργασία, ο παρών νόµος δεν προβαίνει σε ειδική
ρύθµιση καθώς ισχύουν οι γενικές διατάξεις της εργατι-
κής νοµοθεσίας των άρθρων 2 και 5 του ν. 3846/2010 (Α΄
66), από τις οποίες προβλέπονται σχετικές διευθετήσεις,
έπειτα από συµφωνία εργοδότη και εργαζόµενου. 
Τέλος, από τις 8 Μαρτίου του 2012, ηµεροµηνία κατάρ-

γησης της οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου, κάθε ανα-
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φορά που γίνεται σε αυτήν, σε διάταξη νόµων, διαταγµά-
των, υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισµών
επιχειρήσεων που έχουν ισχύ νόµου ή κανονιστικής πρά-
ξης νοείται ως αναφορά στην οδηγία 2010/18 του Συµ-
βουλίου. 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Με το άρθρο 50 του παρόντος ορίζεται ο σκοπός του

παρόντος ο οποίος είναι η ενσωµάτωση των διατάξεων
της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρτί-
ου 2010, σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεω-
ρηµένης συµφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια η ο-
ποία συνήφθη στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές
οργανώσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC), και µε
την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK, ως προς τις ελάχι-
στες απαιτήσεις του παραρτήµατος της οδηγίας.
Με το άρθρο 51 καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του

παρόντος, το οποίο είναι γενικευµένο προκειµένου να
καλύπτει οριζόντια όλους τους εργαζόµενους που απα-
σχολούνται στον ιδιωτικό, το δηµόσιο τοµέα, τους
Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή µορφή απασχόλησης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των συµβάσεων µερικής απασχόλησης και ορι-
σµένου χρόνου, των συµβάσεων ή σχέσεων µέσω επι-
χείρησης προσωρινής απασχόλησης, της έµµισθης εντο-
λής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόµενων υπηρε-
σιών. Ωστόσο, λόγω των ιδιόµορφων συνθηκών της ναυ-
τικής εργασίας, ορίζεται ότι µε Προεδρικά Διατάγµατα
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης
των ναυτικών στη γονική άδεια, εντός του πλαισίου των
απαιτήσεων της οδηγίας
Με το άρθρο 52 ορίζεται το δικαίωµα της γονικής άδει-

ας ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων µηνών, µέχρι το παι-
δί να φθάσει την ηλικία των έξι ετών, στο οποίο έχουν
πρόσβαση όλοι οι εργαζόµενοι που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του νόµου, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπη-
ρεσία, συνεχόµενη ή διακεκοµµένη, στον ίδιο εργοδότη,
µε σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων
ανατροφής προς αυτό. Για την άδεια αυτή, ο εργοδότης
χορηγεί στον εργαζόµενη σχετική βεβαίωση, η οποία εί-
ναι απαραίτητη για την εξασφάλιση κάθε εργασιακού και
ασφαλιστικού δικαιώµατός του. Η άδεια αυτή χορηγείται
ως ατοµικό και αµεταβίβαστο δικαίωµα του εργαζόµενου
προκειµένου να ενθαρρυνθούν και οι δύο γονείς να α-
σχοληθούν µε την ανατροφή του παιδιού. Τηρείται έτσι
και η υποχρέωση που προκύπτει από την παράγραφο 2
της ρήτρας 2 της συµφωνίας πλαισίου, για ισότητα µετα-
χείρισης και ευκαιριών των γονέων, ανεξάρτητα από το
φύλο τους. Ρυθµίζεται επίσης ότι η γονική άδεια ανατρο-
φής χορηγείται έπειτα από αίτηση του εργαζόµενου
στην οποία προσδιορίζεται το αιτούµενο χρονικό διάστη-
µα της άδειας. Η άδεια χορηγείται από τον εργοδότη µε
βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των εργα-
ζοµένων, ενώ λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες
των εργαζοµένων γονέων παιδιών µε αναπηρία, µε µα-
κροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και των µονογονέων οι ο-
ποίες αντιµετωπίζονται µε απόλυτη προτεραιότητα. Επί-
σης, ορίζεται ρητά ότι το δικαίωµα στη γονική άδεια ανα-
τροφής ισχύει αυτοτελώς για κάθε παιδί, µε την προϋπό-
θεση ότι έχει µεσολαβήσει ένας χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, προκειµένου να γίνει εκ
νέου χρήση της άδειας αυτής, για τις ανάγκες ανατρο-
φής άλλου παιδιού. Ακόµη, στην περίπτωση που και οι

δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, ορίζεται
ότι επιλέγουν µε κοινή τους συµφωνία ποιος από τους
δύο θα προηγηθεί στην άσκηση του δικαιώµατος αυτού.
Επιπρόσθετα, αποσαφηνίζεται, ότι η γονική άδεια ανα-
τροφής καλύπτει κάθε εργαζόµενο, λόγω της γονεϊκής
του ιδιότητας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατά-
σταση, λαµβάνοντας υπόψη την ολοένα αυξανόµενη
ποικιλοµορφία των οικογενειακών δοµών. Στις περιπτώ-
σεις δε που ένα παιδί στερείται παντελώς τον ένα γονέα
λόγω θανάτου, µη αναγνώρισης του από τον πατέρα, ή
στην περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων έχει καθ’ ο-
λοκληρία στερηθεί τη γονική µέριµνα, ορίζεται ότι τη γο-
νική άδεια, δικαιούται στο διπλάσιο ο άλλος γονέας. Κα-
λύπτονται επίσης ισότιµα οι ανάγκες των γονέων που υι-
οθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας έως έξι ετών, κα-
θώς µπορούν από τη στιγµή που παραλαµβάνουν το παι-
δί, µε αίτησή τους, να κάνουν χρήση τµήµατος της άδει-
ας αυτής, του οποίου το ανώτατο όριο δεν προσδιορίζε-
ται, ενώ το δικαίωµα τους εξακολουθεί να ισχύει και
µπορεί να εξαντληθεί, εφόσον οι σχετικές διαδικασίες
που αφορούν την υιοθεσία ή την αναδοχή περατωθούν
µέχρι την ηλικία των οκτώ ετών του παιδιού .
Με την παρ. 1 του άρθρου 53, καθιερώνεται ειδική γο-

νική άδεια για την αντιµετώπιση των αναγκών των γονέ-
ων παιδιών τα οποία πάσχουν από νόσηµα από νεοπλα-
σµατική ασθένεια, ή χρήζει µεταµόσχευσης, διάρκειας
δέκα εργασίµων ηµερών κατ΄ έτος, µε αποδοχές, έπειτα
από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα και µέχρι
την ηλικία των δέκα οκτώ ετών. Από την ισχύουσα νοµο-
θεσία, µε τη διάταξη του άρθρου 12 της ΕΓΣΣΕ 2004-05,
στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως 16
ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµο-
κάθαρση, χορηγείται άδεια δέκα εργασίµων ηµερών ετη-
σίως, µε αποδοχές, ως ατοµικό δικαίωµα, επιπλέον της
άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Με τη διά-
ταξη της παραγράφου αυτής εξισώνεται ουσιαστικά η α-
ντιµετώπιση των αναγκών γονέων µε εξαιρετικά σοβαρά
προβλήµατα υγείας των παιδιών, ευθυγραµµιζόµενη µε
τη διάταξη του άρθρου 12 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και πε-
ριλαµβάνοντας ρητά όλες προαναφερθείσες περιπτώ-
σεις, µέχρι την ηλικία των δέκα οκτώ ετών του παιδιού.
Αντιµετωπίζεται έτσι, µε τρόπο δικαιότερο, σχετικό έλ-
λειµµα της νοµοθεσίας, προκειµένου να πληρωθεί η υπο-
χρέωση της ρήτρας 3 παρ. 3 της συµφωνίας πλαισίου για
την ανάγκη προσαρµογής των προϋποθέσεων πρόσβα-
σης και των τρόπων εφαρµογής της γονικής άδειας στις
ανάγκες των γονέων παιδιών µε αναπηρία ή µακροχρό-
νια ασθένεια.
Με την παρ. 2 του άρθρου 53 σε συµφωνία µε τη ρήτρα

7 της συµφωνίας πλαισίου για την αντιµετώπιση επειγό-
ντων οικογενειακών αναγκών λόγω ασθένειας ή ατυχή-
µατος που καθιστούν απαραίτητη την άµεση παρουσία
του εργαζοµένου, ως ανωτέρα βία, καθιερώνεται ειδική
άδεια, χωρίς αποδοχές, προκειµένου να αντιµετωπι-
σθούν οι ανάγκες νοσηλείας των παιδιών. Η άδεια αυτή
χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η νοσηλεία και µέχρι τριάντα εργάσι-
µες ηµέρες κατ’ έτος, αφού εξαντληθεί η γονική άδεια α-
νατροφής του άρθρου 52, εφόσον ο εργαζόµενος τη δι-
καιούται. 
Με την παρ. 3 του άρθρου 53 διευκρινίζεται ότι οι άδει-

ες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αποτε-
λούν ατοµικό δικαίωµα του κάθε γονέα, οι οποίες χορη-
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γούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, και ανεξάρτητα από
άλλες σχετικές διευκολύνσεις που παρέχονται από άλ-
λες διατάξεις στους εργαζόµενους γονείς, για οικογε-
νειακούς λόγους, αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώµα-
τα µε αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. 
Με το άρθρο 54, διασφαλίζονται τα εργασιακά και α-

σφαλιστικά δικαιώµατα του εργαζόµενου γονέα, που κά-
νει χρήση της γονικής άδειας των άρθρων 52 και 53 του
παρόντος, όσον αφορά: 
α) στην επιστροφή του στη θέση εργασίας του ή σε ι-

σοδύναµη θέση, µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελµα-
τικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο
κατά την απουσία του, σύµφωνα και µε τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν . 3896/2010 (Α΄ 207), 
β) στον υπολογισµό των ανωτέρω διαστηµάτων απου-

σίας, ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας για τον υπολο-
γισµό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κα-
νονικής άδειας απουσίας και του επιδόµατος αδείας, την
επαγγελµατική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισµό
της αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσής του, 
γ) στην προστασία από καταγγελία της σύµβασης ερ-

γασίας που µπορεί να γίνει εξαιτίας της αίτησης ή της
λήψης της γονικής άδειας των άρθρων 52 και 53 του πα-
ρόντος νόµου η οποία ορίζεται ως άκυρη αλλά και από
κάθε δυσµενή µεταχείριση εργαζόµενου που γίνεται λό-
γω της αίτησης ή της λήψης της γονικής άδειας των άρ-
θρων 52 και 53 του παρόντος νόµου η οποία απαγορεύε-
ται. 
δ). στην πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόµενου

από τον ασφαλιστικό του φορέα, µε την υποχρέωση να
αναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165) όπως ισχύ-
ει 
ε) στη θεµελίωση του ασφαλιστικού δικαιώµατος, και

στον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης
Με το άρθρο 55 ορίζεται ότι κάθε παραβίαση των δια-

τάξεων του παρόντος νόµου επιφέρει αστικές, διοικητι-
κές και πειθαρχικές κυρώσεις, σε όλο το πεδίο εφαρµο-
γής του και σύµφωνα µε τις ισχύουσες στον κάθε τοµέα
διατάξεις. Επίσης, ορίζεται ότι µη χορήγηση από τον ερ-
γοδότη της αιτούµενης από τον εργαζόµενο βεβαίωσης
των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστηµά-
των χορηγούµενων αδειών του παρόντος νόµου, συνι-
στά παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας. 
Με το άρθρο 56 το οποίο το οποίο αφορά στις καταρ-

γούµενες διατάξεις, ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική
διάταξη που ρυθµίζει δυσµενέστερα τα θέµατα του πα-
ρόντος, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
νόµου 1483/1984 (Α΄ 153) και του άρθρου 25 του
ν. 2639/1998 (Α΄ 205). Οποιαδήποτε παραποµπή στις κα-
ταργούµενες διατάξεις θεωρείται ως παραποµπή στις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης, καθίσταται σα-
φές ότι δεν θίγονται ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµά-
των, κανονισµών, ΣΣΕ, Δ.Α., ή συµφωνιών εργοδοτών
και εργαζοµένων που ρυθµίζουν ευνοϊκότερα θέµατα
γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Παράλληλα, µε συλ-
λογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κα-
νονισµούς εργασίας ή συµφωνίες εργοδοτών και εργα-
ζοµένων µπορούν να τίθενται ευνοϊκότεροι όροι για τα
ζητήµατα του παρόντος νόµου. Τέλος, αποσαφηνίζεται
ότι η γονική άδεια των άρθρων 52 και 53 του παρόντος
νόµου δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τον τρόπο χορή-

γησης άλλων δικαιωµάτων που αφορούν στη διευκόλυν-
ση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, για το θη-
λασµό και τη φροντίδα του παιδιού, ή για λόγους που
συνδέονται µε την οικογένεια.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και λοιπές διατά-
ξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασµούς του

Ο.Α.Ε.Δ. 

1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982
(Α΄ 146), όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2
του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) και τροποποιήθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι-
ση όλων των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., του
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988
(Α΄ 50), όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι-
ση όλων των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ., του
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.»

3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασµών
του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας υπάγονται από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού:
α) Οι Έλληνες υπήκοοι που εργάζονται στο εξωτερικό

εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύ-
ει στην Ελλάδα. 
β) Οι υπάλληλοι του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

που κατά τη µονιµοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή
τους ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Οι Ορκωτοί εκτιµητές µέλη του Σώµατος Ορκωτών

Εκτιµητών. 
δ) Τα µέλη αστικών συνεταιρισµών. 
ε) Οι αθλητές µε αµοιβή και οι επαγγελµατίες αθλητές. 
στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία µε
ξένη σηµαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις του
ν. 800/1978.
ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων

δυνάµεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων
που µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο-
χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία
περίοδο.

Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951
(Α΄179), που προστέθηκε µε το άρθρο έβδοµο του
ν.1305/1982 (Α΄146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απαλλαγές από εισφορές ή µειώσεις, που έχουν θε-
σπιστεί υπέρ των προσώπων της παραγράφου αυτής µε
βασιλικά, προεδρικά ή νοµοθετικά διατάγµατα, καταρ-
γούνται.»

Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασµού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο 
ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ο «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που

συστήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008
συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ α-
πό την 1η του µεθεπόµενου µήνα µετά το µήνα δηµοσί-
ευσης του νόµου αυτού. 
Από την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένοι του Ειδι-

κού Λογαριασµού, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς
τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και διέπονται από τη νοµοθεσία του κλάδου ασθένειας
αυτού, ως προς τις παροχές σε χρήµα.
Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατά-

ξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού, καθώς και η περιου-
σία του, περιέρχονται από την ηµεροµηνία της συγχώ-
νευσης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο αυτού. 
Εκκρεµείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία

του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
χωρίς διακοπή. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης, µετά από πρόταση του Δ.Σ. του IKA - ETAM,
δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια
που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 4
Καθορισµός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων 

ειδικών εισφορών

1. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται στο ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανά-
του προσώπων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν
από την 1.1.1993 και υπάγονται σε ειδικά συνταξιοδοτι-
κά καθεστώτα πλην αυτού των ΒΑΕ ορίζεται σε ποσοστό
7% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, που υπόκει-
νται σε εισφορές και βαρύνει κατά ποσοστό 2,70% τους
εργοδότες και 4,30% τους ασφαλισµένους. Στο ίδιο πο-
σοστό, όπως επιµερίζεται κατά το προηγούµενο εδάφιο,
ορίζεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλε-
ται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρα-
τος και θανάτου προσώπων που έχουν υπαχθεί στην α-
σφάλιση µετά την 1.1.1993 και απασχολούνται σε υπό-
γειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων και σε εναέ-
ριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και των ασφαλι-
σµένων της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού
Δ.Ε.Η., που απασχολούνται σε ορυχεία, σταθµούς παρα-
γωγής και δίκτυα.

2. Η πρόσθετη ειδική εισφορά των ασφαλισµένων στο
ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
πριν ή µετά την 1.1.1993, οι οποίοι απασχολούνται σε
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ορίζεται σε ποσο-
στό 2% και βαρύνει τους ασφαλισµένους κατά 1,25% και
τους εργοδότες κατά 0,75%. Η πρόσθετη ειδική εισφορά
που καταβάλλεται υπέρ ΕΤΕΑΜ για τους απασχολούµε-
νους σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων,
σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθ-
µούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η., ανεξάρτητα αν
έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή µετά την 1.1.1993,
ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και
1% τον ασφαλισµένο. Η πρόσθετη ειδική εισφορά του
προηγούµενου εδαφίου, όπως επιµερίζεται µεταξύ ερ-
γοδότη και ασφαλισµένου, καταβάλλεται για όλες τις
κατηγορίες υπαγοµένων στα ειδικά συνταξιοδοτικά κα-
θεστώτα της παραγράφου 1, εφόσον ασφαλίζονται επι-
κουρικά στο ΕΤΕΑΜ. Από την έναρξη ισχύος της παρα-
γράφου αυτής καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 18
του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 8
του άρθρου 58 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).
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Άρθρο 5
Εισφορές απασχολούµενων συνταξιούχων

1. Η εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν. 1902/1990 (Α΄138) ορίζεται στο ίδιο ποσοστό που ι-
σχύει για τους λοιπούς ασφαλισµένους του κλάδου αυ-
τού, επιµεριζόµενη µεταξύ εργοδότη και ασφαλισµένου
κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν.δ. 2961/1954 (Α΄197), όπως διαµορφώθηκε µετά την
παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α΄165) και την
παρ. 9 του άρθρου 44 ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργούνται
οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960
(Α΄ 147). 

3. Η παρ. 10 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α΄
179), όπως αναριθµήθηκε σε παρ. 9 µε το άρθρο 1 παρ. 7
του ν. 825/1978 (Α΄189), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εργοδότης βαρύνεται µε ολόκληρη την εισφορά α-
σφαλισµένου και εργοδότη, εφόσον καµιά αµοιβή σε
χρήµα δεν εισπράττει ο ασφαλισµένος από αυτόν ή από
τρίτους.»

Άρθρο 6
Ασφάλιση οικοδόµων που απασχολούνται σε σταθερό
εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων

Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 38
του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως προστέθηκε µε το άρ-
θρο 4 παρ. 1 του ν. 1880/1990 (Α΄ 70), αντικαθίστανται
ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρ-
µόζονται προκειµένου για εργατοτεχνίτες οικοδόµους,
εκτός από τα πρόσωπα που απασχολούνται µε σχέση ερ-
γασίας σε σταθερό εργοδότη για τη συντήρηση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησής του. 
Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορήγηση του

επιπλέον ποσού αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό Κλάδου
Ασθενείας σε χρήµα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ερ-
γοδότες που απασχολούν οικοδόµους, εκτός από τους
συντηρητές των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Κάθε
δύο χρόνια καταρτίζεται αναλογιστική µελέτη και το πα-
ραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα της µελέτης αυτής.»

Άρθρο 7
Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισµένων σε κλάδους 

και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.Δ.

1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού το προσωπικό
του ΟΛΠ που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 19 του
α.ν. 1559/1950 (Α΄ 252), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3398/1955 (Α΄ 277), υπάγεται στην ασφά-
λιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού τα υδρονοµικά
όργανα που απασχολούνται στις Τοπικές Επιτροπές Αρ-
δεύσεως, Ο.Τ.Α. και λοιπούς οργανισµούς υπάγονται
στην ασφάλιση του Διανεµητικού Λογαριασµού Οικογε-
νειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και τον Ειδικό
Λογαριασµό Στρατευοµένων Μισθωτών του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού οι εκπαιδευτι-
κοί των ισότιµων µε τα δηµόσια σχολείων που κατέχουν
οργανικές θέσεις σε αυτά ασφαλίζονται για το σύνολο
των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ..

Άρθρο 8
Ασφάλιση µαθητευοµένων

Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 25
του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 4 του ν.δ. 4104/1960 (Α΄ 147) και τροποποιήθη-
κε µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 825/1978 (Α΄ 189), αντικαθίστανται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για µαθητές τεχνίτες α-
πασχολούµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του από
6.6.1952 βασιλικού διατάγµατος «περί εκπαιδεύσεως
µαθητών τεχνιτών» και για µαθητευόµενους τροφίµους
των Εθνικών Ιδρυµάτων Παιδικής Μέριµνας, καθώς και
προκειµένου για µαθητές και σπουδαστές των προβλε-
πόµενων από το ν.δ. 3971/1959 Τεχνικών και Επαγγελ-
µατικών Σχολών, το ποσό αποδοχών επί του οποίου υπο-
λογίζονται οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου ασφαλιστικές εισφορές, ορίζεται στο 1/2 του πραγ-
µατικού ηµεροµισθίου που λαµβάνει ο ασφαλισµένος και
οι εισφορές υπολογίζονται κατά τα ισχύοντα για τους α-
σφαλισµένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ο υπολογισµός των απο-
δοχών στο 1/2 του πραγµατικού ηµεροµισθίου, ισχύει
µόνο για όσο χρόνο διαρκεί κατά τις κείµενες διατάξεις
η µαθητεία ή πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση για την
απόκτηση του πτυχίου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 2698/

1953 και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.δ. 3971/1959 δεν έ-
χουν εφαρµογή για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Ορ-
γανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 9
Ασφάλιση απασχολουµένων στο πλαίσιο ειδικών 

προγραµµάτων του ΟΑΕΔ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αµοιβή του προσλαµβανόµενου ή τοποθετούµε-
νου βαρύνει τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόµατος α-
νεργίας που δικαιούται και κατά τα λοιπά τον εργοδότη,
ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κά-
λυψης. Ο προσλαµβανόµενος ή τοποθετούµενος ασφα-
λίζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθώς και σε όλους τους κλά-
δους και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ. και
στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας. Αν απολυθεί πριν α-
πό το χρόνο λήξης του δικαιώµατος επιδότησης, ο άνερ-
γος λαµβάνει το επίδοµα ανεργίας για το υπόλοιπο διά-
στηµα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή προσληφθεί.»

2. Άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόµενοι
στην αγορά εργασίας, που απασχολούνται σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα,
βάσει του επιδοτούµενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. προγράµµα-
τος που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθ.13251/531/2010
(Β΄ 1655) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, υπάγονται, σε κάθε στάδιο του προ-
γράµµατος, στην ασφάλιση όλων των κλάδων του ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους και λογαριασµούς του
Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ.. 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι συµµετέχοντες στα Προγράµµατα «ΠΡΟΕΡΓΑ-
ΣΙΑ», για το χρόνο συµµετοχής τους σε αυτά, υπάγονται
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στο σύνολο των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στην
ασφάλιση των κλάδων και λογαριασµών του Ο.Α.Ε.Δ.,
Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Ο υπολογισµός των καταβλητέων ει-
σφορών γίνεται επί του ποσού της αποζηµίωσης της
προηγούµενης παραγράφου.

Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την
προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου και την αποδίδει
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά ερ-
γοδότη που βαρύνει τον Οργανισµό.»

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση 

του προσωπικού του Ο.Σ.Ε. 

Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού το τακτικό προ-
σωπικό του Ο.Σ.Ε. υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Ε.Κ..

Άρθρο 11
Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος

Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µετά
από την 1.1.1993 και λόγω παράλληλης απασχόλησης έ-
χουν επιλέξει να ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης πε-
ρισσότερων του ενός φορέων, οι κλάδοι παροχών ασθε-
νείας σε είδος των οποίων έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ,
καταβάλλουν εισφορά στον ένα φορέα, που επιλέγουν
µε αίτησή τους, εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, ο οποίος τις αποδίδει στον ΕΟΠΠΥ.

Άρθρο 12
Υπολογισµός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ ασφαλισµένων 

τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ

Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΑΜ
για την ασφάλιση προσώπων που προέρχονται από το
τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ υπολογίζονται κατά τις διατάξεις που ι-
σχύουν για τους ασφαλισµένους του ΕΤΕΑΜ.

Άρθρο 13
Απασχολούµενοι σε εργασία ασφαλιστέα 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α.

Ασφαλισµένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγρο-
τών του Ο.Γ.Α. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποι-
ουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού από 1.1.1993 και ε-
φεξής, οι οποίοι απασχολούνται και σε εργασία ασφαλι-
στέα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώ-
ην «Οργανισµό Εργατικής Εστίας» (Ο.Ε.Ε.) και όχι στον
«Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Κοινών Επιχειρήσεων

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από
τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπά-
γεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση
των φορέων ή κλάδων και λογαριασµών των Οργανι-
σµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων ει-

σπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και προβλέπε-
ται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α΄
291) υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την 1η ηµέρα
του µήνα που έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχό-
λησης ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 2, τη 19η ηµέρα πριν από το τέλος του µήνα η-
µέρα.
γ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
δ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους
λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους

λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λή-

γει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του
µήνα ηµέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λή-
γει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ηµέρα από
το τέλος του µήνα.
ιβ) Για το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµί-
δας την τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται το µήνα α-
πασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.
Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία α-

ποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο
(web-site) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για µισθο-

λογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής.
Από την ίδια ηµεροµηνία οι Αναλυτικές Περιοδικές Δη-

λώσεις που υποβάλλονται από τους εργοδότες, οι οποί-
οι απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση
του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εντάσσονται και τα στοιχεία απόδο-
σης φόρου από µισθούς που υποβάλλονται από τις επι-
χειρήσεις, οι οποίες είναι υπόχρεες για την παρακράτη-
ση και απόδοση φόρου από µισθωτές υπηρεσίες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται
ο τύπος και το περιεχόµενο της αναθεωρηµένης Αναλυ-
τικής Περιοδικής Δήλωσης που θα συµπεριλαµβάνει την
προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου από αµοιβές που
θεωρούνται εισόδηµα από µισθούς.

Άρθρο 15
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων Οικοδοµικών Έργων

Η προθεσµία υποβολής της µηνιαίας Αναλυτικής Πε-
ριοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδοµι-
κών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ηµέρα του
µήνα που έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης
και λήγει την τελευταία ηµέρα του ίδιου µήνα, ανεξαρτή-
τως του αριθµού µητρώου τους.
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Άρθρο 16
Υποβολή ΑΠΔ

1. Οι εργοδότες, µαζί µε τα στοιχεία απασχόλησης και
ασφάλισης των απασχολούµενων σε αυτούς προσώπων,
υποχρεούνται να δηλώνουν µε τις ΑΠΔ που υποβάλλουν
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το
φόρο µισθωτών υπηρεσιών.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το Δηµόσιο, τα

Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας και οι εργοδότες
οικοδοµικών και τεχνικών έργων.

2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύ-
νολο των εργοδοτών είναι µηνιαία και τα στοιχεία της υ-
ποβάλλονται εντός του µήνα που έπεται της µισθολογι-
κής περιόδου απασχόλησης, µε εξαίρεση τις ΑΠΔ του
Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας που υ-
ποβάλλονται εντός του µεθεπόµενου της µισθολογικής
περιόδου απασχόλησης µήνα.
Οι ειδικότερες προθεσµίες για την εντός του µήνα υ-

ποβολή των ΑΠΔ µέσω του διαδικτύου καθορίζονται από
τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονι-
σµού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρµογή της
ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε µε τη Φ.11321/12352/
1071/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1277/29.6.2009).

3. Από 1.5.2012 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύµατα και τον
Ε.Λ.Τ.Α., εντός της προβλεπόµενης από την παρ. 3 του
άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, προθεσµίας,
ταυτόχρονα µε τις αποδοχές των εργαζοµένων που α-
ντιστοιχούν στον ίδιο µήνα απασχόλησης. 

Άρθρο 17
Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών

Εντός του εποµένου του µήνα υποβολής των Αναλυτι-
κών Περιοδικών Δηλώσεων διενεργείται µηχανογραφι-
κός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών
εισφορών για κάθε προηγούµενη µισθολογική περίοδο.
Ο έλεγχος Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθιερώνεται
υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολο-
κληρώνεται εντός του µεθεποµένου αυτού της απασχό-
λησης µήνα.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει

ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές
που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ τότε παράγεται – συντάσσε-
ται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου
εργοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 11 του
άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την α-
ντικατάστασή τους µε το άρθρο 60 παρ. 2 του ν. 2677/1999
(Α΄ 1).

Άρθρο 18
Χρόνος ενηµέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας 

Απασχολουµένων στις περιπτώσεις µη καταβολής 
του συνόλου των Δηλωθεισών 

Ασφαλιστικών Εισφορών

Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των Δηλωθει-
σών και Καταβληθεισών Εισφορών του προηγούµενου
άρθρου προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι συνολικές
εισφορές που δηλώθηκαν µε την ΑΠΔ εκάστης µισθολο-
γικής περιόδου, τότε η ασφαλιστική ιστορία των απα-
σχολούµενων της υποβληθείσας ΑΠΔ ενηµερώνεται µό-

νο µετά την παραγωγή – σύνταξη σε βάρος του υπόχρε-
ου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών και την επί-
δοση σε αυτόν.
Ως µισθολογική περίοδος νοείται ο µήνας που έλαβε

χώρα η απασχόληση των απασχολουµένων.

Άρθρο 19
Εκπρόθεσµη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β  ́της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001
(Α΄ 291), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από
την παρ. 4 άρθρου 9 του ν.  3232/2004 (Α΄ 48), αντικαθί-
σταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσµα την ΑΠΔ, επιβάλλεται
πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε πο-
σοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται
σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέ-
πεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επό-
µενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1%
µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής της κάθε
επόµενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και µέχρι 30% συνολικά.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του
α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε τελικά µε το άρ-
θρο 9 παρ. 6 του ν. 3232/2004, προστίθενται εδάφια ως
εξής:

«Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλήν Δηµο-
σίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας που καταβάλ-
λουν εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας τις τρέχου-
σες εισφορές τριών συνεχών µισθολογικών περιόδων
παρέχεται έκπτωση στις εργοδοτικές εισφορές κάθε ε-
πόµενης µισθολογικής περιόδου σε ποσοστό 5% επί των
αρχικώς οφειλόµενων εργοδοτικών εισφορών, υπό την
προϋπόθεση ότι: α) ο εργοδότης είναι συνεπής στην κα-
ταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εκά-
στης µισθολογικής περιόδου και β) ασφαλιστικά ενήµε-
ρος για το υπαγόµενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
προσωπικό.
Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δηµοσί-

ου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας που καταβάλ-
λουν εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας τις τρέχου-
σες εισφορές τριών συνεχών µισθολογικών περιόδων
παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόµενων 21 συνε-
χών µισθολογικών περιόδων καταβολής των τρεχουσών
εισφορών µίας µισθολογικής περιόδου µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από το µήνα απα-
σχόλησης. Σε περίπτωση που στους εργοδότες αυτούς
έχει παρασχεθεί η έκπτωση του 5% του προηγούµενου
εδαφίου, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη ρύθµιση αυτή.»

Άρθρο 20
Προθεσµία Καταβολής Εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951,
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 13 του ν. 2972/2001
και συµπληρώθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 33 του
ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006,
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Ως χρόνος υπολογισµού των εισφορών ορίζεται ο
ηµερολογιακός µήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η
εργασία ή η υπηρεσία. Δεν µεταβάλλει τον παραπάνω
χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πλη-
ρωµής του µισθού πέραν του µηνός, όπως επίσης δεν
µεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως απο-
δοχών σε µακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήµατα.
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Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µέχρι την πέµπτη (5η) για τις Δηµόσιες Υπη-
ρεσίες εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον πα-
ραπάνω οριζόµενο χρόνο.
Η προθεσµία αυτή δεν ισχύει για το Δηµόσιο, τα

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, καθώς και
για την εταιρεία µε την επωνυµία Επαγγελµατική Κατάρ-
τιση Α.Ε..
Η προθεσµία καταβολής των εισφορών επί των επιδο-

µάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους
τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιµη του Ια-
νουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Άρθρο 21
Πρόσθετα Τέλη Εκπρόθεσµης Καταβολής Εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951,
όπως αντικαταστάθηκαν τελικά µε το άρθρο 9 παρ. 6 του
ν. 3232/2004, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι ο-
ποίες δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως επιβαρύνονται
µε πρόσθετο τέλος από την επόµενη ηµέρα εκείνης κατά
την οποία έληξε η κατά νόµο προθεσµία καταβολής
τους. 
Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές

υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Δώρων Εργατοτεχνικών
Οικοδόµων (ΕΔΔΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνει-
σπράττονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις πα-

ραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προ-
σαύξηση λόγω εκπρόθεσµης καταβολής που αναλογεί
στο καταβαλλόµενο ποσό.
Το ποσοστό του προσθέτου τέλους ορίζεται σε 3% για

το διάστηµα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην εποµέ-
νη της προθεσµίας λήξης της προθεσµίας καταβολής και
µέχρι το ηµερολογιακό τέλος του µήνα αυτού και σε 1%
για κάθε επόµενο µήνα και µέχρι 100% συνολικά.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ως µήνας θεω-

ρείται ο ηµερολογιακός µήνας.
Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες

οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από
τις µισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.»

Άρθρο 22
Κατάργηση αυτοτελούς προστίµου

Το αυτοτελές πρόστιµο που προβλέπεται στην παρ. 1
περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3050/2002 (Α΄ 214) και µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48) για την παράβαση της υποχρέωσης
γνωστοποίησης µεταβολών στα στοιχεία που καταχωρί-
στηκαν στο µητρώο εργοδοτών, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 23
Ρύθµιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012
προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι, για
τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεµεί η διαδικασία συν-
διαλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 3588/2007,
όπως τροποποιήθηκε και έλαβε την αρίθµηση 101 µε το
άρθρο 12 του ν. 4013/2011, -διαδικασία εξυγίανσης- και
οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
µπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες µέχρι την 30.4.2012, να υπαχθούν:

Στον προσωρινό διακανονισµό της περίπτωσης Α΄ του
άρθρου 48 του ν. 3943/2011, µε την κεφαλαιοποίηση της
έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή πο-
σοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζεται ο
περιορισµός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i
και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.»

2. Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέ-
τρων του εδαφίου 1 της παρ. Α  ́του άρθρου 48 του ν. 3943/2011,
όπως ισχύει, παρατείνεται µέχρι την 31.12.2013.

3. Η προθεσµία υποβολής της αίτησης για την υπαγω-
γή σε καθεστώς ρύθµισης της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4038/2012 παρατείνεται µέχρι την 30.4.2012. Οµοίως
η προθεσµία της εφάπαξ καταβολής και της πρώτης δό-
σης του εδαφίου ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4038/2012 παρατείνεται µέχρι την 31.5.2012.

Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Οργάνων ΙΚΑ

1. Για τον καθορισµό του ποσού µέχρι του οποίου τυ-
χόν αξίωση του ασφαλισµένου ή µελών της οικογενείας
του µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960, όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 18 του ν. 4476/1965 και για δαπάνες
από 1.1.2012 και εφεξής, αρµόδιος είναι ο Διευθυντής
του Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας του ασφαλι-
σµένου. Η απόφαση αυτή έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα και
δεν υπόκειται στην άσκηση ενδίκων µέσων.

2. Επί αιτήµατος συµφωνίας συνδιαλλαγής µε το ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του
ν. 3588/2007 (Α΄ 153), αρµόδιος να αποφασίζει είναι ο
Διοικητής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, µετά από γνωµοδότηση της
Νοµικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Άρθρο 25
Ευθύνη Νοµικών Προσώπων

1. Για εργοδότες µη φυσικά πρόσωπα, που δεν κατα-
βάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή
των φορέων ή κλάδων ή λογαριασµών των οργανισµών
των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικηµάτων του άρθρου 1
του α.ν. 86/1967 (Α΄136) θεωρούνται:

α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των
Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι ή συµπράττοντες
σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυ-
ντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα
από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική
απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν
όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται
τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυ-
τών, εφόσον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα
από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

β) Στις οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, οι ο-
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µόρρυθµοι εταίροι. 
γ) Στις περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειρι-

στές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο
κάθε εταίρος.

δ) Στους συνεταιρισµούς και στις ενώσεις τους, οι
πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι αυ-
τών.

ε) Στη συµπλοιοκτησία, ο κάθε συµπλοιοκτήτης κατά
το ποσοστό συµπλοιοκτησίας. 

στ) Στα ιδρύµατα, σωµατεία, συλλόγους και επιτρο-
πές εράνων οι πρόεδροι αυτών. 

ζ) Στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους
οργανισµούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικητές
αυτών.

η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.
θ) Στους ιερούς ναούς, τα µέλη των εκκλησιαστικών

συµβουλίων που εκπροσωπούν το ναό. 
ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε

είδους αλλοδαπούς οργανισµούς, ως αυτουργοί θεω-
ρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που
έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νοµίµως.

2. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχι-
κές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που
δεν αποτελούν σωµατείο, ως αυτουργοί των αδικηµάτων
του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) θεωρούνται οι
εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη τους.
Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρό-
σωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανι-
σµοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόµο υπεύθυνοι
των συµπραττόντων µελών-νοµικών προσώπων, εφαρ-
µοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της προηγούµενης
παραγράφου.

3. Οι ανωτέρω αυτουργοί τιµωρούνται εφόσον κατά το
χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα αυ-
τή. 

Άρθρο 26
Ρυθµίσεις ασφαλιστικών θεµάτων

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 68)
η φράση «ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και α-
πό τους δύο οφθαλµούς» διαγράφεται.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του
ν. 1140/1981, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, χορηγείται
στους τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν µετά την
01.01.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), η φράση «80%» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «67% και άνω».

4. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), η φράση «, που δεν επιδέχεται ε-
φαρµογής τεχνητού µέλους» διαγράφεται.

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Προκειµένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προ-
γονούς που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους
πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες
σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχο-
λές γίνει µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος µε αυτό της
ενηλικίωσης, το δικαίωµα σε σύνταξη, καθώς και το δι-
καίωµα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνε-

ται για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του επόµενου της ε-
νηλικίωσης µήνα και µέχρι το µήνα έναρξης του ακαδη-
µαϊκού έτους.»

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), η λέξη «ευρώ»
διαγράφεται.

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 61 του
ν. 3996/2011 (Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η µηνιαία εισφορά, υπέρ του Τοµέα Υγείας Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του
Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ, των συνταξιούχων του Τοµέα
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(ΤΣΜΕΔΕ), ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλ-
λόµενων συντάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (Α΄272), όπως κάθε φορά
διαµορφώνεται.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι
δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους
δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να έχει συµπληρώσει το
75ο έτος της ηλικίας του ή εν ζωή γονέας να είναι ανά-
πηρος µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.»

9. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2012 και εφεξής, εξαιρούνται της ανωτέρω
µείωσης οι µερισµατούχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που συνταξιοδο-
τούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 1897/1990 (Α΄120)
και του άρθρου 6 του ν. 3620/2007 (Α΄276).»

Άρθρο 27
Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α.

Στο άρθρο 6 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ,
ρυθµίζεται το κανονιστικό πλαίσιο της σύστασης, λει-
τουργίας και ασφαλιστικής αρµοδιότητας του ΚΕ.Π.Α.,
καθώς και κάθε άλλο θέµα που δεν ρυθµίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου αυτού.
Για τα θέµατα που αφορούν ευθύνες, ρόλους και υπο-

χρεώσεις των ιατρών που απαρτίζουν το Ειδικό Σώµα για
τη συγκρότηση των Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπη-
ρίας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Κανονισµού οι υπηρε-

σίες των ΚΕ.Π.Α. (Γραµµατείες, Υγειονοµικές Επιτρο-
πές) συστήνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις των άρθρων 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35,
36, 37 του ΚΑΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Άρθρο 28
Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί

Με τη σύµφωνη γνώµη των συνταξιούχων µελών Προ-
µηθευτικών Συνεταιρισµών, αποδεικνυόµενη µε κάθε µέ-
σο ιδίως µε τις αιτήσεις εγγραφής των συνταξιούχων µε-
λών των Συνεταιρισµών, επιτρέπεται η παρακράτηση πο-
σού της καταβαλλόµενης σύνταξής τους από τον ασφα-
λιστικό τους φορέα κλάδου κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης και η ταυτόχρονη απόδοσή του στον Προµηθευτι-
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κό Συνεταιρισµό στον οποίο είναι µέλη, για την εξόφλη-
ση πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον Προµηθευτικό
Συνεταιρισµό. 
Το ύψος του µηνιαίως παρακρατούµενου ποσού δεν

µπορεί να είναι µεγαλύτερο του ποσού της εκάστοτε κα-
ταβαλλόµενης µηνιαίας δόσης της οφειλής των συνταξι-
ούχων προς τους Προµηθευτικούς τους Συνεταιρισµούς. 
Η παρακράτηση των ανωτέρω ποσών δεν συνιστά σε

καµία περίπτωση εκχώρηση απαίτησης, αλλά πάγια ε-
ντολή των συνταξιούχων προς τους Προµηθευτικούς Συ-
νεταιρισµούς στους οποίους είναι µέλη. 

Άρθρο 29
Ρυθµίσεις ΤΑ.Π.Ι.Τ.

1. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Πειραιά του ΤΑ.Π.Ι.Τ. επι-
πέδου Τµήµατος καταργείται. Οι προβλεπόµενες αρµο-
διότητες του καταργούµενου Τµήµατος θα ασκούνται α-
πό τις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Γ΄ Διεύθυν-
σης Εφάπαξ Παροχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΤΑ.Π.Ι.Τ.. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Περιφερειακό
Τµήµα Πειραιά τοποθετείται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΤΑΠΙΤ και του ΤΕΑΙΤ, δύναται να ανατίθεται
στο ΤΕΑΙΤ ο έλεγχος των εργοδοτών που απασχολούν
µισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα
Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του
ΤΑΠΙΤ, η βεβαίωση των οφειλόµενων από αυτούς ασφα-
λιστικών εισφορών, καθώς και η είσπραξη των εισφορών
αυτών για λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑΠΙΤ. Στην ανάθεση αυ-
τή δύναται να συµπεριλαµβάνεται και η ρύθµιση από το
ΤΕΑΙΤ των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών που
οφείλονται προς τον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπο-
ρικών Καταστηµάτων του ΤΑΠΙΤ, η χορήγηση ασφαλιστι-
κής ενηµερότητας στους ενήµερους εργοδότες, η υπο-
βολή µηνυτήριας αναφοράς για µη καταβολή ασφαλιστι-
κών εισφορών, καθώς και η επιστροφή από το ΤΕΑΙΤ για
λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών
Καταστηµάτων του ΤΑΠΙΤ αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος έναρ-
ξης και η διάρκεια της ανάθεσης, τα αρµόδια όργανα για
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και την επίλυση
των αναφυοµένων διαφορών και αµφισβητήσεων, οι εκα-
τέρωθεν υποχρεώσεις, ο τρόπος απόδοσης των εισπρατ-
τοµένων από το ΤΕΑΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, η καταβλητέα προς το
ΤΕΑΙΤ αποζηµίωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 30
Κατ’ οίκον φροντίδα

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 της περίπτωσης
Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«γ) Για τη χρηµατοδότηση της παροχής κατ’ οίκον
φροντίδας των ασφαλισµένων, θεσµοθετείται από
1.5.2012 η παροχή ποσοστού 0,2% των συνολικών ετή-
σιων εσόδων από εισφορές των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δηµοσίου και

του ΝΑΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να
τροποποιείται το ύψος του ποσοστού της εισφοράς, να
καθορίζονται περισσότερες κατηγορίες υπόχρεων κατα-
βολής, να ρυθµίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 9 της περίπτωσης β΄ του άρθρου 138 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), που είναι το εξής: «- δύο µέλη ΔΕΠ
ή ΕΠ ΑΕΙ µε εξειδίκευση στους τοµείς της κοινωνικής α-
σφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίσταται ως
εξής:

« - έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατό-
µων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) µε τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι προτείνονται από την ΕΣΑµεΑ,

- Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων
Ελλάδας µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται α-
πό την ανωτέρω Οµοσπονδία.»

Άρθρο 31
Αναγνώριση χρόνου εργασίας 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
17 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυ-
σαν ως εξής: «Ο νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων εφαρµόζεται από 1.1.2012. Όσοι απα-
σχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα, τα οποία εξαι-
ρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε-
παγγελµάτων, εξακολουθούν να ασφαλίζονται σύµφωνα
µε αυτόν, εφόσον έως 31.12.2011, οι µεν υπαχθέντες
για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως
31.12.1992 έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600
ηµέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµα-
τα, οι δε ασφαλισµένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
από 1.1.1993 και εφεξής τουλάχιστον 3.375 ηµέρες α-
σφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα, τα

οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυ-
γιεινών Επαγγελµάτων, δύνανται, κατόπιν σχετικής αί-
τησης, να αναγνωρίσουν µε εξαγορά το χρόνο πραγµα-
τικής απασχόλησής τους κατά το διάστηµα από 1.1.2012
έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλµατα τα οποία ε-
ξαιρούνται από το νέο Πίνακα των ΒΑΕ, προκειµένου να
συµπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου α-
σφάλισης, ήτοι 3.600 ηµέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των
οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν από την συ-
µπλήρωση του προβλεπόµενου ορίου ηλικίας συνταξιο-
δότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα
κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 ή 3.375 για τους
ασφαλισµένους από 1.1.1993 και εφεξής.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν µπορεί να

υπερβαίνει τις 1.200 ηµέρες ασφάλισης , γίνεται στο µεν
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για κάθε µήνα µε ποσοστό εισφοράς 3,60%
στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης µε ποσοστό ει-
σφοράς 2% επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου του α-
νειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011 . Η
εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ
εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής από-
φασης αναγνώρισης οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε
σε µηνιαίες δόσεις ο αριθµός των οποίων ισούται µε τον
αριθµό των αναγνωριζόµενων µηνών µε παρακράτηση
του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ

Άρθρο 32
Ρυθµίσεις ΟΑΕΕ

1.α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005
(Α΄ 316) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ,
εφόσον το ποσό των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών του στον Οργανισµό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιά-
δες (20.000) ευρώ και έχει συµψηφιστεί ή παρακρατεί-
ται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και είτε έχει υ-
ποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί
στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του
π.δ. 258/2005 (Α΄ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 49 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του

π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συµβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρµόδια κατά

νόµο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συµ-
βολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου
ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανά-
κλησης του δικαιώµατος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ.
αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει τη
βεβαίωση της παραγράφου 3.»
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της

υπ’ αριθ. Φ80000/7228/308/7.9.2006 υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 1397) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316).»

2.α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214),
όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 25 του ν.
3846/2010 (Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118)
και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά ό-
λων των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό
σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ, α) δυναµικότητας έντεκα
(11) δωµατίων και άνω και µε έδρα σε περιοχές της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 1 και β) δυναµικότητας από
έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, ασφαλίζονται υπο-
χρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία,
µε έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο πο-
σό αυτής.
Εφόσον ο µέσος όρος του εισοδήµατός τους από την

επαγγελµατική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη
δηµοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από
τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµε-
ροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις
31.12.2011, παραµένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγο-
ρία µε την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην
ανά τριετία µετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του
π.δ. 258/2005 (Α΄ 316). Η ίδια ρύθµιση ισχύει εφεξής και
για κάθε τριετία εφόσον ο µέσος όρος του ως άνω εισο-
δήµατος από την επαγγελµατική δραστηριότητα δεν υ-
περβαίνει το 400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευ-
του εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. 
Εφόσον ο ως άνω µέσος όρος υπερβαίνει το 400πλά-

σιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ί-
σχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο
παραµένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς
έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία µε-
τάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005
(Α΄ 316).
Ο ΟΑΕΕ, µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη

χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωµα,
οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δρα-
στηριότητας και των εισοδηµάτων των δικαιούχων. Κατά
τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο µέσος όρος των ει-
σοδηµάτων της προηγούµενης τριετίας. Το δικαίωµα αυ-
τό έχει και ο ασφαλισµένος στις περιπτώσεις υπαγωγής
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηµατικών κριτη-
ρίων, µετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών α-
πό την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγρά-

φων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και
του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων
των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σή-
µα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναµικότητας έως και πέντε
(5) δωµατίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο µέσος
όρος του εισοδήµατός τους από την επαγγελµατική δρα-
στηριότητα για τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά
σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.,
δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανει-
δίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια
ρύθµιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο µέ-
σος όρος του ως άνω του εισοδήµατος από την επαγ-
γελµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο
του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε
στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω µέσος όρος υπερβαίνει το 400πλά-

σιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ί-
σχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο
υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 
Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρµόδιος

κατά περίπτωση Οργανισµός έχει το δικαίωµα του επα-
νελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότη-
τας και των εισοδηµάτων των δικαιούχων. Κατά τον επα-
νέλεγχο εξετάζεται πάντα ο µέσος όρος των εισοδηµά-
των της προηγούµενης τριετίας. Το δικαίωµα αυτό έχει
και ο ασφαλισµένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην α-
σφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισµού λόγω εισοδη-
µατικών κριτηρίων, µετά την παρέλευση τουλάχιστον
τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του
κατά περίπτωση Οργανισµού.»
β) Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται από την 1.7.2012.
γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας

διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει
χωρήσει παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφο-
ρές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χω-
ρήσει στον ΟΑΕΕ παραµένει ισχυρή και δεν αναζητού-
νται εισφορές από τον ΟΓΑ.

3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 3996/2011
(Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώ-
τατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χι-
λιάδων (20.000) ευρώ. 
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρ-

θρο εφαρµόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φο-
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ρέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κα-
τανοµής και καταβολής του ως άνω ποσού µεταξύ των α-
σφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.»

4. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), ό-
πως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 25 του ν. 3846/2010
(Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγο-
νται τα φυσικά πρόσωπα ή τα µέλη εταιρειών οποιασδή-
ποτε µορφής, καθώς και τα µέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. µε πο-
σοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά
συστήµατα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW, είτε σε
κτιριακή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για κατοικία
ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεµάχια ή οικόπεδα, σε
όλη την επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του

Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγο-
ρία του Ο.Γ.Α. οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για
µία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο
Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσο-
νται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συ-
στήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW.»

5. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µπορούν µε αίτησή τους
να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αµέσως κατώτερη
ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου
σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραµείνουν σε αυτήν
έως τις 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτη-
σης, α) δεν έχουν ληξιπρόθεσµη οφειλή ή β) έχουν υπα-
χθεί σε ρύθµιση και είναι ενήµεροι. Η κατάταξη στην κα-
τώτερη κατηγορία αρχίζει από το αµέσως επόµενο προς
έκδοση και µετά την αίτηση δίµηνο και ισχύει για όσο
διάστηµα είναι ενήµεροι στην καταβολή των τρεχουσών
εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθµισης. Αν ο α-
σφαλισµένος δεν είναι ενήµερος, επανέρχεται αυτοδι-
καίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αί-
τηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υ-
ποχρεωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισµένοι
που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Οργανισµού, καθορίζονται
η διαδικασία, ο τρόπος, κάθε λεπτοµέρεια και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ

1. Η εισφορά των εκδοτών εφηµερίδων και περιοδικών
του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του β.δ.
29.5/25.6.1958 «Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ»
(Α΄ 96) και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 166/21-
25.9.1973 (Α΄ 233), καθώς και η εισφορά των τυπογραφι-
κών επιχειρήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997
(Α΄ 270) κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012 έως και
31.12.2013 καθορίζεται σύµφωνα µε το εδάφιο δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 33 του ως άνω β.δ. 29.5/25.6.1958, ε-
φόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ’ό-
λο το χρονικό αυτό διάστηµα ισούνται µε ή υπερβαίνουν
το µέσο όρο των θέσεων εργασίας του Ιανουαρίου του έ-
τους του 2012, σύµφωνα µε τις µισθοδοτικές καταστά-
σεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης έπειτα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλί-

ου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ καθορίζονται ο τρόπος ελέγχου και ε-
φαρµογής της ρύθµισης και µπορεί ο χρόνος ισχύος της
παρούσας διάταξης να παραταθεί για χρονικό διάστηµα
έως και πέντε έτη.

2. Από 1.1.2012 σταµατά η παρακράτηση της εισφο-
ράς της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202)
για τους ασφαλισµένους της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270). Ασφαλισµένοι της περίπτωσης
αυτής, οι οποίοι έως την 31.12.2011 κατέβαλαν την πρό-
σθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981
(Α΄ 202) και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να
συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόµενο εκά-
στοτε όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για
κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης.

3. Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
που απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν από 1.1.2010 µέ-
χρι 31.12.2014 επιδοτούµενους ανέργους των Τοµέων
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, µπορούν να συµψηφίσουν ασφαλιστι-
κές εισφορές µε το ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη κατα-
βληθείσα επιδότηση, εφόσον δεν έχουν απολύσεις ανά
έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του 5% των εργαζο-
µένων. 

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις Ο.Α.Ε.Δ.

1. Στο άρθρο 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Όταν ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. απουσιάζει, ελλεί-
πει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως
Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού από τον πρώτο κατά τη σειρά ορισµού εκ
των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή
κωλύεται, από τον δεύτερο.»

2. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρ-
θρου 3 του ν. 2956/2001 καταργείται.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 5 και 6, του
άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, του άρθρου 6 πα-
ράγραφοι 1 έως και 7 και του άρθρου 11 παρ. 3 του
ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 258) καταργούνται από την 1.1. 2010.

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 90 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής:

«Η άσκηση των αρµοδιοτήτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. που
είναι σχετικές µε την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών, κατά τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 (Α΄
220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και
µετά την 30.6.2012.»

5. Οι περιπτώσεις 39, 40, 41, 42, 43 και 44 της παρ. ΙΙ
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργούνται
από την έναρξη ισχύος του. 

Άρθρο 35
Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998

1. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε από
την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006
(Α΄ 75), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τον αριθµό των προσώπων που προκύπτει ότι υ-
ποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκµετάλλευση
µε βάση τα ανωτέρω επί µέρους ποσοστά, αφαιρούνται
κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα
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νόµο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχεί-
ρηση ή εκµετάλλευση. Οι οικειοθελείς προσλήψεις της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης που λογίζονται ως υπο-
χρεωτικές προσλήψεις σε αυτή, έως τον αριθµό µε τον
οποίο συµπληρώνονται τα ανωτέρω ποσοστά υποχρεω-
τικών προσλήψεων, διέπονται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου από την ηµεροµηνία τοποθέτησης. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του εδαφίου αυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) ό-
πως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 64 του
ν. 3996/2011 (Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της προηγού-
µενης παραγράφου στο προσωπικό της υπόχρεης επιχεί-
ρησης, εκµετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι
υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυ-
τήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή της σύµβα-
σής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαµ-
βάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα. β) Τα πρόσωπα
που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επι-
χείρηση µε το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή µε οποιαδήποτε
προηγούµενη προστατευτική διάταξη, ή µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετή-
σεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόµο, εφό-
σον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν
κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του αριθ-
µού αυτών που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει τη µισή
µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.»

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις ΕΤΕΑ

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41) προστίθενται τα παρακάτω εδάφια ως εξής: 

«Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσό-
µενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι
οποίοι έχουν οριστεί µέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου, τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου οργα-
νική µονάδα του ΕΤΕΑ σύµφωνα µε το προηγούµενο ε-
δάφιο. 
Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργα-

νικής µονάδας του ΕΤΕΑ οι υπάλληλοι τοποθετούνται
ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώ-
τερου επιπέδου. 
Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας,

σε αυτήν τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου,
κατά προτεραιότητα, προϊστάµενος αντίστοιχου επιπέ-
δου από αυτούς που ήταν προϊστάµενοι στους εντασσό-
µενους φορείς και κλάδους. 
Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων του Κλάδου

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι ε-
ξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση από τη ΔΕΗ
Α.Ε. στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µο-
νάδων του ΕΤΕΑ µε αντικείµενο την επικουρική ασφάλι-
ση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.»

2. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και για το
αποσπασµένο στο ΕΤΕΑ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., µε ε-
ξαίρεση το άρθρο 2 το οποίο αντικαθίσταται ως εξής για
το εν λόγω προσωπικό: «Διακοπή της απόσπασης µισθω-

τού της ΔΕΗ από το ΕΤΕΑ µπορεί να γίνει µε απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ». 

Άρθρο 37
Διαχωρισµός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ µε ΕΟΠΥΥ

Το ένατο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τοµέα Υγείας Δη-
µοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ. κατανέµε-
ται κατά ποσοστό 50% και 50% µεταξύ του Τοµέα και
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του δε Ο.Π.Α.Δ. κατά ποσοστό 6,54% και
93,46% µεταξύ του Τοµέα Υγείας Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου /ΟΠΑΔ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Άρθρο 38
Τροποποίηση της κ.υ.α. 33165/23.6.2006, όπως ισχύει

Η τελευταία υποπαράγραφος της περίπτωσης θ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 33165/23.6.2006
(780/29.6.2006), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της
µε τις 42950/30.7.2008 (Β΄ 1575) και 15654/31.3.2011
(Β΄ 512) κ.υ.α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειµένου να συναφθεί η δανειακή σύµβαση, οι
χρηµατοδότριες Τράπεζες δύνανται να ζητήσουν την
προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών. Για την αξιολό-
γηση της χορήγησης των δανείων και την εκταµίευσή
τους οι χρηµατοδότριες Τράπεζες εξετάζουν τις προϋ-
ποθέσεις στεγαστικής συνδροµής στο πλαίσιο της πα-
ρούσας απόφασης ανεξαρτήτως του είδους, του ύψους
και της χρονικής διάρκειας του εισοδήµατος του δικαιού-
χου και δεν εφαρµόζουν τους ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις αξιολόγησης και κατάταξης που ισχύουν
σε αυτές για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Μετά
την εκταµίευση των δανείων αυτών, που ο συνολικός α-
ριθµός τους δεν µπορεί να είναι παραπάνω από εκατό
(100), το πρόγραµµα που ενεργοποιήθηκε µε την ανωτέ-
ρω κ.υ.α. θεωρείται λήξαν.»

Άρθρο 39
Ρυθµίσεις ΤΠΔΥ

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έπειτα από εισήγη-
ση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου Προνοίας
Δηµοσίων Υπαλλήλων µπορεί τα αποθεµατικά του Ταµεί-
ου να µεταφέρονται και να κατατίθενται στο δεσµευµένο
τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, µε από-
δοση επί των πιστωτικών υπολοίπων ίση µε την παρεχό-
µενη από το «Κοινό Κεφάλαιο Νοµικών Προσώπων Δη-
µοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων», που διαχειρίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Συνιστώνται στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικοί δοσοληπτικοί λογα-
ριασµοί ανά Τοµέα Προνοίας του Ταµείου Προνοίας Δη-
µοσίων Υπαλλήλων, το επιτόκιο, η διάρκεια, το ανώτατο
ποσό χρεωστικού υπολοίπου, οι ασφάλειες, οι λοιποί ό-
ροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρη-
ση και λειτουργία των οποίων καθορίζονται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Οικονοµικών.
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Άρθρο 40
Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται στο Δηµόσιο
από 1.1.2011 και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτο-
δίκαια για κύρια σύνταξη σε ειδικό κλάδο µε λογιστική
και οικονοµική αυτοτέλεια του Τοµέα Ασφάλισης Νοµι-
κών του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.).
Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρµο-
γή  τα προβλεπόµενα από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992
(Α΄ 165), για τους εµµίσθους ασφαλισµένους. Η εργοδο-
τική εισφορά βαρύνει το Δηµόσιο.
Το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης υπολογίζεται

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των άρ-
θρων 28, 29 παρ. 1, και 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), ό-
πως ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010 (Α΄
115).

Άρθρο 41
ΔΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο Άρθρο Πέµπτο του
ν. 3607/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης στ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)
µέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο που είναι ο εκάστοτε
Διοικητής του ΙΚΑ ή ο αναπληρωτής του, τον Διευθύνο-
ντα Σύµβουλο, έναν (1) ειδικό επιστήµονα, έναν (1) εκ-
πρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων.»

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις ΟΓΑ

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 21 του άρθρου
72 του ν. 3984/2011, προστίθενται εδάφια, ως ακολού-
θως:

«Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ δύνανται να παρα-
µείνουν, κατ’ εξαίρεση των αναφεροµένων στο προη-
γούµενο εδάφιο, δύο από τους υπηρετούντες στον Ορ-
γανισµό υπαλλήλους, Κλάδου Ιατρών, µε την ίδια εργα-
σιακή σχέση και στην οργανική θέση, Κλάδο και βαθµό
που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που πρέπει να
υποβληθεί εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται µε απόφαση του
Διοικητή του ΟΓΑ, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του Οργανισµού. Κριτήρια για την επιλογή
είναι η εµπειρία στο συγκεκριµένο έργο και η υπηρεσια-
κή αρχαιότητα.
Οι ανωτέρω ιατροί του ΟΓΑ εισηγούνται, για την απο-

δοχή ή µη των αποφάσεων των ΚΕ.Π.Α. που τίθενται υ-
πόψη τους από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»

2.α) Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για οφειλές του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θερα-
πευτήρια και ασφαλισµένους του που αφορούν δαπάνες

νοσηλείας ασφαλισµένων που εισήχθησαν στα θεραπευ-
τήρια έως 31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων έχει
τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ.

400/106/1979 υπουργικής απόφασης (Β΄ 191) εφαρµόζε-
ται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4
της ως άνω υπουργικής απόφασης.»
β) Το άρθρο 40 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«Τις ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων που προβλέ-

πονται κάθε φορά από την κείµενη περί ΟΓΑ νοµοθεσία,
εκδικάζουν στην Κεντρική ή στην αρµόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία του Οργανισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, µο-
νοµελή δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία ορίζονται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ από συνταξι-
ούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουρ-
γούς ή εν ενεργεία Εφέτες των Πολιτικών Δικαστηρίων
ή Παρέδρους ή Συµβούλους ή Αντιπροέδρους του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου ή Παρέδρους ή Συµβούλους του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους. Οι εν ενεργεία δικαστι-
κοί λειτουργοί ορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατά-
ξεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), όπως
εκάστοτε ισχύει.»
γ) Στα κατά την προηγούµενη παράγραφο µονοµελή

δικαιοδοτικά όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ
που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, χρέη
δε γραµµατέα εκτελούν υπάλληλοι του Οργανισµού αυ-
τού, που ορίζονται επίσης µε απόφαση του Διοικητή του
ΟΓΑ.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται
για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισµού Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών
οργανισµών αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, προς µονάδες τεχνητού νεφρού ι-
διωτικών κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης,
καθώς και προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προ-
µήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως 21 Μαρτίου 2012,
για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισµένων του,
κατ` εφαρµογή των καταργηθεισών µε το άρθρο 37 του
ν. 3784/2009 (Α΄ 137) διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 2955/2001 και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών
εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάµει απευθεί-
ας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ` οιον-
δήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.»

4. Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέ-
λος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997
(Α΄ 15), µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) καταργούνται.
Οι εκκρεµείς υποθέσεις κρίνονται σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν
µετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται
στο ανωτέρω εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 43
Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) διαγράφεται η τελεία και προστίθε-
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ται φράση ως εξής:
«, την 1.5.2012 ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού

ΔΕΗ, καθώς και οι κάθε µορφής µονάδες παροχής υγεί-
ας µε το σύνολο του εξοπλισµού τους.»

Άρθρο 44
Οργανωτικά θέµατα ΕΟΠΥΥ

1. Στην υποπερίπτωση ε της Γενικής Διεύθυνσης Σχε-
διασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της περίπτω-
σης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του                  ν.
3918/2011 (Α΄ 31), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), η
φράση «Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, µε την υφιστάµενη διάρθρωσή της µεταφέρεται
στον ΕΟΠΥΥ.» διαγράφεται.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
25 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Διαχείριση του µηχανισµού απόδοσης δαπανών υ-

γειονοµικής περίθαλψης από και προς τα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελ-
βετία, καθώς επίσης προς ασφαλισµένους και παρόχους
υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε
των ενωσιακών νοµικών οργάνων είτε των διµερών συµ-
βάσεων ή συµφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παρο-
χών σε τρίτες χώρες.
β. Εφαρµογή των ενωσιακών Κανονισµών για το συ-

ντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε θέ-
µατα παροχών ασθένειας σε είδος και χειρισµός των α-
ντίστοιχων θεµάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ.
γ. Διαχείριση θεµάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο δι-

µερών και πολυµερών συµβάσεων ή συµφωνιών κοινωνι-
κής ασφάλισης για χορήγηση των εν λόγω παροχών α-
σθενείας σε τρίτες χώρες.
δ. Συντονισµός διοικητικών ενεργειών µεταξύ των φο-

ρέων ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για
την ενιαία εφαρµογή των ανωτέρω ενωσιακών νοµικών
οργάνων στο πεδίο των παροχών ασθενείας σε είδος,
έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοι-
χων µελετών και εκθέσεων και την ενηµέρωση µε όλα τα
σύγχρονα µέσα.»

Άρθρο 45
Οργανωτικά και Οικονοµικά Θέµατα

1. Οι Δ/νσεις Υγειονοµικού των ενιαίων υπηρεσιών
των Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Α. και οι Δ/νσεις Υγειονοµι-
κού και Φαρµακευτικής του Οίκου Ναύτου καταργούνται
από την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ.

2. Υπηρεσίες µε αρµοδιότητες πέραν εκείνων των πα-
ροχών υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο
Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα. 

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντάσ-
σονται µόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υ-
γείας των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου
17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

4. Η αρµοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας,
της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρω-
παϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα ασκεί-
ται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Οι θεσµοθετηµένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι
περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµα-
τικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των εντασ-
σοµένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του
ν. 4052/2012 όπως ισχύει, που προβλέπεται από την οι-
κεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόµων, αποτε-
λούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
28, 1 και 3 του άρθρου 29 και 9 του άρθρου 33 του
ν. 3918/2011 (Α΄31) εφαρµόζονται και για τους εντασσό-
µενους κλάδους του άρθρου της παραγράφου 17 του άρ-
θρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει. 

7. Μέχρι την έγκριση της ενσωµάτωσης των εσόδων
και των δαπανών των εντασσοµένων κλάδων της παρα-
γράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει,
στον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να ε-
κτελούνται οι δαπάνες σύµφωνα µε τις πιστώσεις των
εγγεγραµµένων προϋπολογισµών τους.

8. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για
παροχές ασθένειας των εντασσόµενων Κλάδων Υγείας
εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους α-
σφαλιστικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε την κείµενη νο-
µοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση
της έγκαιρης µεταβίβασης των ποσών που εισπράττο-
νται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.

10. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα ελλείµµατα του
Οίκου Ναύτου, µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης, αναλαµ-
βάνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται στην αρχή
του κάθε οικονοµικού έτους καθορίζεται το ύψος του πο-
σοστού της παρ. 12α του άρθρου 84 του κωδικοποιηµέ-
νου µε το π.δ. 913/1978 του ν. 792/1978 (Α΄ 220). Με την
ίδια απόφαση επιµερίζεται το ως άνω ποσοστό στο Κε-
φάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας Ναυτικών. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
τανέµεται το ποσοστό εισφορών που αποδίδεται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές σε είδος και το ποσοστό εισφο-
ρών για παροχές σε χρήµα, του Λογαριασµού Παροχών
σε Χρήµα του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συστήνεται µε την
παρ. 1 του άρθρου 48 του παρόντος νόµου. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πό-
ρου του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επι-
καιροποιήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132
ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και κάθε άλλο πόρο υπέρ
ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε µε το άρθρο παρ. 9 του 44
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), το οποίο αποδίδεται στον
ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και στο Λογαριασµό Παρο-
χών σε Χρήµα, ο οποίος συστήνεται στο
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΑΠ-ΔΕΗ µε την παρ.2 του άρθρου 48
του παρόντος νόµου, για παροχές ασθένειας σε χρήµα. 

Άρθρο 46
Θέµατα Δ.Σ. και Υ.Σ. ΕΟΠΥΥ

1. Πέραν των µελών που συµµετέχουν στο Διοικητικό

50



Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο ακριβής αριθµός των
εκπροσώπων των ασφαλισµένων, των εργοδοτών και
των συνταξιούχων που συµµετέχουν στο Δ.Σ. του ΕΟ-
ΠΥΥ µετά την ένταξη των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρ-
θρου 48 του παρόντος νόµου, οι οργανώσεις από τις ο-
ποίες προτείνονται οι ανωτέρω εκπρόσωποι καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι εν λόγω εκπρόσω-
ποι διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε θητεία έως τη λή-
ξη της θητείας των λοιπών µελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

2. Η υποπερίπτωση αβ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως
έχει αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποί-
ων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και έ-
νας εκπρόσωπος του υγειονοµικού προσωπικού µε ισά-
ριθµους αναπληρωτές µε βαθµό τουλάχιστον Γ, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
των εργαζοµένων των εντασσόµενων φορέων και κλά-
δων.» 

3. Η υποπερίπτωση ββ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ββ. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του
ΕΟΠΥΥ, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδει-
κνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ια-
τρών και οδοντιάτρων των εντασσόµενων φορέων και
κλάδων.» 

Άρθρο 47
Θέµατα Προσωπικού

1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι
µε έµµισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που µε-
ταφέρονται, κατά την ηµεροµηνία ένταξης των οικείων
κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ, µε συνεκτίµηση της αίτη-
σης προτίµησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε-
ταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το διοικητικό προσωπικό και οι
δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν κατά την η-
µεροµηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου, εκτός από δέκα
πέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπη-
ρεσίας και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών, µε συνεκτίµηση της αίτησης
προτίµησης του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί και το υγειο-
νοµικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και
Οίκο Ναύτου µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ηµε-
ροµηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟ-
ΠΥΥ.

4. Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων µε-
ταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση,

οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κα-
τέχει. 

5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση
ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ηµεροµηνία ένταξης
του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο εξακολου-
θεί να υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στον ΕΟΠΥΥ. Η
υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων
αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας
προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των υ-
πηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν
γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστι-
κές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους
οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται, για όσο
χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό. 

6. Συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί µε
ιατρούς, οδοντιάτρους φαρµακοποιούς και λοιπά φυσικά
πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ.
Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασ-
σόµενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έ-
γκριση για την ανάθεση µε µίσθωση έργου σε ιατρούς, ο-
δοντιάτρους και φαρµακοποιούς και την πλήρωση θέσε-
ων ιατρικού και υγειονοµικού προσωπικού, συνεχίζονται
από τον ΕΟΠΥΥ. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι
αντίστοιχες θέσεις µεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ. 

7. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του Οί-
κου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων κατά πράξη και
περίπτωση λύονται αζηµίως, στις 31.3.2012. Οι προανα-
φερόµενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στον ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό
Παροχών Υγείας αυτού, µέχρι δύο χρόνια, εφόσον υπο-
βάλουν δήλωση στον Οργανισµό εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.
Η αµοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη
και µέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία. Για την α-
ποζηµίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ µε εισφο-
ρές υπέρ ΤΣΑΥ.

8. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ. 20496/4067/4.8.2008
(Β΄ 1579) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν
και για το αποσπασµένο στον ΕΟΠΥΥ προσωπικό της
ΔΕΗ Α.Ε.. 

9. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ
διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπι-
κού, που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος. 

10. Για τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων των
εντασσόµενων Κλάδων Υγείας ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 33 παρ. 4 του ν. 3918/2011(Α΄ 31), όπως έχει α-
ντικατασταθεί µε την παρ. 3ε του άρθρου 20 του
ν. 4019/2011 (Α΄ 216). 

11. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων του Κλά-
δου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι ο-
ποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση από τη
ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, τοποθετούνται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων οργα-
νικών µονάδων του ΕΟΠΥΥ µε αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..»

12. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της από
16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 262)
ισχύουν και για το µεταφερόµενο στον ΕΟΠΥΥ από το
ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου προσωπικό.
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Άρθρο 48
Σύσταση Λογαριασµών Παροχών σε Χρήµα

1. Από την ένταξη των Κλάδων Υγείας του Οίκου Ναύ-
του, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως
καθορίζεται από την παρ. 17 του άρθρου 13 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), συστήνεται:

A. Στο Οίκο Ναύτου, λογαριασµός µε την ονοµασία
«Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική
και οικονοµική αυτοτέλεια.
Σκοπός του λογαριασµού, είναι η χορήγηση παροχών

σε χρήµα στους ασφαλισµένους του Οίκου Ναύτου και
στους εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η
χορήγηση των παροχών αυτών, εξακολουθεί να διέπεται
από τις διατάξεις του Κανονισµού Υγειονοµικής Περί-
θαλψης του Οίκου Ναύτου οι οποίες παραµένουν σε ισχύ
ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Οίκου Ναύτου, ως προς τις παροχές σε
είδος και τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα α-
πό πρόταση του Δ.Σ. Οίκου Ναύτου. Οι ασφαλισµένοι
του Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές
επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του Λογαριασµού είναι: Τα έσοδα του Οίκου

Ναύτου από εισφορές για παροχές σε χρήµα, ήτοι: 
α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως καθορί-

ζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του
άρθρου 45 του παρόντος νόµου και 
β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσό-

δους περιουσίας, αποδόσεις καθώς και κάθε άλλο έσοδο
που προκύπτει από τη δραστηριότητά του λογαριασµού
ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί µέρους διατάξεις. 

B. Στο ΤΑΥΤΕΚΩ, λογαριασµός µε την ονοµασία “Λο-
γαριασµός Παροχών σε Χρήµα”, µε πλήρη λογιστική και
οικονοµική αυτοτέλεια.
Σκοπός του λογαριασµού, είναι η χορήγηση παροχών

σε χρήµα στους ασφαλισµένους του Ταµείου και στους
εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορή-
γηση των παροχών σε χρήµα, εξακολουθεί να διέπεται
από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του Κλά-
δου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ - ΔΕΗ/Τοµέας
Πρόνοιας και Παιδικής Μέριµνας, οι οποίες παραµένουν
σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ - ΔΕΗ
του Ταµείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροπο-
ποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. Οι ασφαλισµένοι του Λογαριασµού εξυ-
πηρετούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του Λογαριασµού είναι: τα έσοδα του Κλάδου

Υγείας και του ΚΑΠ - ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από εισφο-
ρές ήτοι: 
α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, το ποσοστό

της οποίας θα καθορισθεί µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από

τη συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλι-
σµένων µετά την 1.1.1993, 
γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34

ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιείται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 ν. 3655/2008 (Α΄ 58), κα-
θώς και κάθε άλλο πόρο υπέρ ΚΑΠ - ΔΕΗ που διατηρή-
θηκε µε το άρθρο παρ. 9 του 44 του ν. 3863/2010 (Α΄

115), όπως καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση
της παρ. 12 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου και 
δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας,

αποδόσεις καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει α-
πό τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται υ-
πέρ αυτού από τις επί µέρους διατάξεις.
Γ. Στο Ε.Τ.Α.Α., λογαριασµός µε την ονοµασία “Λογα-

ριασµός Παροχών σε Χρήµα”, µε πλήρη λογιστική και οι-
κονοµική αυτοτέλεια.
Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση παροχών

σε χρήµα στους ασφαλισµένους του Ταµείου και στους
εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορή-
γηση των παροχών σε χρήµα, εξακολουθεί να διέπεται
από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του Κλά-
δου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίες παραµένουν σε ισχύ
ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Ταµείου ως προς τις
παροχές σε είδος, και τροποποιούνται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστε-
ρα από πρόταση του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.. Οι ασφαλισµένοι του
Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές επι-
τροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του Λογαριασµού είναι: τα έσοδα του Κλάδου

Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. από εισφορές: 
α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, το ποσοστό

της οποίας θα καθορισθεί µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από

τη συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλι-
σµένων µετά την 1.1.1993 και
γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας,

αποδόσεις καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει α-
πό τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται υ-
πέρ αυτού από τις επί µέρους διατάξεις.

2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογα-
ριασµών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
Η συµµετοχή των Λογαριασµών στις δαπάνες Διοίκη-

σης, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση των
Δ.Σ. των οικείων φορέων.
Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτι-

σης ισοζυγίων, προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογι-
σµών, διενέργειας προµηθειών και επενδύσεων του Λο-
γαριασµού, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες για
τους φορείς διατάξεις. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση καθ’ύλην
αρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των υπηρεσιών
που παραµένουν στον Οίκο Ναύτου, στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
και στο Ε.Τ.Α.Α.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση 
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων 
και προαγωγή της διαφάνειας στη λειτουργία 

της ασφαλιστικής αγοράς

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής: 

«Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα φυσικά πρόσωπα
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που διενεργούν κατά σύνηθες επάγγελµα εµπορικές
πράξεις, αν είναι αυτοαπασχολούµενοι, δεν απασχο-
λούν κατά τελευταία τέσσερα έτη πριν την κατάθεση της
αίτησης πέραν του ενός εργαζόµενου σε σχέση εξαρτη-
µένης εργασίας και οι οφειλές από τις εµπορικές πρά-
ξεις δεν υπερβαίνουν το ποσόν των είκοσι πέντε χιλιά-
δων ευρώ.»

2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο οφειλέτης µπορεί, πριν ή µετά την υποβολή της αί-
τησης, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χω-
ρίς να υφίσταται στάση της δίκης, να επιδιώκει την επί-
τευξη συµβιβασµού µε τους πιστωτές.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του

ν. 3869/2010 καταργείται.
γ. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 η φράση

«να προσκοµίσει: α) τη βεβαίωση που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2 και β) υπεύθυνη δήλωση» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «να προσκοµίσει υπεύθυνη
δήλωση.»
δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 η φράση

«σε έξι µήνες» αντικαθίσταται από τη φράση «σε ένα έ-
τος».

3. α. Το περιεχόµενο του άρθρου 5 του ν. 3869/2010
καθίσταται παράγραφος 1 και προστίθενται στο τέλος
του άρθρου παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

«2. Αν εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο
εκδοχέας που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελλη-
νική Επικράτεια οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελλη-
νική Επικράτεια κατά το άρθρο 142 Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέ-
χρι την γνωστοποίηση τεκµαίρεται ως αντίκλητος ο τε-
λευταίος εκχωρητής της απαίτησης µε κύρια κατοικία ή
έδρα στην Ελληνική Επικράτεια. Η υποχρέωση αυτή κα-
ταλαµβάνει και τις εκχωρήσεις απαιτήσεων πιστωτών
που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος της
παρούσης. 

3. Η αµοιβή των δικαστικών επιµελητών για τις επιδό-
σεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο εφαρµογής
του παρόντος νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το εβδο-
µήντα της εκατό της ελάχιστης προβλεπόµενης για επί-
δοση δικογράφου αµοιβής.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του

ν. 3869/2010, όπως τροποποιείται παραπάνω, τίθεται σε
ισχύ έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

4.α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακο-
λούθως:

«Σε περίπτωση αίτησης αναστολής πλειστηριασµού ε-
φαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 938 Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.»
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µπορεί να ζη-

τηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και µετά
την έκδοση οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί
εµπρόθεσµα έφεση από τον οφειλέτη.»
γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 µετά τη

φράση «Το Δικαστήριο µπορεί» προστίθεται η φράση «α-
νεξαρτήτως εκτελεστικής διαδικασίας».

5. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3869/2010 προστίθε-
ται παράγραφος που έχει ως εξής:

«7. Το άρθρο 208 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εφαρ-
µόζεται και κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 4.»
6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8

του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο

σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί
από αυτόν κύρια παρέµβαση το δικαστήριο ρυθµίζει και
τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρθρο 744 Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας ή διατάζει την κλήτευσή του κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 748 Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας ορίζοντας νέα δικάσιµο.»

7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3869/2010 η φράση «τεσσάρων ετών» αντικαθίσταται
από τη φράση «πέντε ετών» και µετά το εδάφιο αυτό
προστίθεται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Το κατά το προηγούµενο εδάφιο χρονικό διάστηµα
αρχίζει µε την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1
του άρθρου 4 στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση
που οι πραγµατοποιηθείσες µετά την κατάθεση της αίτη-
σης καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που
ορίζονται µε την απόφαση του δικαστηρίου, ο οφειλέτης
έχει το δικαίωµα να εξοφλήσει, εντόκως από την έκδοση
της απόφασης, το υπολειπόµενο ποσόν µέχρι το έκτο έ-
τος από την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1
του άρθρου 4 ή µέσα σε ένα έτος από την έκδοση της α-
πόφασης µε επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρη-
µατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προ-
σαυξηµένο κατά δυόµισι εκατοστιαίες µονάδες.» 

8. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και για
εκκρεµούσες αιτήσεις, εφόσον η συζήτηση της αίτησης
πραγµατοποιείται µετά την πάροδο ενός έτους από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µε έναρξη του χρο-
νικού διαστήµατος των πέντε ετών της παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του ν. 3869/2010 από τη δηµοσίευση αυτή.

9. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το δικαστήριο δύναται να περιορίσει µετά από αίτηµα
του οφειλέτη, το χρονικό διάστηµα της ρύθµισης µέχρι
τα τρία έτη, αν κρίνει ότι η προσωπική και οικονοµική κα-
τάσταση του οφειλέτη δεν δικαιολογούν την προσδοκία
για οποιαδήποτε µελλοντική καταβολή.»

10. Στο έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 η φράση «τα είκοσι έτη.» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «τα είκοσι έτη, εκτός αν η προσωπική κατά-
σταση του οφειλέτη και η ανάγκη εξυπηρέτησης της ο-
φειλής δικαιολογούν µεγαλύτερη διάρκεια που πάντως
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 έτη,».

11. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Το ίδιο αποτέλεσµα και µε τους ίδιους όρους επέρχε-
ται και στην περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει δο-
λίως να συµπεριλάβει πιστωτές στην κατάσταση της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4.»

12. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3869/2010 προστί-
θεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ε-
φαρµόζεται και στην περίπτωση που η απόφαση σε δεύ-
τερο βαθµό υποχρεώνει τον οφειλέτη σε πρόσθετες κα-
ταβολές για το διανυθέν από την κατάθεση της αίτησης
χρονικό διάστηµα.»

13. α. Στο άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθενται παράγραφος 4 µε το ακόλουθο περιεχόµε-
νο:

«4. Απαιτήσεις του οφειλέτη από καταθέσεις σε πι-
στωτικά ιδρύµατα είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού
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των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατοµικό τρα-
πεζικό λογαριασµό και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για
κοινό τραπεζικό λογαριασµό. Το όριο του ακατάσχετου
υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των τραπεζικών κατα-
θέσεων του οφειλέτη. Ο οφειλέτης, µε υπεύθυνη δήλω-
ση προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυµάτων, µπορεί να
προσδιορίζει τον λογαριασµό για τον οποίο θα ισχύει το
ακατάσχετο. Εφόσον ο οφειλέτης διατηρεί λογαριασµό
για την καταβολή των ποσών της περίπτωσης δ΄ της πα-
ραγράφου 2 του παρόντος τεκµαίρεται ως επιλεχθείς ο
λογαριασµός αυτός. Εξαίρεση από τον περιορισµό αυ-
τόν εισάγεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος». 
β. Η δήλωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4

του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας επι-
τρέπεται να καταχωρείται σε αρχείο οικονοµικής συµπε-
ριφοράς µε αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας την ε-
φαρµογή της παραγράφου αυτής.

14. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2496/1997 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«Αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε κάποια από τις πλη-
ροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 1α, 27α και 27γ
ή δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς όρους κατά το
χρόνο της υποβολής της αίτησης ή δεν παρέδωσε τους
ασφαλιστικούς όρους σύµφωνα µε την παράγραφο 4, ο
λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωµα να εναντιωθεί γρα-
πτώς στη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης µέσα σε
δέκα τέσσερεις (14) ηµέρες από την παράδοση του α-
σφαλιστηρίου. Η ως άνω προθεσµία δεν αρχίζει, αν ο α-
σφαλιστής δεν έχει ενηµερώσει σχετικά µε το δικαίωµα
εναντίωσης τον λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή µε ευ-
κρινή σηµείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου
και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υ-
πόδειγµα δήλωσης εναντίωσης. Το δικαίωµα εναντίωσης
αποσβέννυται µετά πάροδο δέκα (10) µηνών από την
πληρωµή του πρώτου ασφαλίστρου. Σε περίπτωση ενα-
ντίωσης, µαταιούται η σύναψη της σύµβασης. Το βάρος
της απόδειξης της παράδοσης των εγγράφων φέρει ο α-
σφαλιστής. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
αυτού δεν θίγονται. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωµα ενα-
ντίωσης, τα κενά που ανακύπτουν εξαιτίας της µη έντα-
ξης όρων στη σύµβαση ή ακυρότητας αυτών κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 κα-
λύπτονται σύµφωνα τις επιταγές της καλής πίστης και
τις δικαιολογηµένες προσδοκίες του λήπτη της ασφάλι-
σης.» 

15. Μετά το άρθρο 2 του ν. 2496/1997 (Α΄ 87) προστί-
θεται άρθρο 2α ως εξής:

«Άρθρο 2α
Ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία 

στην ιδιωτική ασφάλιση 

1. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να διασφαλίζει στα άτο-
µα µε αναπηρία πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης υ-
πό προϋποθέσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις. Διαφορε-
τικές προϋποθέσεις πρόσβασης µπορούν να δικαιολογη-
θούν µόνον εφόσον στηρίζονται σε αναγνωρισµένες αρ-
χές πρόσφορης εκτίµησης των κινδύνων, και ιδίως σε α-
ναλογιστική εκτίµηση του κινδύνου βασισµένη σε στατι-
στικές έρευνες.

2. Αν ο λήπτης της ασφάλισης είναι πρόσωπο µε ανα-
πηρία ο ασφαλιστής παρέχει την ενηµέρωση που προ-
βλέπεται ως υποχρεωτική στον παρόντα νόµο και σε

προσβάσιµη για τον λήπτη της ασφάλισης µορφή.»
16. Μετά το άρθρο 10 του ν. 2496/1997 προστίθενται

άρθρο 10α ως εξής:

«Άρθρο 10α
Μεταβίβαση του δικαιώµατος στο ασφάλισµα

Αν ο λήπτης της ασφάλισης έχει εκχωρήσει το δικαίω-
µα στο ασφάλισµα σε τρίτο, και ο τελευταίος εντός 18
µηνών από την επέλευση των προϋποθέσεων καταβολής
του ασφαλίσµατος δεν εγείρει αξίωση καταβολής του, α-
ποκτά ο εκχωρητής αυτοδικαίως το δικαίωµα να αξιώσει
από τον ασφαλιστή την καταβολή του ασφαλίσµατος
στον τρίτο.»

17. Μετά το άρθρο 27 του ν. 2496/1997 (Α΄ 87) προστί-
θενται άρθρα 27α έως 27ζ ως εξής:

«Άρθρο 27α
Προσυµβατική ενηµέρωση στις ασφαλίσεις ζωής

1. Εκτός από την ενηµέρωση που προβλέπεται από άλ-
λες διατάξεις, ο ασφαλιστής ενηµερώνει κατά τρόπο σα-
φή και εύληπτο το λήπτη της ασφάλισης πριν από τη σύ-
ναψη σύµβασης ασφάλισης ζωής, εγγράφως ή επί άλλου
σταθερού µέσου, τον λήπτη ασφάλισης για τα κύρια χα-
ρακτηριστικά της ασφάλισης, προκειµένου αυτός:
α) Να συγκρίνει αυτή µε άλλες επιλογές.
β) Να κατανοεί ευλόγως τη φύση και τα χαρακτηριστι-

κά της προσφερόµενης ασφάλισης και ως εκ τούτου να
λαµβάνει απόφαση µε βάση αντικειµενική πληροφόρη-
ση. 

2. Η ενηµέρωση έχει ως ελάχιστο αντικείµενο:
α) Το είδος της ασφάλισης.
β) Τη διάρκεια της σύµβασης ασφάλισης.
γ) Το ασφάλιστρο, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής

του, το ποσόν που αντιστοιχεί στην κύρια και σε κάθε
συµπληρωµατική παροχή, καθώς µε διακεκριµένο τρόπο,
ιδίως στην ασφάλιση ασθενειών, και τη συχνότητα και τα
εύλογα για το λήπτη της ασφάλισης κριτήρια ή δείκτες
µε βάση τα οποία προσδιορίζεται η αναπροσαρµογή του
ασφαλίστρου, παραθέτοντας και σχετικό παράδειγµα. 
δ) Τους φόρους ή άλλα τέλη και το ύψος αυτών που ε-

πιβαρύνουν την ασφάλιση.
ε) Τους γενικούς όρους ασφάλισης που ισχύουν για τη

συγκεκριµένη ασφάλιση.
στ) Τον τρόπο και το χρόνο απόδοσης της ασφαλιστι-

κής παροχής, καθώς και την έναρξη ισχύος όλων των κα-
λύψεων, βασικών και συµπληρωµατικών.
ζ) Στοιχεία για το ύψος των εξόδων που έχουν συνυ-

πολογιστεί στο ασφάλιστρο. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει
τα έξοδα σύναψης της ασφάλισης (έξοδα πρόσκτησης)
ως ένα ενιαίο συνολικό ποσόν και τα λοιπά έξοδα της α-
σφάλισης ως µέρος του ετήσιου ασφαλίστρου, λαµβανο-
µένης υπόψη της διάρκειας της ασφάλισης.
η) Την εγγυηµένη απόδοση του συσσωρευόµενου κε-

φαλαίου.
θ) Τη συµµετοχή του λήπτη ασφάλισης στην πιθανή υ-

περαπόδοση, καθώς το ποσοστό και τον τρόπο υπολογι-
σµού αυτής.
ι) Το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις µετατροπής της α-

σφάλισης σε ελεύθερης καταβολής ασφαλίστρου, το δι-
καίωµα µερικής ή ολικής εξαγοράς, τη µείωση της αξίας
εξαγοράς και τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται
η άσκησή τους για τον λήπτη της ασφάλισης. Η ενηµέ-
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ρωση αυτή αφορά και στον προσδιορισµό των αξιών εξα-
γοράς µε σχετικό πίνακα εξαγορών στο βαθµό που οι α-
ξίες είναι εγγυηµένες.
ια) Τις συνέπειες καθυστέρησης καταβολής του ασφα-

λίστρου.
ιβ) Την υποχρέωση του λήπτη ασφάλισης να γνωστο-

ποιήσει και να περιγράψει επακριβώς πληροφορίες κρίσι-
µες για τη συγκεκριµένη ασφάλιση, και την εκτίµηση του
ασφαλιστέου κινδύνου, καθώς και τις συνέπειες παρά-
βασης αυτής της υποχρέωσης.
ιγ) Την υποχρέωση του ασφαλιστή να ενηµερώνει ετη-

σίως το λήπτη της ασφάλισης για το σύνολο των κατα-
βληθέντων ασφαλίστρων, την κατανοµή των ασφαλί-
στρων σε επί µέρους παροχές, το συσσωρευµένο κεφά-
λαιο, το ποσόν της υπεραπόδοσης, το ποσοστό της από-
δοσης και την αξία εξαγοράς. 

3. Ο ασφαλιστής οφείλει να ενηµερώνει τον λήπτη α-
σφάλισης για τις αποδόσεις της προηγούµενης πενταε-
τίας ή τις αποδόσεις κατά το διάστηµα που ήταν διαθέσι-
µη η ασφάλιση. Η περίοδος αναφοράς και η πηγή των
πληροφοριών πρέπει να είναι σαφείς. Η πληροφόρηση υ-
πογραµµίζει ότι τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο
παρελθόν και ότι οι προηγούµενες αποδόσεις δεν απο-
τελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών αποδόσεων. Όταν
η πληροφόρηση αφορά σε υποθετικές µελλοντικές απο-
δόσεις η πληροφόρηση βασίζεται σε εύλογες παραδο-
χές που µπορούν να τεκµηριωθούν µε αντικειµενικά δε-
δοµένα.

4. Η ενηµέρωση της προηγούµενης παραγράφου δεν
µπορεί να βασίζεται µόνον σε υπόδειξη πινάκων µε ανα-
φορά σε παραδείγµατα, υποθετικές αποδόσεις ή οικονο-
µικές συνέπειες. Κατά την παρουσίαση πινάκων µε οικο-
νοµικές αναφορές διευκρινίζεται εάν οι αποδόσεις είναι
βέβαιες ή υποθετικές. Οι πίνακες µε υποθετικές αποδό-
σεις διακρίνονται από την περιγραφή της παροχής, πα-
ρατίθενται σε διακριτό από αυτή µέρος και δεν ενσωµα-
τώνονται στο ασφαλιστήριο. Η περιγραφή των υποθετι-
κών αποδόσεων στηρίζεται στα ατοµικά στοιχεία του λή-
πτη της ασφάλισης, στο συγκεκριµένο ασφάλιστρο και
στο δηλούµενο επιτόκιο υπολογισµού. Αν πρόκειται για
ασφάλιση ζωής µε επενδυτικό χαρακτήρα µε κίνδυνο α-
πώλειας του επενδυόµενου κεφαλαίου, η αναφορά σε
παραδείγµατα περιλαµβάνει και την εκδοχή απώλειας
κεφαλαίου. 

5. Συµβατική παραίτηση του λήπτη της ασφάλισης από
το δικαίωµα ενηµέρωσης είναι άκυρη και δεν παράγει κα-
νένα έννοµο αποτέλεσµα.

6. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να προβαί-
νει σε προφορική παρουσίαση των σηµαντικών στοιχεί-
ων της ασφάλισης και παροχή εξηγήσεων.

Άρθρο 27β
Προσυµβατική αξιολόγηση στις ασφαλίσεις ζωής 

που συνδέονται µε επενδύσεις

1. Πριν από τη σύναψη σύµβασης ασφάλισης ζωής που
συνδέεται µε επενδύσεις, ο ασφαλιστής, εκτός των λοι-
πών υποχρεώσεων που προκύπτουν από άλλες διατά-
ξεις, οφείλει να εκτιµήσει εάν ο λήπτης της ασφάλισης
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, εµπειρία και εξειδί-
κευση ώστε να λαµβάνει τις δικές του επενδυτικές απο-
φάσεις και να αξιολογεί δεόντως του σχετικούς κινδύ-
νους. 

2. Εφόσον ο ασφαλιστής κρίνει ότι ο λήπτης της α-

σφάλισης δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, εµπει-
ρία και εξειδίκευση της προηγούµενης παραγράφου, ο-
φείλει να εκτιµήσει εάν η σχεδιαζόµενη ασφάλιση είναι
κατάλληλη για τις ανάγκες του λήπτη της ασφάλισης ή
του ασφαλισµένου και συνάδει µε τους στόχους, τις
προσδοκίες και τις δυνατότητές του. 

3. Για τους σκοπούς των προηγούµενων παραγράφων
ο ασφαλιστής οφείλει να συλλέγει τις αναγκαίες πληρο-
φορίες για τη γνώση και την εµπειρία του λήπτη της α-
σφάλισης σχετικά µε την προτεινόµενη ασφάλιση ή τον
επενδυτικό τοµέα µε τον οποίο συνδέεται η ασφάλιση
αυτή, την καταλληλότητα αυτής, και ιδίως σχετικά µε:
α) το χρονικό διάστηµα για το οποίο ο λήπτης της α-

σφάλισης επιθυµεί να διατηρήσει την ασφάλιση,
β) τις προτιµήσεις του λήπτη της ασφάλισης για το εί-

δος της ασφάλισης και το βαθµό ανάληψης επενδυτικού
κινδύνου,
γ) τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του λήπτη της ασφά-

λισης και τη σχετική του πείρα σε σχέση µε παρόµοια ε-
πενδυτικά προϊόντα,
δ) τους σκοπούς της ασφάλισης και τις ασφαλιστικές

ανάγκες του λήπτη της ασφάλισης,
ε) την προέλευση και το ύψος των τακτικών εισοδηµά-

των του λήπτη της ασφάλισης,
στ) τα περιουσιακά στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης,

ιδίως τα ρευστά του διαθέσιµα, τις επενδύσεις και τα α-
κίνητά του,
ζ) τις τακτικές οικονοµικές υποχρεώσεις του λήπτη

της ασφάλισης και
η) το µορφωτικό επίπεδο, τις γνώσεις και το επάγγελ-

µα του λήπτη της ασφάλισης.
4. Εάν ο ασφαλιστής κρίνει ότι µια συγκεκριµένη α-

σφάλιση δεν είναι κατάλληλη για τον λήπτη της ασφάλι-
σης, οφείλει να τον ενηµερώσει εγγράφως προειδοποι-
ώντας τον για τους ενδεχόµενους κινδύνους που ανα-
λαµβάνει. 

5. Εάν ο λήπτης ασφάλισης που συνδέεται µε επενδύ-
σεις δεν παρέχει τις πληροφορίες τις οποίες του ζητά,
κατά την προηγούµενη παράγραφο, ο ασφαλιστής ή πα-
ρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες, ο ασφαλιστής παρέχει
σε αυτόν εύλογο χρονικό διάστηµα για τη χορήγησή
τους, προειδοποιώντας τον ότι άνευ αυτών δεν µπορεί
να εκτιµήσει ότι η συγκεκριµένη ασφάλιση είναι κατάλ-
ληλη για αυτόν σύµφωνα µε τα επενδυτικά του χαρακτη-
ριστικά. 

6. Η αξιολόγηση των παραπάνω πληροφοριών και η έ-
νταξη του λήπτη της ασφάλισης σε συγκεκριµένη επεν-
δυτική κατηγορία που αντιστοιχεί στα επενδυτικά χαρα-
κτηριστικά και δυνατότητές του γίνεται από τον ασφαλι-
στή µέσω συµβούλων ή συνεργατών, οι οποίοι διαθέτουν
τις κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία.

Άρθρο 27γ
Προσυµβατική ενηµέρωση στις ασφαλίσεις ζωής 

που συνδέονται µε επενδύσεις

1. Στις περιπτώσεις σύµβασης ασφάλισης ζωής που
συνδέεται µε επενδύσεις, πέραν των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το προηγούµενο άρθρο, ο ασφαλιστής ε-
νηµερώνει τον λήπτη της ασφάλισης για τα ακόλουθα:
α) Τη σύνδεση του εφάπαξ ή τµηµατικά καταβαλλόµε-

νου ασφαλίστρου µε επενδύσεις οποιασδήποτε φύσης
και αντικειµένου, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους
αυτών, τη µεταβλητότητα της απόδοσής τους, καθώς και
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το βαθµό κινδύνου απώλειας του κεφαλαίου. Αν οι παρο-
χές του ασφαλιστηρίου συµβολαίου συνδέονται µε µο-
νάδες επένδυσης, δίνονται επιπλέον πληροφορίες για
το είδος και τα χαρακτηριστικά των µονάδων µε τις οποί-
ες συνδέονται οι παροχές.
β) Την πιθανή εγγύηση κεφαλαίου και το συναφές α-

σφάλισµα που θα λάβει ο λήπτης της ασφάλισης, καθώς
και ενηµέρωση για το πρόσωπο του παρέχοντος την εγ-
γύηση κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλης µορφής εγγύη-
ση, και συγκεκριµένα εάν αυτό είναι η ασφαλιστική εται-
ρεία, πιστωτικό ίδρυµα, εκδότης κινητής αξίας ή άλλο
πρόσωπο, 
γ) το ακριβές αντικείµενο και είδος της επένδυσης, κα-

θώς και το ποσοστό κατανοµής σε διαφορετικά είδη ε-
πενδύσεων,
δ) τις επενδυτικές στρατηγικές του ασφαλιστή και τα

κριτήρια αυτών,
ε) την κατοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων

του λήπτη της ασφάλισης από τρίτο για λογαριασµό του
ασφαλιστή, καθώς και για την ευθύνη που έχει αυτός,
για πράξεις ή παραλείψεις του τρίτου και για τις συνέ-
πειες για τον λήπτη της ασφάλισης από ενδεχόµενη α-
φερεγγυότητα του τρίτου,
στ) την κατοχή από τρίτο σε συλλογικό λογαριασµό

χρηµατοπιστωτικών µέσων του λήπτη της ασφάλισης,
γεγονός που υποχρεώνει τον ασφαλιστή σε ενηµέρωση
του λήπτη της ασφάλισης για τους κινδύνους που αυτό
συνεπάγεται και
ζ) µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων από το

ν.δ. 400/1970, την εφαρµογή νοµοθεσίας κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε λογαριασµούς χρηµα-
τοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων του λήπτη της ασφά-
λισης πελάτη, γεγονός που υποχρεώνει τον ασφαλιστή
να επισηµαίνει στον λήπτη της ασφάλισης ότι τα δικαιώ-
µατα του, ως προς τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά
µέσα ή κεφάλαια του, µπορεί να διαφέρουν ανάλογα. 

2. Συµβατική παραίτηση του λήπτη της ασφάλισης από
το δικαίωµα ενηµέρωσης είναι άκυρη και δεν παράγει κα-
νένα έννοµο αποτέλεσµα, εκτός εάν ο ασφαλιστής έχει
εκτιµήσει ότι ο λήπτης της ασφάλισης διαθέτει τις απα-
ραίτητες γνώσεις, εµπειρία και εξειδίκευση, ώστε να
λαµβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να α-
ξιολογεί δεόντως του σχετικούς κινδύνους, κατά τα προ-
βλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 28β. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και σε κάθε τροποποίηση σύµβασης ασφάλισης ζωής
συνδεδεµένης µε επενδύσεις. 

Άρθρο 27δ
Υποχρεώσεις ασφαλιστικού διαµεσολαβητή

1. Εκτός των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από
άλλες διατάξεις, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, κατά
την έννοια της περίπτωσης 5 του άρθρου 2 του π.δ.
190/2006, υποχρεούται κατά τη διαµεσολάβησή του σε
ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων και ασθενειών να: 
α) συλλέγει επιµελώς επαρκείς πληροφορίες και στοι-

χεία από το λήπτη της ασφάλισης και να τις µεταβιβάζει
στον ασφαλιστή, 
β) ενηµερώνει επακριβώς το λήπτη της ασφάλισης για

το είδος της σχέσης του µε συγκεκριµένο ή συγκεκριµέ-
νους ασφαλιστές, εκτός αν διαµεσολαβεί στην ασφάλι-
ση µεγάλων κινδύνων ή σε αντασφάλιση,

γ) ενηµερώνει επαρκώς το λήπτη της ασφάλισης για
τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης, τους κινδύνους της,
καθώς και τα δικαιώµατα του λήπτη της ασφάλισης,
δ) να ενηµερώνει, πριν από κάθε εξαγορά ή µεταφορά

ασφάλισης, το λήπτη της ασφάλισης για τις έννοµες και
οικονοµικές συνέπειες της επιλογής του.

2. Παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων γεννά δι-
καίωµα αποζηµίωσης του λήπτη της ασφάλισης, εκτός ε-
άν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής αποδείξει την έλλει-
ψη υπαιτιότητάς του. Ο ασφαλιστής ευθύνεται εις ολό-
κληρον µε τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή έναντι του
λήπτη της ασφάλισης για την παραβίαση της διάταξης
της περίπτωσης γ΄ της προηγούµενης παραγράφου, ε-
κτός αν αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς του.

Άρθρο 27ε
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης σε οµαδικά 

συµβόλαια ασφάλισης 

Για τη συµµετοχή σε οµαδικά συµβόλαια ασφάλισης
ζωής, ασθενειών ή ατυχηµάτων, όταν ο λήπτης της α-
σφάλισης είναι πρόσωπο διαφορετικό του ασφαλισµέ-
νου, ο ασφαλισµένος λαµβάνει: 
α) ενηµέρωση για την οικονοµική επιβάρυνση που συ-

νεπάγεται η συµµετοχή του σε οµαδικό συµβόλαιο α-
σφάλισης,
β) την προσυµβατική ενηµέρωση που λαµβάνει ο λή-

πτης της ασφάλισης, µε εξαίρεση το ύψος του ασφαλί-
στρου αν ο ασφαλισµένος δεν συµµετέχει σε αυτό,
γ) βεβαίωση ασφάλισης που περιλαµβάνει τουλάχι-

στον τα στοιχεία της ασφαλιστικής σύµβασης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και µε την επιφύλαξη
της εξαίρεσης του προηγούµενου εδαφίου για το ασφά-
λιστρο και
δ) χορήγηση των γενικών όρων του συµβολαίου που

αφορούν την έννοµη θέση του ασφαλισµένου.

Άρθρο 27στ
Ενηµέρωση κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

Ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως
το λήπτη της ασφάλισης ζωής, ασθενειών και ατυχηµά-
των, χωρίς επιπλέον χρέωση, τουλάχιστον ετησίως, σχε-
τικά µε: 
α) τα ετησίως καταβαλλόµενα ασφάλιστρα και την κα-

τανοµή τους στις επί µέρους καλύψεις που προβλέπο-
νται στο ασφαλιστήριο, 
β) το συσσωρευµένο κεφάλαιο (µαθηµατικό απόθεµα)

µε βάση το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο που προβλέπε-
ται στη σύµβαση, 
γ) το ποσόν της υπεραπόδοσης που πραγµατοποιήθη-

κε κατά τη χρήση από την απόδοση των επενδύσεων του
µαθηµατικού αποθέµατος πέραν από το εγγυηµένο τε-
χνικό επιτόκιο και το ποσοστό της απόδοσης αυτής,
δ) το ποσό της απόδοσης που πραγµατοποιήθηκε από

τις επανεπενδύσεις των επενδυόµενων ποσών εφόσον
πρόκειται για ασφαλίσεις συνδεδεµένες µε επενδύσεις
και επιπλέον των υποχρεώσεων του άρθρου 13γ του ν.δ.
400/1970 (Α΄ 10) και
ε) την αξία εξαγοράς, τις επιβαρύνσεις που µειώνουν

αυτή και τις συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του
δικαιώµατος εξαγοράς ή η µετατροπή της ασφάλισης σε
ελεύθερη καταβολής ασφαλίστρων.
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Άρθρο 27ζ
Οργανωτικές απαιτήσεις για τις ασφάλειες ζωής 

που συνδέονται µε επενδύσεις

1. Αν ο ασφαλιστής προσφέρει ασφάλειες ζωής που
συνδέονται µε επενδύσεις, στις οποίες συµπεριλαµβά-
νονται χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο
άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), οφείλει να συµµορ-
φώνεται στις οργανωτικές απαιτήσεις των ΑΕΠΕΥ κατά
τις παραγράφους 5 και 6 και 9 του άρθρου 12 του ν.
3606/2007 και των νοµοθετηµάτων που τον συµπληρώ-
νουν. Ο έλεγχος συµµόρφωσης προς την παραπάνω υ-
ποχρέωση διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Ο ασφαλιστής οφείλει να λαµβάνει κάθε µέτρο απο-
φυγής σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 13 του ν. 3606/2007. Ο έλεγχος συµµόρφωσης
προς την παραπάνω υποχρέωση διενεργείται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές δεν µπορούν να
προσφέρουν ασφάλειες ζωής που συνδέονται µε επεν-
δύσεις, αν δεν διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό επαγγελ-
µατικής επάρκειας. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του ει-
δικού πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας διενερ-
γούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζο-
νται τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για τη συµ-
µετοχή στις εξετάσεις, η εξεταστέα ύλη, η διοργάνωση
σχετικών σεµιναρίων επιµόρφωσης, η διαδικασία των ε-
ξετάσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης
και ανάκλησης του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ε-
πάρκειας, τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν οι υποψή-
φιοι και οι εταιρείες στις οποίες απασχολούνται ή πρό-
κειται να απασχοληθούν και κάθε σχετικό θέµα. Με ό-
µοια απόφαση προβλέπεται µεταβατική περίοδος για την
κτήση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης
από πρόσωπα τα οποία ασκούν ήδη νόµιµα την δραστη-
ριότητα του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Με όµοια α-
πόφαση µπορεί να προβλέπεται η διαδικασία αναγνώρι-
σης πιστοποιητικών επαγγελµατικής επάρκειας που έ-
χουν χορηγηθεί µε διαδικασία πιστοποίησης κράτους -
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχης µε αυτή
του άρθρου αυτού, η δυνατότητα ανάθεσης, εν όλω ή εν
µέρει, της διενέργειας των εξετάσεων σε άλλους φο-
ρείς, καθώς και λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή
εξαίρεσης από τη συµµετοχή σε εξετάσεις. Η έναρξη
της ισχύος του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγρά-
φου ορίζεται οµοίως µε κοινή απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

18. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 29 του
ν. 2496/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο λήπτης ατοµικής ασφάλισης έχει το δικαίωµα να
ζητήσει οποτεδήποτε την αξία εξαγοράς της ασφάλισης
ζωής. Με το ασφαλιστήριο επιτρέπεται να µη συµφωνη-
θεί αξία εξαγοράς για το πρώτο έτος. Στην οµαδική α-
σφάλιση µπορεί να συµφωνηθεί διαφορετικά. Η αξία ε-
ξαγοράς είναι το ποσόν που προκύπτει σύµφωνα µε τους
αναγνωρισµένους αναλογιστικούς κανόνες από τα κατα-
βληθέντα ασφάλιστρα αποταµίευσης, αφαιρώντας τα έ-
ξοδα πρόσκτησης σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια. Στις
ασφαλίσεις ζωής µε περιοδική καταβολή ασφαλίστρου
δεν επιτρέπεται σε καθένα µετά το πρώτο έτος να αφαι-
ρούνται έξοδα πρόσκτησης που υπερβαίνουν το ποσόν

που ανακύπτει από την ισοµερή κατανοµή του υπολοί-
που των εξόδων πρόσκτησης σε τουλάχιστον δέκα έτη
της ασφάλισης, εκτός αν η διάρκεια αυτής είναι µικρότε-
ρη, οπότε η ισοµερής κατανοµή γίνεται στα έτη που ακο-
λουθούν µέχρι τη λήξη της. Αν έχουν καταβληθεί πριν α-
πό την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς δύο πλήρη ε-
τήσια ασφάλιστρα η αφαίρεση εξόδων πρόσκτησης στο
πρώτο έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις ε-
κατό του ετήσιου ασφαλίστρου. Συµφωνία για µείωση
του ποσού εξαγοράς εξαιτίας µη αποσβεσθέντων εξό-
δων πρόσκτησης είναι άκυρη. Με την ασφαλιστική σύµ-
βαση µπορεί να συµφωνηθεί για τις ασφαλίσεις ζωής µε
περιοδική καταβολή ασφαλίστρου η µείωση της αξίας ε-
ξαγοράς σε ποσοστό µέχρι δέκα τοις εκατό το πρώτο έ-
τος της ασφάλισης, το οποίο ποσοστό µειώνεται κατά
µία τουλάχιστον ποσοστιαία µονάδα για κάθε έτος α-
σφάλισης που ακολουθεί. Για τις ασφαλίσεις ζωής µε ε-
φάπαξ καταβολή ασφαλίστρου µπορεί να συµφωνηθεί
µείωση της αξίας εξαγοράς για τα πρώτα πέντε έτη της
ασφάλισης που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του
ποσοστού του προηγούµενου εδαφίου. Την υποχρέωση
καταβολής των αξιών εξαγοράς έχει ο ασφαλιστής και
σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύµβασης.

4. Τα έξοδα πρόσκτησης της ασφάλισης ως ενιαίο συ-
νολικό ποσόν και τα λοιπά έξοδα της ασφάλισης ως πο-
σοστό του ετήσιου ασφαλίστρου, το ποσοστό της συµ-
µετοχής του λήπτη της ασφάλισης στην πιθανή υπερα-
πόδοση και ο τρόπος υπολογισµού αυτής αναφέρονται
κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο στο ασφαλιστήριο. Η µη
τήρηση της υποχρέωσης αυτής γεννά αντίστοιχα αξίωση
του λήπτη της ασφάλισης για καταβολή σε αυτόν των ε-
ξόδων που παραλήφθηκαν και την πλήρη συµµετοχή του
στην πιθανή υπεραπόδοση.» 

19. Στο τέλος του άρθρου 33 του ν. 2496/1997 προστί-
θενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«5. Κάθε λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισµένος έχει
το δικαίωµα να ζητά αποζηµίωση για τη ζηµία που υφί-
σταται από την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος
νόµου.

6. Για κάθε παράβαση από τον ασφαλιστή των διατάξε-
ων της παραγράφου 2 του άρθρου 6, της παραγράφου 7
του άρθρου 7, του άρθρου 27στ και των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου επιβάλλεται α-
πό τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
πρόστιµο που ανέρχεται από δύο χιλιάδες (2.000) έως
τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. Αρµόδια για την ε-
φαρµογή του προηγούµενου εδαφίου είναι η Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή. Για την επιβολή του προστίµου
εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 13α του
ν. 2251/1994. Για κάθε παράβαση των άρθρων 2α, 27α έ-
ως 27ε και 27ζ του ν. 2496/97 επιβάλλεται το παραπάνω
πρόστιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

7. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο λαµβάνονται ιδίως υπόψη
και συνεκτιµώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η
συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθή-
κες τέλεσής της, ε) η ύπαρξη υπαιτιότητας, στ) ο κύκλος
εργασιών του παραβάτη, ζ) οι ανάγκες της γενικής και
ειδικής πρόληψης και η) η υπότροπη συµπεριφορά. 

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 οι διατάξεις
του παρόντος δεν θίγουν τις αρµοδιότητες της Τράπεζας
της Ελλάδος για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων
για παραβιάσεις της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας.»
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20. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 ν. 1569/1985 (Α΄
183) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Αν για οποιονδήποτε λόγο λήξει ή λυθεί η πρακτο-
ριακή σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει
στον πράκτορα κάθε έτος και για χρονικό διάστηµα
τριών ετών για τις συµβάσεις ασφάλισης ζηµιών την ετή-
σια προµήθεια που αναλογεί στην παραγωγή του, η ο-
ποία εξακολουθεί αυτό το διάστηµα να παραµένει στην
επιχείρηση στο µέτρο που θα την δικαιούταν αν δεν είχε
λυθεί η σύµβαση. Για τις συµβάσεις ασφάλισης ζωής η α-
σφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει κάθε έτος και για
χρονικό διάστηµα δέκα ετών στον πράκτορα το εβδοµή-
ντα πέντε τοις εκατό (75%) της ετήσιας προµήθειας που
αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί αυτό
το διάστηµα να παραµένει στην επιχείρηση στο µέτρο
που θα την δικαιούταν αν δεν είχε λυθεί η σύµβαση. Τα
δικαιώµατα επί των παραπάνω προµηθειών µπορεί να α-
ποτελέσουν αντικείµενο ειδικής ή καθολικής διαδοχής.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιστικού πράκτορα, η α-
σφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την προµήθεια στα
πρόσωπα που ο πράκτορας όρισε ειδικά ως δικαιούχους
ή αν δεν όρισε δικαιούχους στους κληρονόµους του.
Δεν οφείλεται προµήθεια αν ο πράκτορας τέλεσε µε δό-
λο σοβαρό παράπτωµα που συνεπάγεται αστική ευθύνη
του απέναντι στον ασφαλιστή. Η εταιρεία υποχρεούται
να παρέχει στον πράκτορα ή τον δικαιούχο που αυτός ό-
ρισε ή τον καθολικό ή ειδικό διάδοχο των απαιτήσεών
του κάθε έτος αναλυτική κατάσταση µε τα εισπραχθέντα
ασφάλιστρα από συµβάσεις ασφαλίσεων της παραγω-
γής του και την προµήθεια που σύµφωνα µε τα παραπά-
νω του αναλογεί. Άρνηση της εταιρίας να χορηγήσει
στον πράκτορα εντός ενός µηνός από την υποβολή του
αιτήµατος την αναλυτική κατάσταση του προηγούµενου
εδαφίου για τα ασφάλιστρα του προηγούµενου έτους ε-
πιφέρει αναστροφή του βάρους απόδειξης ως προς το ύ-
ψος της προµήθειας που δικαιούται να εισπράξει ο πρά-
κτορας.»

21. Η παράγραφος 6 και το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
ν. 1569/1985, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 8
του παρόντος, ισχύουν για τις ασφαλίσεις που συνάπτο-
νται από την έναρξη της ισχύος του νόµου.

22. Οι παράγραφοι 14 έως 21 τίθενται σε ισχύ τρεις
µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

23. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ) από έναν εκπρόσωπο από κάθε πιστοποιηµένη έ-
νωση καταναλωτών.»
Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται το ακό-

λουθο εδάφιο:
«λδ) Έναν Εκπρόσωπο της «Εθνικής Συνοµοσπονδίας

Ατόµων µε Αναπηρία» (Ε.Σ.Α.µεΑ.).»
24. α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994

η φράση «Τα υπό στοιχεία στ΄ έως και λα΄ µέλη» αντι-
καθίσταται από τη φράση «Τα υπό στοιχεία στ΄ έως λα΄
και λδ΄ µέλη». 
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12

του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αν ένωση καταναλωτών δεν προτείνει τον εκπρόσω-

πό της εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφί-
ου, δεν ορίζεται εκπρόσωπός της.» 
γ. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3

του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 καταργούνται και στο

τέλος της παραγράφου προστίθεται το εδάφιο: 
«Σε περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης ένωσης

καταναλωτών ανακαλείται αυτοδικαίως και η συµµετοχή
του εκπροσώπου της στο Ε.Σ.Κ.Α..»

25. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«7. Στο Ε.Σ.Κ.Α. συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή που
αποτελείται από επτά µέλη που εκλέγονται από τα µέλη
που εκπροσωπούν ενώσεις καταναλωτών και τέσσερα
µέλη που εκλέγονται από τα λοιπά µέλη που εκπροσω-
πούν φορείς. Για την εκλογή των µελών της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής κάθε µέλος του Ε.Σ.Κ.Α. µπορεί να ψηφί-
σει µέχρι δύο υποψηφίους. Τα µέλη της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπής εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
αυτής. Η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες
του Ε.Σ.Κ.Α., µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού
του, εκφράζει, σε περίπτωση που κρίνεται επείγον και α-
ναγκαίο, θέσεις και προτάσεις επί θεµάτων της αγοράς,
οι οποίες και υποβάλλονται προς έγκριση στο Ε.Σ.Κ.Α.
κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 
σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης 

συµφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη
από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME,

CEEP και ETUC και µε την κατάργηση της 
Οδηγίας 96/34/EK

Άρθρο 50
(άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας)

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση διατάξεων
της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρτί-
ου 2010 σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης
συµφωνίας - πλαισίου για τη γονική άδεια η οποία συνή-
φθη στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές οργανώ-
σεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC), ως
προς τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος της Οδηγίας. 

Άρθρο 51
(ρήτρα 1 της συµφωνίας - πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής

1. Οι παρούσες διατάξεις αφορούν τους εργαζόµε-
νους, άνδρες και γυναίκες, που έχουν υποχρεώσεις
προς εξαρτώµενα από αυτούς παιδιά και ορίζουν τις ε-
λάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της εναρµόνι-
σης των γονεϊκών και επαγγελµατικών τους ευθυνών,
λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη ποικιλοµορφία των
οικογενειακών δοµών.

2. Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται σε όλους τους
εργαζόµενους που απασχολούνται στον ιδιωτικό, το δη-
µόσιο τοµέα, τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή µορφή απασχό-
λησης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων µερικής
απασχόλησης και ορισµένου χρόνου, των συµβάσεων ή
σχέσεων µέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης,
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της έµµισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών.

3. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε κοινή
πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, εναρµονίζονται οι διατάξεις που ρυθµίζουν τη ναυ-
τική εργασία µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 52
(ρήτρες 2 έως 4 της συµφωνίας - πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Γονική άδεια ανατροφής - Δικαιούχοι - 

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ο εργαζόµενος γονέας έχει δικαίωµα γονικής άδει-
ας ανατροφής του παιδιού µέχρις ότου συµπληρώσει την
ηλικία των 6 ετών, µε σκοπό την εκπλήρωση των ελάχι-
στων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι
εργαζόµενοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει ένα (1) χρό-
νο συνεχόµενης ή διακεκοµµένης εργασίας στον ίδιο ερ-
γοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάτα-
ξη.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών,
χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσά-
ρων (4) µηνών και αποτελεί ατοµικό δικαίωµα κάθε γο-
νέα, χωρίς δυνατότητα µεταβίβασης. 

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή
τµηµατικά, µε βάση σχετική αίτηση του εργαζόµενου, ό-
που διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική ά-
δεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη µε βάση
τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην ε-
πιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορή-
γησης γονικής άδειας γονέων παιδιών µε αναπηρία ή µε
µακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και µονογονέων αντι-
µετωπίζονται µε απόλυτη προτεραιότητα.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παιδιών, το
δικαίωµα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από
αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το
προηγούµενο παιδί µεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγ-
µατικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορί-
ζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο ερ-
γοδότη, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε φορά,
ποιός από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του
δικαιώµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα.

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολική αφαίρεση της
γονικής µέριµνας, ή µη αναγνώρισης τέκνου, η γονική ά-
δεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περί-
πτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωµα είναι αυτοτε-
λές για κάθε γονέα. 

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζό-
µενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως
έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται µετά την περαίωση της
διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τµήµα αυτής
µπορεί να χορηγείται, µε αίτηση του εργαζόµενου και
στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διά-
στηµα. Το ανωτέρω δικαίωµα ισχύει µέχρι τα οκτώ (8) έ-
τη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας
ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των
έξι (6) ετών αυτού.

Άρθρο 53
(ρήτρες 3 παράγραφος 3 και 7 της συµφωνίας - πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Ειδικές γονικές άδειες

1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας
έως 18 ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νό-
σηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων
του ή αιµοκάθαρση, από νεοπλασµατική ασθένεια, ή
χρήζει µεταµόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια,
διάρκειας δέκα εργασίµων ηµερών κατ΄ έτος, µε αποδο-
χές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότη-
τα. 

2. Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση
νοσηλείας του παιδιού, χορηγείται γονική άδεια νοση-
λείας, και µέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συµπλη-
ρωµένων, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχει εξαντλήσει τη
γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 52 του παρόντος
νόµου, για όσο διάστηµα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργασίµων ηµερών
κατ’ έτος.

3. Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυ-
τού αποτελούν ατοµικό δικαίωµα του κάθε γονέα, χορη-
γούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, κατά παρέκκλιση άλ-
λων διατάξεων που παρέχουν σχετικές διευκολύνσεις
στους εργαζόµενους γονείς για οικογενειακούς λόγους
και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώµατα µε αποδοχές,
πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. 

Άρθρο 54 
Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα - 

Προστασία εργαζοµένων
(ρήτρα 5 της συµφωνίας - πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)

1. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας των άρθρων 3 και
4 του παρόντος νόµου, ο εργαζόµενος γονέας δικαιού-
ται να επιστρέψει στη θέση εργασίας του ή σε ισοδύνα-
µη θέση, µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελµατικούς ό-
ρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την
απουσία του. 

2. Ο χρόνος απουσίας των εργαζοµένων από την ερ-
γασία τους λόγω γονικής άδειας των άρθρων 52 και 53
του παρόντος νόµου, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας για τον υπολογισµό των αποδοχών τους, τη
χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και
του επιδόµατος αδείας, την επαγγελµατική εξέλιξη, κα-
θώς και για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης σε περί-
πτωση απόλυσής τους.

3. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας που γίνεται ε-
ξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 52
και 53 του παρόντος νόµου είναι άκυρη. Επίσης, κάθε δυ-
σµενής µεταχείριση εργαζόµενου που γίνεται λόγω αί-
τησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 52 και 53 του
παρόντος νόµου απαγορεύεται. 

4. Ο εργαζόµενος γονέας, που λαµβάνει τη γονική ά-
δεια του άρθρου 52 και της παραγράφου 2 του άρθρου
53 του παρόντος νόµου έχει, κατά το χρονικό διάστηµα
της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα και µπορεί να α-
ναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύµφωνα µε τις διατά-
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ξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165) όπως ισχύει. 
5. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος της γονικής άδειας των

άρθρων 52 και 53 του παρόντος νόµου, ως ισχύουν κάθε
φορά, λαµβάνεται υπόψη τόσο για την θεµελίωση του α-
σφαλιστικού δικαιώµατος, όσο και για τον υπολογισµό
του ποσού της σύνταξης.

Άρθρο 55
(άρθρο 2 της Οδηγίας)

Κυρώσεις

1. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος συνιστά
παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας για την οποία επι-
βάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα
23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170), ως ισχύουν κάθε φο-
ρά.

2. Για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος
στο δηµόσιο τοµέα, τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα, επιβάλλονται πειθαρχικές και διοικητικές
κυρώσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος γεννά, ε-
κτός των άλλων, και αξίωση προς πλήρη αποζηµίωση του
θιγόµενου, η οποία θα καλύπτει κάθε θετική, αποθετική
ζηµία, καθώς και την ηθική βλάβη.

4. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούµενης α-
πό τον εργαζόµενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργα-
σιακής σχέσης ή των διαστηµάτων χορηγούµενων αδει-
ών του παρόντος, συνιστά παραβίαση της εργατικής νο-
µοθεσίας. 

Άρθρο 56
(ρήτρα 8 της συµφωνίας - πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρ-
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει δυσµε-
νέστερα τα θέµατα του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις
των άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) και του άρ-
θρου 25 του ν. 2639/1998 (Α΄205). Οποιαδήποτε παρα-
ποµπή στις καταργούµενες διατάξεις θεωρείται ως πα-
ραποµπή στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Δεν θίγονται µε τον παρόντα νόµο ειδικές διατάξεις
νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, ΣΣΕ, Δ.Α., ή συµφω-
νιών εργοδοτών και εργαζοµένων που ρυθµίζουν ευνοϊ-
κότερα θέµατα γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. Με συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές α-
ποφάσεις, κανονισµούς εργασίας ή συµφωνίες εργοδο-
τών και εργαζοµένων µπορούν να τίθενται ευνοϊκότεροι
όροι για τα ζητήµατα του παρόντος νόµου.

4. Η γονική άδεια των άρθρων 52 και 53 του παρόντος
νόµου δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τον τρόπο χορή-
γησης άλλων δικαιωµάτων που αφορούν στη διευκόλυν-
ση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, για το θη-
λασµό και τη φροντίδα του παιδιού, ή για λόγους που
συνδέονται µε την οικογένεια.

Άρθρο 57
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου άρχεται
από τη δηµοσίευση του νόµου, εκτός αν ορίζεται άλλως
από ειδικές διατάξεις. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Φ. Σαχινίδης Δ. Ρέππας 

ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α. Λοβέρδος Α. Διαµαντοπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Α. Γιαννίτσης Γ. Κουτρουµάνης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου

Αριθµ. 89/2/2012

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ και λοιπές διατάξεις»

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου ρυθµίζονται τα
ακόλουθα:

1. Ορίζεται ότι, οι εργαζόµενοι που υπήχθησαν στην α-
σφαλιστική προστασία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε το
άρθρο τέταρτο του ν. 1305/1982, υπάγονται και στην α-
σφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασµών του
Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε. Το ίδιο ισχύει και για
τους µισθωτούς που παρέχουν εργασία σε εργοδότες µε
τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθ-
µού, καθώς και για τις µνηµονευόµενες κατηγορίες προ-
σώπων. (άρθρο 1)
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2. Καταργούνται οι διατάξεις που θεσπίζουν απαλλα-
γές ή µειώσεις εισφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. (άρθρο 2)

3. Συγχωνεύεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – Ε-
ΤΑΜ ο Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων που
συστάθηκε στο Ίδρυµα, µε πλήρη οικονοµική και λογιστι-
κή αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων αυτού.
Από την ηµεροµηνία της συγχώνευσης (1η του µεθε-

πόµενου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του υπό ψήφι-
ση νόµου), οι ασφαλισµένοι του ειδικού λογαριασµού,
διέπονται από τη νοµοθεσία του κλάδου ασθένειας του Ι-
ΚΑ - ΕΤΑΜ, όσον αφορά τις παροχές σε χρήµα.(άρθρο 3)

4. Καθορίζονται ενιαία ποσοστά στην πρόσθετη ειδική
εισφορά υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ. (Σήµερα
τα ποσοστά διαφοροποιούνται ανάλογα µε το χρόνο α-
σφάλισης και τον εργασιακό χώρο). (άρθρο 4)

5. Προβλέπεται ότι, και οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου
όταν απασχολούνται καταβάλλουν εισφορά υπέρ του
κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, όπως και οι κοινοί ασφαλι-
σµένοι. Δηλαδή, 3,17% ο εργοδότης και 1,88% ο ασφα-
λισµένος. (Σήµερα υφίσταται κράτηση 3% µόνο για τον
απασχολούµενο συνταξιούχο). (άρθρο 5)

6. Καταργείται το επιπλέον ποσοστό (1%) που κατα-
βάλλουν στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι οικο-
δόµοι που απασχολούνται ως συντηρητές κτιρίων.

(άρθρο 6)
7. Επεκτείνεται και στις µνηµονευόµενες κατηγορίες

εργαζοµένων, η υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους και
λογαριασµούς του ΟΑΕΔ. (άρθρο 7)

8. Μετά το πέρας της προβλεπόµενης µαθητείας ή
πρακτικής άσκησης, οι απασχολούµενοι και οι εργοδό-
τες αυτών καταβάλλουν εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
µε βάση τις κοινές διατάξεις, ανεξάρτητα από τον χαρα-
κτηρισµό των απασχολούµενων ως µαθητευόµενων.

(άρθρο 8)
9. Οι απασχολούµενοι, µέσω των αναφεροµένων προ-

γραµµάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ, ασφαλίζονται υποχρε-
ωτικά σε όλους τους κλάδους και λογαριασµούς του ΟΑ-
ΕΔ, καθώς και στους πρώην ΟΕΚ και ΟΕΕ.      (άρθρο 9)

10. Στην ασφάλιση του πρώην ΟΕΚ υπάγεται και το τα-
κτικό προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλά-
δος (ΟΣΕ). (άρθρο 10)

11. Διευκρινίζεται το καθεστώς της ασφάλισης σε εί-
δος των πρωτοασφαλισµένων µετά την 1.1.1993.

(άρθρο 11)
12. Στην υφιστάµενη βάση υπολογισµού των εισφο-

ρών υπέρ του ΕΤΕΑΜ, υπάγονται και τα πρόσωπα που
προέρχονται από το πρώην Ταµείο Επικουρικής Ασφάλι-
σης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελ-
µατικών Οργανώσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο.). (άρθρο 12)

13. Οι ασφαλισµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών του ΟΓΑ, όταν απασχολούνται και σε εργασία
ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπάγονται υποχρεωτικά
στον πρώην ΟΕΕ, και όχι στο Λογαριασµό Αγροτικής Ε-
στίας του ΟΓΑ. (άρθρο 13)

14. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
- τον χρόνο υποβολής, προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, της Ανα-

λυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από τις κοινές επι-
χειρήσεις και από τους εργοδότες οικοδοµικών και τε-
χνικών έργων,

- την υποχρέωση αναγραφής στις ΑΠΔ και των στοι-
χείων που προσδιορίζουν το φόρο µισθωτών υπηρεσιών.

- τον έλεγχο των εισφορών (δηλωθεισών και καταβλη-
θεισών),

- την ενηµέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απα-
σχολουµένων,

- το ύψος των πρόσθετων επιβαρύνσεων για τις περι-
πτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής ΑΠΔ και θεσπίζεται έκ-
πτωση πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ των εργοδοτών κοι-
νών επιχειρήσεων που καταβάλλουν εκπρόθεσµα τις ει-
σφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

- τον χρόνο καταβολής των εισφορών.   (άρθρα 14-20)
15. Περιορίζεται, από το 120% στο 100%, το ανώτατο

ποσοστό του πρόσθετου τέλους στην περίπτωση εκπρό-
θεσµης καταβολής των εισφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

(άρθρο 21)
16. Καταργείται το αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 6

του ν. 2972/2001, όπως ισχύει, σε βάρος εργοδοτών, για
τυπικές παραλείψεις. (άρθρο 22)

17. Ρυθµίζεται ο τρόπος εξόφλησης ληξιπρόθεσµων ο-
φειλών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. (άρθρο 23)

18. Μεταφέρονται, από τον Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
στους Διευθυντές των Υποκαταστηµάτων του Ιδρύµα-
τος, οι αρµοδιότητες σχετικά µε τις αξιώσεις ασφαλι-
σµένων ή τρίτων. (άρθρο 24)

19. Προσδιορίζονται τα φυσικά πρόσωπα των διοική-
σεων των νοµικών προσώπων, τα οποία υπέχουν ποινι-
κής ευθύνης, σε περίπτωση µη καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών. (άρθρο 25)

20.α. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, που είναι
τυφλοί και από τους δύο οφθαλµούς και πρωτοασφαλί-
στηκαν µετά την 1.1.1993, δεν καταβάλλεται η προσαύ-
ξηση της σύνταξης κατά 25%, αλλά το επίδοµα απολύ-
του αναπηρίας.
β. Περιορίζεται, από το 80% στο 67%, το ποσοστό α-

ναπηρίας για τα ορφανά παιδιά και από τους δύο γονείς
που πάσχουν από νοητική στέρηση κ.λπ., προκειµένου
να λάβουν την πλήρη σύνταξη του θανόντος γονέα.
γ. Επερχόµενες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τη µετα-

βίβαση της σύνταξης σε ορφανά που εισάγονται σε ανώ-
τατες και ανώτερες σχολές.
δ. Αποσαφηνίζεται το ποσό σύνταξης επί του οποίου

υπολογίζεται το ποσοστό των µηνιαίων εισφορών υπέρ
του ΤΥΜΕΔΕ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
ε. Θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης µε 7.500 ηµερο-

µίσθια ή 25 έτη πραγµατικής ασφάλισης αποκτά και ο α-
δελφός αναπήρου µε 67% και άνω, εφόσον ο εν ζωή γο-
νέας έχει συµπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του.
στ. Οι µερισµατούχοι του ΜΤΠΥ, οι οποίοι είναι τυ-

φλοί, παραπληγικοί κ.λπ. εξαιρούνται από την περικοπή
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.     (άρθρο 26)

21. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθµίζει, µε απόφασή
του, θέµατα που αφορούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Α-
ναπηρίας. (άρθρα 27)

22. Με σύµφωνη γνώµη των συνταξιούχων µελών
Προµηθευτικών Συνεταιρισµών, µπορεί να παρακρατείται
µέρος της σύνταξης για εξόφληση οφειλών προς αυ-
τούς. (άρθρο 28)

23. Από τις εισφορές (ασφαλισµένων και εργοδοτών)
για κύρια ασφάλιση, παρακρατείται 0,2% υπέρ του ειδι-
κού λογαριασµού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη χρηµατοδότηση
της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισµένων.

(άρθρα 29-30)
24.α. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που εξαιρέθη-

καν από το νέο πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών, µπορούν
να συνεχίσουν την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά
εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει 3.600 ηµέρες εργασίας
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στα βαρέα και ανθυγιεινά, όταν πρόκειται για παλαιούς
ασφαλισµένους και 3.375 ηµέρες εργασίας οι πρωτοα-
σφαλισµένοι µετά την 1.1.1993.
β. Οι εξαιρεθέντες από το νέο πίνακα Βαρέων και Αν-

θυγιεινών Επαγγελµάτων (ΒΑΕ), µπορούν να εξαγορά-
σουν το χρόνο από 1.1.2012 έως 31.12.2015, προκειµέ-
νου να συµπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για
σύνταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τα ΒΑΕ.

(άρθρο 31) 
25.α. Βεβαίωση εξόφλησης υποχρεώσεων χορηγείται

και στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό
των οφειλοµένων εισφορών δεν υπερβαίνει τις 20.000
Ευρώ και έχει συµψηφιστεί ή παρακρατείται από τη σύ-
νταξή του.
β. Δεν συντάσσονται συµβολαιογραφικές πράξεις µε-

ταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου κ.λπ., εάν δεν προσκοµισθεί
βεβαίωση εξόφλησης υποχρεώσεων από τον ΟΑΕΕ.
γ. Προσδιορίζεται ο φορέας κύριας ασφάλισης προσώ-

πων ειδικών κατηγοριών, όπως µελών εταιρειών φωτο-
βολταϊκών συστηµάτων, ιδιοκτητών τουριστικών καταλυ-
µάτων κ.λπ.. (άρθρο 32) 

26.α. Η εργοδοτική εισφορά των τυπογραφικών επιχει-
ρήσεων, καθώς και των εκδοτών εφηµερίδων και περιο-
δικών, ορίζεται για τα έτη 2012 και 2013 σε ποσοστό
5,1%, µε την αναφερόµενη προϋπόθεση (ισχύει 5,1% και
16%, ανάλογα µε τον αριθµό των πωλούµενων φύλλων).
Με υπουργική απόφαση µπορεί να παραταθεί το παρα-

πάνω ποσοστό της εισφοράς µέχρι πέντε (5) έτη.
β. Προβλέπεται ότι, οι εισφορές που από παραδροµή

παρακρατήθηκαν σε ασφαλισµένους του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ,
δεν επιστρέφονται, αλλά παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυ-
τούς πρόωρης συνταξιοδότησης κατά 45 ηµέρες, ανά έ-
τος αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωµής.
γ. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις ΜΜΕ, που α-

πασχολούν ή απασχόλησαν επιδοτούµενους ανέργους
κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2010 µέχρι 31.12.2014,
να συµψηφίσουν τις ασφαλιστικές εισφορές µε τα ποσά
της επιδότησης. (άρθρο 33)

27. Ρυθµίζονται θέµατα του Οργανισµού Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ως ακολούθως:

α. Ορίζεται ότι, όταν απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται,
ο Διοικητής, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοι-
κητή και Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Ορ-
γανισµού από τον πρώτο, κατά τη σειρά ορισµού, εκ των
Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή κω-
λύεται, από τον δεύτερο.

β. Καταργούνται οι σχετικές µε τα στρατηγικά και επι-
χειρησιακά σχέδια διατάξεις του ν. 2956/2011 του ΟΑΕΔ
και των ανωνύµων εταιρειών αυτού.

γ. Εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ, ορι-
σµένες αρµοδιότητες, που, σύµφωνα µε το άρθρο 280
του ν. 3852/2010, θα ασκούνταν, από 1.7.2012 από τις Α-
ποκεντρωµένες Διοικήσεις. (άρθρο 34)

28. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, σχετικά µε την υποχρέω-
ση των επιχειρήσεων να προσλαµβάνουν προσωπικό ει-
δικών κατηγοριών (πολύτεκνους, τρίτεκνους , άτοµα µε
αναπηρία κ.λπ) σε ποσοστό 8% οι ιδιωτικές και 10% αυ-
τές του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Πλέον τα πρόσωπα
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις
διατάξεις του ανωτέρω νόµου, αλλά έχουν προσληφθεί
οικειοθελώς από την επιχείρηση δεν περιλαµβάνονται
στη βάση υπολογισµού των προαναφερόµενων ποσο-
στών. Επίσης, τα πρόσωπα αυτά αφαιρούνται από τον α-

ριθµό των προσώπων που υποχρεούνται να προσλάβουν
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. (άρθρο 35)

29. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά: α) µε τους προϊστα-
µένους οργανικών µονάδων των εντασσοµένων στο Ενι-
αίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) Φορέων και
Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και β) µε το αποσπα-
σµένο στο ΕΤΕΑ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.. (άρθρο 36)

30. Καθορίζεται ο τρόπος κατανοµής της κινητής και
ακίνητης περιουσίας: α) του Τοµέα Υγείας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ., µεταξύ του Τοµέα αυ-
τού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (50% και 50%) και β) του ΟΠΑΔ,
µεταξύ του Τοµέα Υγείας Ασφαλισµένων του Δηµοσί-
ου/ΟΠΑΔ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (6,54% και 93,46% αντι-
στοίχως). (άρθρο 37)

31. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις της
υπ’ αριθµ. 33165/23.06.2006 κ.υ.α. όπως ισχύει, αναφο-
ρικά µε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει
κάθε δικαιούχος Έλληνας τσιγγάνος (ΡΟΜ) για να τύχει
στεγαστικής συνδροµής. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
α. οι χρηµατοδότριες Τράπεζες εξετάζουν τις προϋπο-

θέσεις στεγαστικής συνδροµής ανεξαρτήτως του εί-
δους, του ύψους και της χρονικής διάρκειας του εισοδή-
µατος του δικαιούχου και δεν εφαρµόζουν τους ειδικό-
τερους όρους και προϋποθέσεις αξιολόγησης και κατά-
ταξης που ισχύουν σε αυτές για τη χορήγηση στεγαστι-
κών δανείων,
β. µετά την εκταµίευση των δανείων αυτών, το πρό-

γραµµα που ενεργοποιήθηκε µε την ανωτέρω κ.υ.α. θεω-
ρείται λήξαν.
γ. ο συνολικός αριθµός των χορηγηθέντων δανείων

δεν µπορεί να είναι παραπάνω από εκατό (100).
(άρθρο 38)

32.α. Παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς και κατάθε-
σης µε κ.υ.α., των αποθεµατικών του Ταµείου Προνοίας
Δηµοσίων Υπαλλήλων στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµεί-
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, µε απόδοση επί των πι-
στωτικών υπολοίπων ίση µε την παρεχόµενη από το
«Κοινό Κεφάλαιο Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Α-
σφαλιστικών Φορέων», που διαχειρίζεται η Τράπεζα της
Ελλάδος.
β. Συνιστώνται στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικοί δοσοληπτικοί λογα-
ριασµοί ανά Τοµέα Προνοίας του Ταµείου Προνοίας Δη-
µοσίων Υπαλλήλων, το επιτόκιο, η διάρκεια, το ανώτατο
ποσό χρεωστικού υπολοίπου, οι ασφάλειες, οι λοιποί ό-
ροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρη-
ση και λειτουργία των οποίων καθορίζονται µε κ.υ.α..

(άρθρο 39)
33. Προβλέπεται η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη υπα-

γωγή, των δικαστικών λειτουργών που διορίζονται στο
Δηµόσιο από 1.1.2011 και µετά, σε ειδικό κλάδο µε λογι-
στική και οικονοµική αυτοτέλεια του Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Τα-
µείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.). Για την
ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τοµέα Ασφάλι-
σης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρµογή τα προβλε-
πόµενα από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992, για τους εµµί-
σθους ασφαλισµένους. Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει
το Δηµόσιο. [Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2
του ν.3865/2010, οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί
του Δηµοσίου, που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά α-
πό 1.1.2011 και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτο-
δίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.]
Το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης υπολογίζεται
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σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 παρ. 1, και
30 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του ν. 3232/2004, και των άρθρων 2, 3 και 4 του
ν. 3863/2010. (άρθρο 40)

34. Διευρύνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνι-
κής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), µε δύο επιπλέον
µέλη (έναν εκπρόσωπο του ΕΟΠΥΥ και έναν εκπρόσωπο
των εργαζοµένων). (άρθρο 41)

35. Ρυθµίζονται θέµατα του Οργανισµού Γεωργικών Α-
σφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Ειδικότερα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα να παραµείνουν στην Κε-

ντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων,
που προβλέπουν την υποχρεωτική µεταφορά τους στον
ΕΟΠΥΥ, δύο από τους υπηρετούντες στον Οργανισµό υ-
παλλήλους, Κλάδου Ιατρών, µε την ίδια εργασιακή σχέ-
ση και στην οργανική θέση, Κλάδο και βαθµό που κατέ-
χουν, κατόπιν υποβολής αίτησης, που υποβάλλεται ε-
ντός προθεσµίας δύο µηνών.
β. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 83 του

ν. 3996/2011 και ορίζεται ότι, θεωρούνται νόµιµες οι δα-
πάνες για οφειλές του ΟΓΑ προς θεραπευτήρια και α-
σφαλισµένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας α-
σφαλισµένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως
31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από
τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη. (Σύµφωνα µε την
τροποποιούµενη διάταξη θεωρούνταν νόµιµες οι σχετι-
κές δαπάνες νοσηλείας ασφαλισµένων που νοσηλεύτη-
καν έως τη δηµοσίευση του ν. 3996/2011, δηλ. έως
5.8.2011.)
γ. Προβλέπεται η δυνατότητα να εκδικάζονται οι εν-

στάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων, µε βάση τη νοµοθεσία
του ΟΓΑ και από Παρέδρους ή Συµβούλους του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
δ. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 74 του

ν. 3918/2011 και ορίζεται ότι, θεωρούνται νόµιµες οι δα-
πάνες, που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων
του Ο.Γ.Α., καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανι-
σµών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, προς µονάδες τεχνητού νεφρού ιδιω-
τικών κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης, κα-
θώς και προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προµή-
θειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως 21 Μαρτίου 2012,
για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισµένων του,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 2955/2001 (που καταργήθηκαν) και των κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάµει α-
πευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ`
οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο. (Σύµφωνα µε την
τροποποιούµενη διάταξη θεωρούνταν νόµιµες οι σχετι-
κές δαπάνες που απορρέουν από προµήθειες οι οποίες
διενεργήθηκαν, έως την 20.1.2011.)
ε. Καταργούνται οι διατάξεις των εδαφίων που προ-

στέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12
του ν. 2458/1997, µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 53 του ν. 3518/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, κατ’
εξαίρεση των οριζοµένων στην ανωτέρω παράγραφο, δι-
καιούνται τη βασική σύνταξη γήρατος του ν. 4169/1961,
ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. που, κατά την 1.1.1998, είχαν
συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., µετά τη
συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. 
Οι εκκρεµείς υποθέσεις κρίνονται σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν
µετά την ανωτέρω κατάργηση.                        (άρθρο 42)

36. Από 1.5.2012 εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο κλά-
δος ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, καθώς και οι κάθε
µορφής µονάδες παροχής υγείας µε το σύνολο του εξο-
πλισµού τους. (άρθρο 43)

37. Παραµένει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η Διεύθυνση Διεθνών
Ασφαλιστικών Σχέσεων και καθορίζονται οι αρµοδιότη-
τές της. (άρθρο 44)

38.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
- την οργανωτική διάρθρωση του ΕΟΠΥΥ, ύστερα από

την ένταξη σε αυτόν κλάδων υγείας άλλων Φορέων (Οί-
κος Ναύτου κ.λπ.),

- τα έσοδα των Φορέων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ
κ.λπ..
β. Προβλέπεται ότι, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα

ελλείµµατα του Οίκου Ναύτου, µέχρι την ένταξή του
στον ΕΟΠΥΥ, αναλαµβάνονται από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό. (άρθρο 45)

39.α. Παρέχεται η δυνατότητα, µε κ.υ.α., να διευρύνε-
ται ο αριθµός των µελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
β. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος συγκρότησης των Υπηρε-

σιακών Συµβουλίων του ΕΟΠΥΥ. (άρθρο 46)
40.α. Με κ.υ.α., ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι

δικηγόροι µε έµµισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ που θα µεταφερθούν κατά την οριζόµενη ηµεροµηνία
στον ΕΟΠΥΥ.

β. Με κ.υ.α. επίσης, µεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το α-
ναφερόµενο προσωπικό που υπηρετεί κατά την ηµερο-
µηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου.

γ. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί και το υγειο-
νοµικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και
Οίκο Ναύτου µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ηµε-
ροµηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟ-
ΠΥΥ.

δ. Το προαναφερόµενο προσωπικό µεταφέρεται στον
ΕΟΠΥΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση,
βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει.

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί µε από-
σπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ηµεροµηνία έ-
νταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο ε-
ξακολουθεί να υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στον Ε-
ΟΠΥΥ. Η µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών
διέπεται από τον ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των υπη-
ρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γέ-
νει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους ο-
ποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται, για όσο χρό-
νο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά.

στ. Συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί
µε ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς και λοιπά φυ-
σικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟ-
ΠΥΥ. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοι-
χες θέσεις µεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ.

ζ. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του Οί-
κου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων λύονται αζη-
µίως, στις 31.3.2012. Οι προαναφερόµενοι ιατροί δύνα-
νται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, µέ-
χρι δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον Οργα-
νισµό εντός της οριζόµενης προθεσµίας. Η αµοιβή τους
ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και µέχρι δια-
κόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία. Για την αποζηµίωση αυ-
τή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ µε εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

η. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της από
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16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σχετικά
µε τον φορέα καταβολής µισθοδοσίας, των επιδοµάτων,
των εξόδων κίνησης, των υπερωριών και αποζηµιώσεων,
µέχρι την έκδοση µισθοδοσίας από τον ΕΟΠΥΥ, ισχύουν
και για το µεταφερόµενο στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ,
ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου προσωπικό. (άρθρο 47)

41. Συστήνεται στον Οίκο Ναύτου, στο ΤΑΥΤΕΚΩ και
στον ΕΤΑΑ, από την ένταξη των κλάδων υγείας των φο-
ρέων αυτών στον ΕΟΠΥΥ «Λογαριασµός παροχών σε
χρήµα» µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.
Επίσης, καθορίζονται ο σκοπός σύστασής τους, οι πό-

ροι λειτουργίας τους κ.λπ.. (άρθρο 48)
42. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.3869/2010 για τη

ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων
και ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της ασφαλιστικής α-
γοράς. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στις διαδικα-
σίες του ν. 3869/2010 και φυσικά πρόσωπα που διενερ-
γούν κατά σύνηθες επάγγελµα εµπορικές πράξεις, εφό-
σον είναι αυτοαπασχολούµενοι, δεν απασχολούν κατά
τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την κατάθεση της αίτη-
σης πέραν του ενός εργαζοµένου µε σχέση εξαρτηµέ-
νης εργασίας και οι οφειλές τους από τις εµπορικές πρά-
ξεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 ευρώ. Τα πρό-
σωπα αυτά προβλέπεται ότι δεν έχουν πτωχευτική ικα-
νότητα και συνεπώς δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση
για δικαστική ρύθµιση των χρεών.

β. Καθίσταται προαιρετική για τον οφειλέτη η επιδίω-
ξη εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών, πριν την κατάθε-
ση της αίτησης για τη ρύθµιση των οφειλών του.

γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση ορισµού αντικλήτου για
τους εκδοχείς των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν
την έδρα τους στην αλλοδαπή και προβλέπεται µειωµέ-
νη αµοιβή των δικαστικών επιµελητών για τις επιδόσεις
που αφορούν την εφαρµογή του ν. 3869/2010.

δ. Διευκρινίζονται ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση
της αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης και
προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να αναστέλ-
λει την αναγκαστική εκτέλεση και µετά την έκδοση της
οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα
έφεση κατά αυτής.

ε. Παρατείνεται από τέσσερα σε πέντε έτη η περίοδος
ρύθµισης των χρεών, η οποία, όµως, αρχίζει να υπολογί-
ζεται όχι από την έκδοση της απόφασης αλλά από την
κατάθεση της αίτησης. Με την έκδοση της απόφασης
που προσδιορίζει τις καταβολές ο οφειλέτης υποχρεού-
ται να καταβάλει τις τυχόν διαφορές για την περίοδο
που έχει διανυθεί και έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει το
συγκεκριµένο ποσό, µε ευνοϊκό επιτόκιο, µέχρι και το έ-
κτο έτος από την κατάθεση της αίτησης ή µέσα σε ένα έ-
τος από την έκδοση της απόφασης.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τις αιτήσεις ρύθµι-

σης που έχουν ήδη κατατεθεί και πρόκειται να εκδικα-
στούν µετά από ένα έτος από την έναρξη ισχύος του υ-
πό ψήφιση νόµου.

στ. Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να ρυθµί-
σει την οφειλή για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση
της κύριας κατοικίας και σε µεγαλύτερη των είκοσι ετών
περίοδο, κατ’ εξαίρεση και εφόσον η προσωπική κατά-
σταση του οφειλέτη και η ανάγκη εξυπηρέτησης της ο-
φειλής το δικαιολογούν.

ζ. Ορίζεται ότι, η δόλια παράλειψη πιστωτή κατά την
υποβολή της αίτησης δικαστικής ρύθµισης των οφειλών,
ή κατά τη περίοδο ρύθµισης αυτών, συνεπάγεται την α-

πόρριψη της αίτησης ή και την έκπτωση από τη ρύθµιση.
η. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο

που δικάζει σε δεύτερο βαθµό, διορθώσει αυξητικά τις
καταβολές που θα έπρεπε, από την έναρξη της ρύθµι-
σης, να καταβάλει ο οφειλέτης, αυτός µπορεί να ρυθµί-
σει την εξόφληση του πρόσθετου αυτού ποσού µε παρά-
ταση της περιόδου ρύθµισης για ένα ακόµη έτος.

θ. Συµπληρώνεται το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας (περί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου) και προ-
βλέπεται το ακατάσχετο των απαιτήσεων του οφειλέτη
από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα, µέχρι το ποσόν
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, όταν πρόκειται
για ατοµικό τραπεζικό λογαριασµό και δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, όταν πρόκειται για κοινό τραπεζικό λογα-
ριασµό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυµα.
ι. Τροποποιείται το άρθρο 2 παρ.6 του ν. 2496/1997,

σχετικά µε το δικαίωµα εναντίωσης του λήπτη της ασφά-
λισης.

ια. Προστίθεται στο ν. 2496/2010 άρθρο σχετικά µε
την ισότιµη πρόσβαση των προσώπων µε αναπηρίες στις
υπηρεσίες της ιδιωτικής ασφάλισης.

ιβ. Ορίζεται ότι, εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει εκ-
χωρήσει το δικαίωµα στο ασφάλισµα σε τρίτο και ο τε-
λευταίος, εντός 18 µηνών από την επέλευση των προϋ-
ποθέσεων καταβολής του ασφαλίσµατος, δεν εγείρει α-
ξίωση καταβολής του, ο εκχωρητής αποκτά αυτοδικαίως
το δικαίωµα να αξιώσει από τον ασφαλιστή την καταβο-
λή του ασφαλίσµατος στον τρίτο.

ιγ. Προστίθενται στον ν. 2496/1997 νέα άρθρα 27α έ-
ως 27ζ που ρυθµίζουν υποχρεώσεις του ασφαλιστή για
ενηµέρωση και διαφώτιση του λήπτη της ασφάλισης τό-
σο πριν τη σύναψη της σύµβασης, όσο και κατά τη διάρ-
κεια αυτής.

ιδ. Αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του
ν. 2496/1997, σχετικά µε την αξία εξαγοράς των ασφαλί-
σεων ζωής. 

ιε. Προβλέπεται η επιβολή προστίµου από τον Υπουρ-
γό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή την Τράπεζα
της Ελλάδος, κατά περίπτωση, που ανέρχεται από δύο
χιλιάδες (2.000) έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευ-
ρώ, για συγκεκριµένες παραβάσεις διατάξεων του
ν. 2469/1997 από τους ασφαλιστές. 

ιστ. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 1569/1985, σχετικά µε τις προµήθειες που οφείλουν
να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους α-
σφαλιστικούς πράκτορες, εάν για οποιονδήποτε λόγο
λήξει ή λυθεί η πρακτοριακή σύµβαση. 

ιζ. Διευρύνεται η σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου
Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.), µε τη συµµετοχή σε
αυτό ενός εκπροσώπου από κάθε πιστοποιηµένη ένωση
καταναλωτών (αντί 12 εκπροσώπων) και ενός εκπροσώ-
που της «Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπη-
ρία» (Ε.Σ.Α.µεΑ.). Εάν ένωση καταναλωτών δεν προτεί-
νει τον εκπρόσωπό της εντός της προβλεπόµενης προ-
θεσµίας, δεν ορίζεται εκπρόσωπός της. Σε περίπτωση α-
νάκλησης της πιστοποίησης ένωσης καταναλωτών ανα-
καλείται αυτοδικαίως και η συµµετοχή του εκπροσώπου
της στο Ε.Σ.Κ.Α. Παράλληλα µειώνονται τα µέλη της Ε-
κτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. από δεκαπέντε (15)
σε έντεκα (11). (άρθρο 49)

43. Ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο, οι διατάξεις
της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά µε την αναθεωρηµένη
συµφωνία - πλαίσιο µεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων για τη γονική άδεια.
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Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
- Σε κάθε παραβίαση των διατάξεων του υπό ψήφιση

νόµου (δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα), επιβάλλονται οι µνη-
µονευόµενες διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις.

- Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
ν. 1483/1984 και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998, που α-
ναφέρονται στη γονική άδεια ανατροφής.

(άρθρα 50-56)

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1.  Ενδεχόµενη συνολική δαπάνη µέχρι του ποσού των
6.000.000 ευρώ περίπου, από την κατάπτωση των εγγυή-
σεων που έχει αναλάβει το ελληνικό δηµόσιο σε περί-
πτωση µη αποπληρωµής από δανειολήπτες Έλληνες
τσιγγάνους των σχετικών στεγαστικών δανείων.

(άρθρο 38)
2. Δαπάνη από την ανάληψη των ληξιπροθέσµων οφει-

λών και ελλειµµάτων του Οίκου Ναύτου µέχρι την έντα-
ξή του στον ΕΟΠΥΥ.                            (άρθρο 45 παρ.10)

3. Ετήσια δαπάνη µη σηµαντική από τη διεύρυνση της
σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγο-
ράς (Ε.Σ.Κ.Α.), λόγω της καταβολής εξόδων κίνησης στα
νέα µέλη αυτού που διαµένουν εκτός Αθηνών.

(άρθρο 49 παρ. 23)
4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή: 
- των θεσπιζόµενων προστίµων για τις οριζόµενες πα-

ραβάσεις του ν. 2496/1997, όπως αυτός τροποποιείται
και συµπληρώνεται από τον υπό ψήφιση νόµο, εκ µέρους
των ασφαλιστών.                                (άρθρο 49 παρ. 19)

- των µνηµονευόµενων κυρώσεων σε παραβάτες δια-
τάξεων του υπό ψήφιση νόµου.                  (άρθρα 50-56)

Β. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Συνολική δαπάνη ποσού 9.018.000 ευρώ, περίπου α-
πό την εξόφληση οφειλών του ΟΓΑ , η οποία αναλύεται
σε:

- 800.000 ευρώ, προς θεραπευτήρια και ασφαλισµέ-
νους, που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισµένων
που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια από 6.8.2011 έως
31.12.2011. (άρθρο 42 παρ. 2)

- 8.218.000 ευρώ, προς µονάδες τεχνητού νεφρού ι-
διωτικών κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης,
καθώς και προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προ-
µήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, από την κατάθεση του
ν. 3918/2011 στη Βουλή (δηλ. από 20.1.2011) έως 21
Μαρτίου 2012.                                       (άρθρο 42 παρ. 3)

2. Εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση των δια-
τάξεων, βάσει των οποίων, δικαιούνται τη βασική σύντα-
ξη γήρατος του ν. 4169/1961, κατ’ εξαίρεση των οριζοµέ-
νων στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, οι α-
σφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. που, κατά την 1.1.1998, είχαν
συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., µετά τη
συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. 

(άρθρο 42 παρ. 4)

Γ. Επί των προϋπολογισµών των λοιπών ασφαλιστικών
οργανισµών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (Ν.Π.Δ.Δ ., επιχορηγούµενα από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Δαπάνη από την εξόφληση υποχρεώσεων των ανωτέ-
ρω φορέων προς µονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών
κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης, καθώς
και προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προµήθειες
οι οποίες διενεργήθηκαν, από την κατάθεση του
ν. 3918/2011 στη Βουλή (δηλ. από 20.1.2011) έως 21
Μαρτίου 2012.                                     (άρθρο 42 παρ. 3)

Δ. Επί των προϋπολογισµών των δηµόσιων επιχειρή-
σεων και οργανισµών, καθώς και των λοιπών νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τον περιορισµό
του αριθµού του προσωπικού ειδικών κατηγοριών, που
υποχρεούνται να προσλαµβάνουν τα νοµικά αυτά
πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 2643/1998, όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις του
υπό ψήφιση νόµου.                             (άρθρο 35 παρ. 2)

Ε. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Απασχο-
λήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχο-
ρηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ετήσια αύξηση των εσόδων του από την:
- υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισµού των ανα-

φερόµενων κατηγοριών εργαζοµένων,
(άρθρα 1, 7, 9 και 10)

- αναπροσαρµογή των εισφορών υπέρ του κλάδου α-
νεργίας του ΟΑΕΔ και από τους απασχολούµενους συ-
νταξιούχους του Δηµοσίου.                              (άρθρο 5)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 120.000 ευρώ περίπου, από:
- τη δυνατότητα των συνταξιούχων λόγω γήρατος να

λαµβάνουν το επίδοµα απολύτου αναπηρίας αντί προ-
σαύξησης της σύνταξης κατά 25%,

- τον περιορισµό του ποσοστού αναπηρίας από 80% σε
70%, προκειµένου να λάβουν πλήρη σύνταξη του θανό-
ντος γονέα τα ορφανά παιδιά µε νοητική στέρηση κ.λπ..

(άρθρο 26)
2. Ετήσια µείωση των εσόδων του από την:
- κατάργηση του επιπλέον ποσοστού (1%) που κατα-

βάλλουν στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οικοδό-
µοι που απασχολούνται ως συντηρητές κτιρίων 

(άρθρο 6)
- θέσπιση έκπτωσης 5% υπέρ των εργοδοτών κοινών

επιχειρήσεων στην περίπτωση εµπρόθεσµης καταβολής
των εισφορών τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.   (άρθρο 19 παρ. 2)

3. Ετήσια ενδεχόµενη µείωση των εσόδων του από
τον/την:

- επανακαθορισµό του ύψους των πρόσθετων επιβα-
ρύνσεων για τις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής
ΑΠΔ. (άρθρο 19 παρ. 1)

- περιορισµό του ανώτατου ποσοστού του πρόσθετου
τέλους στην περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής των ει-
σφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ                            (άρθρο 21)
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- κατάργηση διοικητικών κυρώσεων σε βάρος εργοδο-
τών για τυπικές παραλείψεις.                         (άρθρο 22)

4. Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 40.000.000 ευρώ πε-
ρίπου, από την παρακράτηση 0,2% από τα ετήσια έσοδα
των εισφορών όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης (συ-
µπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου και ΝΑΤ), για την πα-
ροχή κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισµένων. 

(άρθρο 30)
5. Ετήσια αύξηση εσόδων του ιδρύµατος από την/τον:
- κατάργηση ευεργετικών ρυθµίσεων για απαλλαγή ή

µειωµένη καταβολή εισφορών                         (άρθρο 2)
- χρονικό περιορισµό των απασχολουµένων µε την ι-

διότητα των µαθητευόµενων.                            (άρθρο 8)

Ζ. Επί του προϋπολογισµού της εταιρείας «Ηλεκτρονι-
κή Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., µη επιχορηγούµενη από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

Ετήσια δαπάνη ποσού 7.200 ευρώ, περίπου από τη δι-
εύρυνση της σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας µε δύο επιπλέον µέλη (έναν εκπρόσωπο του Ε-
ΟΠΥΥ και έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων).

(άρθρο 41)

Η. Επί του προϋπολογισµού του Μετοχικού Ταµείου
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) (αυτοτελής δηµόσια υ-
πηρεσία µη επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό)

Ετήσια δαπάνη ποσού 100.000 ευρώ περίπου, λόγω ε-
ξαίρεσης των µερισµατούχων του ΜΤΠΥ οι οποίοι είναι
τυφλοί, παραπληγικοί κ.λπ., από την περικοπή κατά 20%
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 2 του ν. 4024/2011. (άρθρο 26 παρ. 9)

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κανονισµός Ασφάλισης ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ και λοιπές διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1.  Ενδεχόµενη συνολική δαπάνη µέχρι του ποσού των
6.000.000 ευρώ περίπου, από την κατάπτωση των εγγυή-
σεων που έχει αναλάβει το ελληνικό δηµόσιο σε περί-
πτωση µη αποπληρωµής από τους δανειολήπτες των
προαναφερόµενων στεγαστικών δανείων.    (άρθρο 38)

2. Δαπάνη από την ανάληψη των ληξιπροθέσµων οφει-
λών και ελλειµµάτων του Οίκου Ναύτου µέχρι την έντα-
ξή του στον ΕΟΠΥΥ.                           (άρθρο 45 παρ. 10)

3. Ετήσια δαπάνη µη σηµαντική από τη διεύρυνση της
σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγο-
ράς (Ε.Σ.Κ.Α.), λόγω της καταβολής εξόδων κίνησης στα
νέα µέλη αυτού που διαµένουν εκτός Αθηνών.

(άρθρο 49 παρ. 23)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-
στώσεις του Κρατικού προϋπολογισµού

Β. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Συνολική δαπάνη ποσού 9.018.000 ευρώ, περίπου από
την εξόφληση οφειλών του ΟΓΑ , η οποία αναλύεται σε:

- 800.000 ευρώ, προς θεραπευτήρια και ασφαλισµέ-
νους, που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισµένων
που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια από 6.8.2011 έως
31.12.2011.                                          (άρθρο 42 παρ. 2)

- 8.218.000 ευρώ, προς µονάδες τεχνητού νεφρού ι-
διωτικών κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης,
καθώς και προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προ-
µήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, από την κατάθεση του
ν. 3918/2011 στη Βουλή (δηλ. από 20.1.2011) έως 21
Μαρτίου 2012. (άρθρο 42 παρ. 4)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του Οργανισµού.

Γ. Επί των προϋπολογισµών των λοιπών ασφαλιστικών
οργανισµών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (Ν.Π.Δ.Δ ., επιχορηγούµενα από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Δαπάνη από την εξόφληση υποχρεώσεων των ανωτέ-
ρω φορέων προς µονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών
κλινικών και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης, καθώς και
προµηθευτές αυτών, που απορρέουν από προµήθειες οι
οποίες διενεργήθηκαν, από την κατάθεση του ν.
3918/2011 στη Βουλή (δηλ. από 20.1.2011) έως 21 Μαρ-
τίου 2012.                                              (άρθρο 42 παρ. 4)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω φορέων.

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 120.000 ευρώ περίπου, από:
- τη δυνατότητα των συνταξιούχων λόγω γήρατος να

λαµβάνουν το επίδοµα απολύτου αναπηρίας αντί προ-
σαύξησης της σύνταξης κατά 25%,

- τον περιορισµό του ποσοστού αναπηρίας από 80% σε
70%, προκειµένου να λάβουν πλήρη σύνταξη του θανό-
ντος γονέα τα ορφανά παιδιά που πάσχουν από νοητική
στέρηση κ.λπ..                                                (άρθρο 26)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
2. Ετήσια µείωση των εσόδων του από την:
- κατάργηση του επιπλέον ποσοστού (1%) που κατα-

βάλλουν στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οικοδό-
µοι που απασχολούνται ως συντηρητές κτιρίων 

(άρθρο 6)
- θέσπιση έκπτωσης 5% υπέρ των εργοδοτών κοινών

επιχειρήσεων στην περίπτωση εµπρόθεσµης καταβολής
των εισφορών τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.    (άρθρο 19 παρ. 2)
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3. Ετήσια ενδεχόµενη µείωση των εσόδων του από
τον/την:

- περιορισµό του ανώτατου ποσοστού του πρόσθετου
τέλους στην περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής των ει-
σφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ                          (άρθρο 21)

- κατάργηση διοικητικών κυρώσεων σε βάρος εργοδο-
τών για τυπικές παραλείψεις                           (άρθρο 22)

- επανακαθορισµό του ύψους των πρόσθετων επιβα-
ρύνσεων για τις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής
ΑΠΔ. (άρθρο 19 παρ. 1)
Οι ανωτέρω µειώσεις θα αναπληρωθούν από άλλες

πηγές εσόδων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φ. Σαχινίδης Γ. Κουτρουµάνης
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