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Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Με την προτεινόµενη διάταξη καθορίζονται τα ποσο-
στά της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο
κύριας σύνταξης που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολού-
µενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, παλαιοί και νέοι α-
σφαλισµένοι κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το ποσοστό της µηνιαίας

ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης
των ασφαλισµένων που προέρχονται από τον τ. ΟΑΕΕ
και τον τ. ΕΤΑΑ (άνω πενταετίας), µειώνεται από την
1.1.2019 έναντι του αρχικώς προβλεφθέντος ποσοστού
20% σε ποσοστό 13,33%. Το ποσοστό αυτό εξακολουθεί
να υπολογίζεται επί του µηνιαίου εισοδήµατός τους, ό-
πως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσµα από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά
το προηγούµενο φορολογικό έτος, πλην όµως τελεί υπό
την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ελάχιστης µηνιαίας ει-
σφοράς.
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη, η κατά τα α-

νωτέρω υποχρεωτική ελάχιστη µηνιαία εισφορά για τον
κλάδο κύριας σύνταξης των παραπάνω ασφαλισµένων
δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού µισθού άγα-
µου µισθωτού άνω των 25 ετών.

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 39Α στο ν. 4387/2016

Με την προτεινόµενη διάταξη συγκεντρώνονται όλες
οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα ποσοστά µηνι-
αίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφα-
λισµένοι που προέρχονται από το τ. ΕΤΑΑ και οι αυτοα-
πασχολούµενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευ-
σης, που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλό-
γους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προ-
σώπου δηµοσίου δικαίου κατά την πρώτη πενταετία από
την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. Ειδικότερα, για τα α-
νωτέρω πρόσωπα προβλέπεται ότι από την 1.1.2019 το
ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον
κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%.
Επιπροσθέτως, για τα ανωτέρω πρόσωπα ορίζεται ότι

η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού τόσο για το διά-
στηµα από την 1.1.2017 έως τις 31.12.2018 όσο και για
το διάστηµα από την 1.1.2019 και εντεύθεν αντιστοιχεί
στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Επειδή ο ΕΦΚΑ αποτελεί ενιαίο φορέα ασφαλισµένων,

ευµενέστερη µεταχείριση σε µία κατηγορία ασφαλισµέ-
νων θα συνεπαγόταν µεταφορά πόρων προς αυτή από
τις υπόλοιπες κατηγορίες, µε συνέπεια την παραβίαση
των αρχών της ισονοµίας του συστήµατος. Για το λόγο
αυτόν, προβλέπεται η επιστροφή της ανωτέρω ασφαλι-
στικής ελάφρυνσης των ανωτέρω νέων ασφαλισµένων.
Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι το
υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβο-
λή της κατά τα ανωτέρω µειωµένης µηνιαίας εισφοράς,
σε σχέση µε την αναφερόµενη στο άρθρο 39 υποχρεωτι-
κή ελάχιστη µηνιαία εισφορά που θα ισχύει από την
1.1.2019 (ποσοστού 20% επί του κατώτατου βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών), συνιστά α-
σφαλιστική οφειλή. 
Επιπροσθέτως, µε την προτεινόµενη διάταξη ορίζο-

νται αναδροµικά από την 1.1.2017 τα ποσά της µηνιαίας
εισφοράς που οφείλουν τα ανωτέρω πρόσωπα στον
Κλάδο Εφάπαξ Παροχών και στον Κλάδο Επικουρικής Α-
σφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, ανεξαρτήτως εισοδήµατος.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι από την 1.1.2017 το ποσό

της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών
των ανωτέρω προσώπων ορίζεται σε ποσοστό 4% υπο-
λογιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών.
Επίσης, προβλέπεται ότι το ποσό της µηνιαίας εισφο-

ράς στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ,
ορίζεται από την 1.1.2017 έως τις 31.5.2019, σε ποσο-
στό 7%, από την 1.6.2019 έως τις 31.5.2022 σε ποσοστό
6,5% και από την 1.6.2022 σε ποσοστό 6%, υπολογιζό-
µενων όλων των ανωτέρω ποσοστών επί της ίδιας ως ά-
νω µειωµένης βάσης υπολογισµού.

Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016

Με την προτεινόµενη διάταξη επαναπροσδιορίζεται το
ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους α-
σφαλισµένους που ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολού-
µενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Α-
γροτών του πρώην ΟΓΑ από την 1.1.2019 και εντεύθεν.
Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 της προτεινόµενης διά-
ταξης προβλέπεται πως το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς, όπως διαµορφώνεται τελικά από την
1.1.2022 και εντεύθεν, µειώνεται από ποσοστό 20% σε
ποσοστό 13,33% επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό
καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα
από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα κατά το
προηγούµενο φορολογικό έτος. 
Παράλληλα, και υπό το πρίσµα της ανωτέρω µείωσης,

στη µεταβατική περίοδο που έχει ήδη προβλεφθεί από
την 1.1.2017 και µέχρι την 1.1.2022, οπότε και διαµορ-
φώνεται τελικά το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς στο
νέο αυτό, µειωµένο, ποσοστό, το ύψος της µηνιαίας ει-
σφοράς ανακαθορίζεται και διαµορφώνεται ως εξής: 
α. Από την 1.7.2015 έως τις 31.12.2016 το ύψος της

µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύντα-
ξης ορίζεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταµένων κα-
τά τη δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από την 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφα-

λιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της µηνι-
αίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό
επί του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µη-
νιαία βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώ-



τατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό
που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδή-
µατος για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής ει-
σφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 38.
γ. Από την 1.1.2017 και έως τις 31.12.2017 το άνω πο-

σοστό των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαµορφώ-
νεται σε 14%.
δ. Από την 1.1.2018 έως τις 31.12.2018 το ως άνω πο-

σοστό διαµορφώνεται σε ποσοστό 16%.
ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 της προτεινό-

µενης διάταξης, το ως άνω ποσοστό διαµορφώνεται σε
12% από την 1.1.2019 έως τις 31.12.2019, σε ποσοστό
12,67% από την 1.1.2020 έως τις 31.12.2020, σε ποσο-
στό 13% από την 1.1.2021 έως τις 31.12.2021 και σε πο-
σοστό 13,33%, από την 1.1.2022 και εντεύθεν.
Η πάγια ρύθµιση µε την οποία ορίζεται πως το κατώτα-

το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα για τους αγρότες θα εί-
ναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προ-
βλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθω-
τού άνω των 25%, εξακολουθεί και ισχύει.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 3 της προτεινόµενης

διάταξης ορίζεται ότι η ελάχιστη µηνιαία εισφορά από
την 1.1.2019 και έως τις 31.12.2019 δεν µπορεί να υπο-
λείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί
του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου µηνι-
αίου εισοδήµατος, από την 1.1.2020 και έως τις
31.12.2020 δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού που α-
ντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ανωτέρω ορισθέντος
κατώτατου ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος, από την
1.1.2021 και έως τις 31.12.2021 δεν µπορεί να υπολείπε-
ται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί
του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου µηνι-
αίου εισοδήµατος και από την 1.1.2022 και εντεύθεν δεν
µπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 20% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου α-
σφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος.
Οι ασφαλισµένοι διατηρούν τη δυνατότητα για προαι-

ρετική καταβολή υψηλότερης εισφοράς από την κατά τα
ανωτέρω οριζόµενη. Ειδικότερα, δύνανται µε αίτησή
τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, να
µπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογί-
ζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισµού από εκείνη που
προκύπτει βάσει του µηνιαίου εισοδήµατός τους, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγράφου
1.

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016

Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται η βάση υ-
πολογισµού της εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης
και συγκεκριµένα πλέον όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι
και ελεύθεροι επαγγελµατίες θα καταβάλλουν τα ανα-
φερόµενα ποσοστά ανά περίοδο αναφοράς επί του κα-
τώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25
ετών, ανεξαρτήτως δηλαδή εισοδήµατος. Περαιτέρω, ει-
δικά για τους ασφαλισµένους στον τ. Τοµέα Επικουρικής
Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων και του τ.
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, το
συγκεκριµένο ποσό εισφοράς ισχύει από την 1.12.2012

και από την 1.1.2015 αντίστοιχα. Η ρύθµιση των περι-
πτώσεων του προηγούµενου εδαφίου αναδροµικά από
τις παραπάνω ηµεροµηνίες κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι
προβλεπόµενες από το προηγούµενο νοµοθετικό καθε-
στώς διαδικασίες θέσπισης της εισφοράς αυτών των κα-
τηγοριών δεν είχαν ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα να µην
είναι ορισµένο το ποσό εισφοράς που όφειλαν οι ασφα-
λισµένοι.  
Προβλέπεται, επιπλέον, η δυνατότητα για όποιον από

τους ασφαλισµένους το επιθυµεί να υποβάλει αίτηση
στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε και να επιλέξει τα παραπάνω
ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολο-
γισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ι-
σχύοντος κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού
άνω των 25 ετών, προσβλέποντας σε µεγαλύτερη παρο-
χή επικουρικής σύνταξης. Στην περίπτωση αυτήν το ύ-
ψος της βάσης υπολογισµού και το χρονικό διάστηµα ε-
φαρµογής της επιλέγεται από τους ασφαλισµένους µε
την ως άνω αίτησή τους. Με την προτεινόµενη διάταξη
δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε από-
φασή του να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της προαιρετικής καταβολής εισφοράς ε-
πί µεγαλύτερης βάσης υπολογισµού.

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι
για τους αυτοτελώς απασχολούµενους το ποσό της µη-
νιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του
ΕΤΕΑΕΠ θα υπολογίζεται αναδροµικά από την 1.1.2017
στην ελάχιστη βάση υπολογισµού, δηλαδή επί του κατώ-
τατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ε-
τών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ορίζεται ως µηνιαία εισφορά
ποσοστό 4%, επί της παραπάνω ελάχιστης βάσης υπο-
λογισµού, ανεξαρτήτως εισοδήµατος. 
Προβλέπεται, επιπλέον, η δυνατότητα για όποιον από

τους ασφαλισµένους το επιθυµεί να υποβάλει αίτηση
στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε και να επιλέξει τα παραπάνω
ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολο-
γισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ι-
σχύοντος κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού
άνω των 25 ετών, προσβλέποντας σε µεγαλύτερη εφά-
παξ παροχή. Στην περίπτωση αυτήν το ύψος της βάσης
υπολογισµού και το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της ε-
πιλέγεται από τους ασφαλισµένους µε την ως άνω αίτη-
σή τους. Με την προτεινόµενη διάταξη δίνεται εξουσιο-
δότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε απόφασή του να καθο-
ρίσει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
προαιρετικής καταβολής εισφοράς επί µεγαλύτερης βά-
σης υπολογισµού.

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016

Με την διάταξη του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 είχε
εισαχθεί µεταβατική ρύθµιση για µειωµένες εισφορές
αυτοαπασχολούµενων προερχόµενων από το ΕΤΑΑ για
το χρονικό διάστηµα από την 1.1.2017 έως και τις
31.12.2020. Δεδοµένου ότι µε νεότερη ρύθµιση από την
1.1.2017 οι εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και ε-
φάπαξ παροχής είναι ποσοστά επί σταθερής βάσης υπο-
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λογισµού και συγκριµένα επί του εκάστοτε ισχύοντος
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών, οι αναφερόµενες στο άρθρο προσαρµογές δεν
ισχύουν για τις εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και
εφάπαξ παροχής. 

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016

Με την προτεινόµενη διάταξη προσαρµόζεται ο ορι-
σµός των συντάξιµων αποδοχών στη νέα µεταρρύθµιση,
σχετικά µε τις εισφορές αυτοαπασχολούµενων, ελευθέ-
ρων επαγγελµατιών και ασφαλισµένων του άρθρου 40.
Ορίζεται ότι συντάξιµες αποδοχές αποτελεί το ποσό που
αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµ-
βανόταν η καταβεβληµένη µηνιαία εισφορά ως εισφορά
ύψους 20%. Αντίστοιχα ρυθµίζονται και οι συντάξιµες α-
ποδοχές που προκύπτουν έπειτα από εξαγορά πλασµα-
τικού χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος στο ΕΤΕΑΕΠ

Η έναρξη του δικαιώµατος της επικουρικής σύνταξης,
µέχρι σήµερα, καθορίζεται από τις καταστατικές διατά-
ξεις κάθε ενταχθέντος στο ΕΤΕΑΕΠ τοµέα ή κλάδου, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει διαφορετική έναρξη του δικαιώ-
µατος σύνταξης ανά τοµέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
στο τ. ΤΕΑΔΥ η ηµεροµηνία έναρξης ακολουθεί την ηµέ-
ρα συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα, στο τ.
ΤΕΑΠΟΚΑ η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµέρα παύ-
σης της µισθοδοσίας του Δηµοσίου Ταµείου, ενώ στο τ.
ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ η επικουρική σύνταξη άρχεται την πρώτη
του εποµένου µηνός από το µήνα που επήλθε η αποχώ-
ρηση του ασφαλισµένου από την υπηρεσία. Το ισχύον
πλαίσιο µε τις πολλές και διαφορετικές ηµεροµηνίες έ-
ναρξης του δικαιώµατος σύνταξης γήρατος δεν δικαιο-
λογείται µετά την ένταξη όλων των φορέων στο ΕΤΕΑ-
ΕΠ, γιατί αφενός µεν η έναρξη καταβολής της σύνταξης
δεν αντιµετωπίζεται µε ενιαίο τρόπο για όλους τους α-
σφαλισµένους, αφετέρου δε, δηµιουργούνται διοικητι-
κές δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία έκδοσης των συ-
νταξιοδοτικών αποφάσεων. Ακόµη, η ενοποίηση των α-
ντίστοιχων κανόνων στον ΕΦΚΑ µε το ν. 4554/2018 (A΄
130) καθιστά αναγκαία την αντίστοιχη ρύθµιση των επι-
κουρικών συντάξεων.
Στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων που θέτει ο

ν. 4387/2016 (Α΄ 85) για το σύνολο των ασφαλισµένων
και συνταξιούχων όλων των φορέων που εντάχθηκαν
στο ΕΤΕΑΕΠ, στους οποίους κανόνες συµπεριλαµβάνε-
ται και ο κοινός τρόπος υπολογισµού της σύνταξης, κρί-
νεται σκόπιµη η καθιέρωση ενιαίας ρύθµισης έναρξης
του δικαιώµατος σύνταξης.
Συγκεκριµένα και προκειµένου για την άσκηση του δι-

καιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανά-
του από τους ασφαλισµένους των ενταχθέντων στο
ΕΤΕΑΕΠ τοµέων, ορίζεται ως προϋπόθεση η υποβολή αί-

τησης συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΕΠ. Το δικαίωµα σε
σύνταξη γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόµενου
της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, υπό
την προϋπόθεση ότι κατά την ηµεροµηνία αυτή πληρού-
νται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε
αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται οι εν λό-
γω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, τα δικαιολογητικά που α-
παιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω
γήρατος υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα του
έκτου µήνα που έπεται του µήνα υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης.
Σηµαντική διαφοροποίηση που επέρχεται µε τη νέα

ρύθµιση είναι ότι πλέον δεν απαιτείται η διακοπή της ε-
παγγελµατικής δραστηριότητας, προκειµένου να αρχίσει
η συνταξιοδότηση. Έτσι, σε όσες περιπτώσεις ο ασφαλι-
σµένος επιθυµεί να συνεχίσει τη µισθωτή δραστηριότητά
του ή την αυτοαπασχόληση, αρκεί να το δηλώσει στην
αίτηση συνταξιοδότησής του, χωρίς πλέον να απαιτείται
διακοπή δραστηριότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ., προκει-
µένου για ελεύθερους επαγγελµατίες ή αυτοαπασχο-
λούµενους.
Κοινή ηµεροµηνία έναρξης του δικαιώµατος σύνταξης

ορίζεται και για τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα συντα-
ξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιού-
χου. Οµοίως, ορίζεται και το χρονικό σηµείο λήξης σε
συντάξεις γήρατος και λόγω θανάτου.
Η νέα ρύθµιση για την ενιαία έναρξη του δικαιώµατος

σύνταξης αρχίζει να εφαρµόζεται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος άρθρου, καταργουµένων από την ί-
δια ανωτέρω ηµεροµηνία όλων των ειδικών ή γενικών
διατάξεων των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ τοµέων που
ρυθµίζουν διαφορετικά το θέµα της έναρξης και λήξης
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και θανάτου.
Με τη διάταξη αυτή ενοποιείται και απλοποιείται η α-

ντιµετώπιση των περιπτώσεων έναρξης και λήξης του δι-
καιώµατος σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ, κατ’ αναλογία της
διάταξης του ΕΦΚΑ, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
ισότιµη αντιµετώπιση όλων των ασφαλισµένων.

Άρθρο 9
Τεχνικό ζήτηµα για την απονοµή επικουρικών 
συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ

Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι σε πε-
ρίπτωση υποβολής δήλωσης των ασφαλισµένων του
ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ,
περί εξόφλησης των εισφορών των συνεισπραττόµενων
κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών,
για το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31.12.2016 για το ο-
ποίο έχουν εξοφληθεί οι εισφορές για τον κλάδο κύριας
ασφάλισης και έχει διενεργηθεί έλεγχος του χρόνου α-
σφάλισης, η επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή α-
πονέµεται, επικουρικά ως προς τα στοιχεία του ταµείου,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του προτεινόµενου
άρθρου. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, το ΕΤΕΑΕΠ ε-
λέγχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 εντός δύο (2) ε-
τών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Σε περί-
πτωση που η διαδικασία της παραγράφου 1 δεν συµπί-
πτει µε τα επαληθευµένα στοιχεία, εκτός από τις άλλες
έννοµες συνέπειες, αναζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ οι α-
χρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές.
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Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές 

από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ

Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται κατά τις
γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής διοίκησης,
της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη στη Διοί-
κηση, καθώς και της αρχής της επιείκειας προς τον διοι-
κούµενο, η µη αναζήτηση από το τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ,
ήδη ΕΤΕΑΕΠ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των επι-
κουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, οι οποίες κα-
ταβλήθηκαν στους ασφαλισµένους του τ. ΤΑΔΚΥ και
τ. ΤΠΔΚΥ χωρίς υπαιτιότητά τους. 
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/

2004 προβλεπόταν ότι:
«3. Ασφαλισµένοι επικουρικών ταµείων που συνταξιο-

δοτούνται από το Δηµόσιο ή συνταξιοδοτούνται µε κα-
θεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξοµοιούµενο µε αυτό
του Δηµοσίου βάσει ιδιαίτερων νοµοθετηµάτων µπορούν
να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συµπίπτει
µε συντάξιµο χρόνο στο Δηµόσιο ή το φορέα κύριας α-
σφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης και της στρατιωτικής
υπηρεσίας, εφόσον για τον χρόνο αυτόν ο ασφαλισµέ-
νος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση µε εξαίρεση το
Μ.Τ.Π.Υ.. Η αναγνώριση γίνεται µε απόφαση του Ταµεί-
ου µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου…».
Πολλοί, αξιοποιώντας την ανωτέρω διάταξη, εξαγόρα-

σαν στο επικουρικό ταµείο χρόνο ασφάλισης και έτσι θε-
µελίωσαν δικαίωµα και έλαβαν από το τ. ΤΑΔΚΥ, ήδη Ε-
ΤΕΑΕΠ, επικουρικό βοήθηµα και από το τ. ΤΠΔΚΥ εφά-
παξ παροχή. Εκ των υστέρων, όµως, διαπιστώθηκε από
το Ταµείο η λάθος ερµηνεία της παραπάνω διάταξης και
πλέον το ΕΤΕΑΕΠ ανακαλεί τις αποφάσεις απονοµής ε-
πικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών σε όσους έ-
καναν εξαγορά χρόνου σύµφωνα µε τα παραπάνω. Πε-
ραιτέρω το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ ανα-
καλεί πράξεις απονοµής επικουρικών συντάξεων και ε-
φάπαξ παροχών λόγω µεταγενέστερης της χορήγησής
τους ανάκλησης της απόφασης του Φορέα κύριας ασφά-
λισης αλλά και λόγω µεταγενέστερης της χορήγησής
τους απορριπτικής απόφασης του Φορέα κύριας ασφάλι-
σης. 
Λόγω της παραπάνω δύσκολης ερµηνείας των διατά-

ξεων του νόµου και της παντελούς έλλειψης υπαιτιότη-
τας του ασφαλισµένου, στα πλαίσια της χρηστής διοίκη-
σης και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του πολίτη
προς τη Διοίκηση, κρίνεται σκόπιµη η προτεινόµενη διά-
ταξη προκειµένου να µην αναζητηθούν τα ποσά ως α-
χρεωστήτως καταβληθέντα και να αποφευχθεί η ανατρο-
πή του οικονοµικού προγραµµατισµού των ασφαλισµέ-
νων σε βάρος τους. 

Άρθρο 11
Αναγνώριση πλασµατικών χρόνων πριν την 1.1.2017 

και αύξηση των συντάξιµων αποδοχών

Σύµφωνα µε το προϊσχύσαν καθεστώς οι ασφαλισµέ-
νοι εξαγόραζαν πλασµατικό χρόνο ασφάλισης µε εισφο-
ρά υπολογιζόµενη επί της κατώτατης βάσης υπολογι-
σµού χωρίς αυτό να επηρεάζει το ποσό της οριστικής
τους σύνταξης. Ωστόσο, σύµφωνα µε το νέο νοµοθετικό
πλαίσιο ο πλασµατικός χρόνος εξαγοράζεται µε εισφορά
υπολογιζόµενη επί του τελευταίου µηνιαίου εισοδήµα-
τος. Ανάλογα το ποσό της καταβαλλόµενης εισφοράς ε-

πηρεάζονται και οι συντάξιµες αποδοχές. Επειδή οι ανα-
γνωριζόµενοι µήνες ασφάλισης στο νέο σύστηµα υπολο-
γισµού της σύνταξης στα πλαίσια της ανταποδοτικότη-
τας των εισφορών έχουν αντίκτυπο στο τελικό ποσό της
σύνταξης και επειδή όσοι εξαγόρασαν µε το προϊσχύον
καθεστώς χωρίς να έχουν αξιοποιήσει ακόµη αυτό το
χρόνο θα µπορούσαν να θίγονται λόγω µεταγενέστερης
µεταβολής του νοµοθετικού πλαισίου, κρίνεται σκόπιµο
να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να υπαχθούν στο ευ-
νοϊκότερο καθεστώς του ν. 4387/2016, καταβάλλοντας
τη διαφορά.

Άρθρο 12
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπροθέσµων 
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ 

που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία
εκκαθάρισης και πληρωµής από τον ΕΦΚΑ των ληξιπρό-
θεσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ -
ήτοι εκείνων που αφορούν τα έτη από το 2006 και εντεύ-
θεν για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά
περίπτωση παραστατικά- προς τα φαρµακεία, λοιπούς
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας,
φαρµακευτικές εταιρείες, προµηθευτές υγειονοµικού και
λοιπού υλικού κ.λπ., καθώς και προς ασφαλισµένους των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στην παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης προ-

βλέπονται κάποια ποσοστά εκπτώσεων αναφορικά µε τις
οφειλές προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, ενώ
αναφορικά µε τις οφειλές προς ασθενείς ασφαλισµέ-
νους ορίζεται ότι θα εξοφληθούν σε ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%).
Μέσω του προβλεπόµενου πρόχειρου λογιστικού ε-

λέγχου που διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ε-
νταλµάτων επιταχύνεται η διαδικασία εξόφλησης των
ληξιπρόθεσµων ως άνω υποχρεώσεων. Οµοίως, για την
επιτάχυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ορίζεται ότι εξαι-
ρετικώς, για την οριστικοποίηση των ληξιπροθέσµων υ-
ποχρεώσεων, τη δέσµευση, τη µεταφορά πιστώσεων και
κεφαλαίων απαιτείται και αρκεί, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης, σύνταξη και υποβολή εντύπου συγκε-
ντρωτικής κατάστασης ανά παραστατικό ή προµηθευτή ή
πάροχο ή κατηγορία δαπάνης.
Η παράγραφος 5 της προτεινόµενης διάταξης αποσα-

φηνίζει ζητήµατα αρµοδιοτήτων των οργανικών µονά-
δων της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγεί-
ας του ΕΦΚΑ καθώς επίσης και των τµηµάτων Οικονοµι-
κού των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ στη διε-
νέργεια της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωµής των
ληξιπρόθεσµων δαπανών υγείας του τ. ΕΤΑΑ. Οµοίως
στην παράγραφο 6 της προτεινόµενης διάταξης καθορί-
ζεται η αρµοδιότητα των οργανικών µονάδων των Διευ-
θύνσεων Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, αναφορικά µε την
εκκαθάριση και εξόφληση των ληξιπρόθεσµων δαπανών
υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ.
Επιπλέον, µε την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται η δια-

δικασία εκκαθάρισης και πληρωµής και των ληξιπρόθε-
σµων υποχρεώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
εκτός συµβατικής σχέσης, εφόσον αποδεικνύεται η πα-
ροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή προϊόντων από τους
τελευταίους.
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Επιπροσθέτως, µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέ-
πεται ότι η εκκαθάριση και πληρωµή των ως άνω ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεων θα γίνεται κατά παρέκκλιση
των περί παραγραφής διατάξεων. 
Τέλος, µε την προτεινόµενη διάταξη χορηγείται εξου-

σιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών
να καθορίζουν µε κοινή απόφασή τους κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της διάτα-
ξης αυτής.

Άρθρο 13
Νοµική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η προτεινόµενη ρύθµιση ορίζει ότι ο ΕΦΚΑ παρίσταται
νόµιµα σε δίκες που αφορούν τους Κλάδους Υγείας που
µεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι αποφάσεις επ’ αυτών
των δικών εκτελούνται υπέρ και σε βάρος του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η διάταξη εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες.

Άρθρο 14
Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961
(Α΄ 81), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του ν.δ. 1390/1973 (Α΄ 103) και την παρ. 3 του άρ-
θρου 8 του ν. 1140/1981 (Α΄ 123), η ηλικία των ασφαλι-
σµένων του τ. ΟΓΑ και των µελών της οικογένειάς τους
αποδεικνύεται µε ληξιαρχική πράξης γέννησης, η οποία
έχει συνταχθεί ή διορθωθεί εντός 90 ηµερών από την
γέννηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική
πράξη γέννησης η ηλικία αποδεικνύεται για τους µεν ά-
ντρες από την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρένων και σε
περίπτωση που αυτό λείπει από την εγγραφή στα Δηµο-
τολόγια, για δε τις γυναίκες από την εγγραφή στα Δηµο-
τολόγια. Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει επισυµβεί
µε οποιονδήποτε τρόπο διόρθωση ή µεταβολή του έτους
γεννήσεως που αναγράφεται στα Μητρώα Αρένων ή τα
δηµοτολόγια, λαµβάνεται υπόψη το προ της διόρθωσης
αναγραφόµενο έτος γεννήσεως. 
Σε περίπτωση αµφισβήτησης από τους ασφαλισµέ-

νους της ορθότητας της εγγραφής του έτους γεννήσεως
αυτών ή των µελών της οικογένειάς τους στα Δηµοτολό-
για, αυτό καθορίζεται µετά από αίτηση των ασφαλισµέ-
νων µε απόφαση των αρµόδιων Επιτροπών Καθορισµού
ηλικίας του τ. ΙΚΑ. 
Τέλος, µε τον νόµο 1599/1986 (Α΄ 75) καθιερώνεται

νέος τύπος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι η ταυτότητα των
ελλήνων πολιτών έναντι πάντων αποδεικνύεται από τα
δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σύµφωνα µε τον νό-
µο. 
Μέχρι σήµερα ο πρώην ΟΓΑ ακολουθούσε την παρα-

πάνω πρακτική του ν. 4169/1961 σε αντίθεση µε του λοι-
πούς εντασσόµενους στον ΕΦΚΑ φορείς, στους οποίους
η ηλικία των ασφαλισµένων αποδεικνύεται πλήρως µόνο
από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 
Στα πλαίσια, λοιπόν, της ενιαίας για όλους τους ασφα-

λισµένους του ΕΦΚΑ αντιµετώπισης και προς αποφυγή
της χρονοβόρου διαδικασίας των αρµόδιων Επιτροπών
του τ. ΙΚΑ που επιλύουν τις σχετικές µε το έτος γεννή-
σεως αµφισβητήσεις, κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της

παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 και προτείνεται
πλέον η ηλικία των ασφαλισµένων του τ. ΟΓΑ να αποδει-
κνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, όπως
και συνέβαινε και στους λοιπούς στον ΕΦΚΑ εντασσόµε-
νους φορείς. 

Άρθρο 15
Μηχανογραφικό σύστηµα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ

του Υπουργείου Οικονοµικών

Με την προτεινόµενη διάταξη θεσµοθετείται αναδρο-
µικά ένα µεταβατικό µέχρι την πλήρη ένταξη του πληρο-
φοριακού συστήµατος της ΓΓΠΣ στον ΕΦΚΑ στάδιο συ-
νεργασίας µεταξύ τους προκειµένου να προωθούνται µε
κάθε νόµιµο τρόπο όλες οι διαδικασίες µηχανογράφη-
σης και πληροφορικής µε στόχο την απρόσκοπτη χορή-
γηση των συντάξεων του Δηµοσίου Τοµέα. Το δε πρωτό-
κολλο συνεργασίας αναφέρει ενδεικτικά τις αµοιβαίες υ-
ποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, την υποστήριξη
της παραγωγικής λειτουργίας, θέµατα διαχείρισης δεδο-
µένων, προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των
συστηµάτων και των δεδοµένων και την διάρκεια ισχύος
του.

Άρθρο 16
Τρόπος υπολογισµού σύνταξης των µονοσυνταξιούχων

ασφαλισµένων του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις 
προ του ν. 4387/2016

Μέχρι την ισχύ του ν. 4387/2016 (12.5.2016), σύµφωνα
µε τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, οι
συνταξιούχοι του πρώην Ταµείου που ήταν ασφαλισµέ-
νοι και στον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων ελάµβαναν,
για το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο, προσαύξηση στο
ποσό της σύνταξής τους ίση µε το πενήντα τοις εκατό
(50%) του ποσού της κύριας σύνταξης, εφόσον ο χρόνος
ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην Ε-
ΤΑΑ-ΤΣΑΥ ταυτιζόταν µε το χρόνο ασφάλισης στον κλά-
δο των Μονοσυνταξιούχων, ενώ εάν υπήρχαν οφειλές α-
πό ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο, δεν καταβαλλό-
ταν συνταξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο αυτό.
Κατόπιν αυτού, κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί η δυ-

νατότητα και ο τρόπος χορήγησης συνταξιοδοτικής πα-
ροχής από τον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων αφενός
στις περιπτώσεις ασφαλισµένων που ο χρόνος ασφάλι-
σης στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
δεν ταυτίζεται µε το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μο-
νοσυνταξιούχων του Ταµείου και αφετέρου στις περι-
πτώσεις συνταξιούχων που κατά τη συνταξιοδότησή
τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο
των Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών από ασφαλιστι-
κές εισφορές στον Κλάδο.
Έτσι, µε την παρούσα διάταξη προτείνεται στις περι-

πτώσεις συνταξιοδότησης ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ
πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που ως προς τον υπολογισµό της σύ-
νταξής τους έχουν εφαρµογή οι προγενέστερες του
ν. 4387/2016 διατάξεις, όταν ο χρόνος ασφάλισης στον
κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυ-
τίζεται µε το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυντα-
ξιούχων του Ταµείου αυτού, οι συνταξιούχοι να λαµβά-
νουν ως σύνταξη για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης το προβλεπόµενο από τις καταστατικές
διατάξεις του πρώην Ταµείου ποσό και για κάθε έτος α-
σφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων επιπλέον πο-
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σό ίσο µε το 1/25 του ποσού της προσαύξησης που προ-
βλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τα-
µείου για είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στον κλάδο
Μονοσυνταξιούχων .
Επίσης, προτείνεται στις περιπτώσεις ασφαλισµένων

του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλλει αίτηση συ-
νταξιοδότησης µέχρι 12.5.2016, η οποία βρίσκεται σε εκ-
κρεµότητα, και συνταξιούχων µέχρι την ίδια ως άνω ηµε-
ροµηνία του Ταµείου αυτού, οι οποίοι κατά τη συνταξιο-
δότησή τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική παροχή από
τον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών από
ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο, να λαµβάνουν προ-
σαύξηση σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο µό-
νο για τα έτη που έχουν καταβάλει εισφορές στον Κλά-
δο Μονοσυνταξιούχων.

Άρθρο 17
Αντιµετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Η προτεινόµενη διάταξη αποσκοπεί στην αντιµετώπι-
ση και επίλυση ερµηνευτικών αλλά και πρακτικών ζητη-
µάτων που έχουν ανακύψει κατά την αναζήτηση από τον
ΕΦΚΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, παροχών της
παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), οι ο-
ποίες χροηγήθηκαν κατόπιν θετικής απόφασης Τοπικής
Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Για λόγους ι-
σότιµης µεταχείρισης όλων των σχετικών περιπτώσεων,
για τις οποίες άλλωστε συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες
που οδήγησαν στην αρχική χορήγησή τους και στην τε-
λική αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθεισών,
προτείνεται η ενιαία εφαρµογή, σε όλες τις περιπτώσεις,
της οικείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 103
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι οι σχετικές παροχές χορη-

γήθηκαν κατόπιν θετικής απόφασης της Τοπικής Διοικη-
τικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χορηγήθηκαν άνευ υ-
παιτιότητας του λαβόντος και επιστρέφονται άτοκα. 

Άρθρο 18
Παρακράτηση και συµψηφισµός µε οφειλές προς ΦΚΑ

που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 2084/1
992 (Α΄ 165), οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης (ΦΚΑ) από ληξιπρόθεσµες εισφορές, πρόσθε-
τα τέλη και επιβαρύνσεις, εισπράττονται κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Κατά τη δε διάταξη του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, σε περί-
πτωση χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά του
ΦΚΑ, ο Φορέας παρακρατεί και συµψηφίζει το ποσό που
αντιστοιχεί στην απαίτηση του οφειλέτη έναντι του Φο-
ρέα µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του. 
Ειδικά για την περίπτωση οφειλών που έχουν υπαχθεί

σε ρύθµιση, εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4331/2015 (Α΄ 69), σύµφωνα µε την οποία οι ΦΚΑ προ-
βαίνουν σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη έναντι του φορέα, µέχρι του ύψους των ο-
φειλών του, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 83 του
ΚΕΔΕ, τα δε παρακρατούµενα ποσά συµψηφίζονται µε
τις τελευταίες δόσεις της ρύθµισης. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, ορίζεται ότι, στις περι-

πτώσεις οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι ΦΚΑ
παρακρατούν πλέον ποσοστό της απαίτησης του οφειλέ-
τη, το οποίο συµψηφίζουν µε τις οφειλές, ενώ διατηρεί-

ται η πρόβλεψη ότι τα παρακρατούµενα ποσά συµψηφί-
ζονται µε τις τελευταίες δόσεις της ρύθµισης. Με τον
τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται µια εύλογη ισορροπία µετα-
ξύ του δηµοσίου συµφέροντος και των συµφερόντων
των προσώπων µε οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµι-
ση, οι όροι της οποίας τηρούνται κανονικά, τα οποία έ-
χουν χρηµατική απαίτηση κατά των ΦΚΑ. Τα ποσοστά
της παρακράτησης θα οριστούν µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την εύ-
λογη αυτή ισορροπία. 
Παρεµφερής εύλογη ισορροπία προβλέπεται και εφαρ-

µόζεται ήδη σε περιπτώσεις χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας για την είσπραξη χρηµάτων
από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και της κατ’ ε-
ξουσιοδότηση εκδοθείσας ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398), ό-
πως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 19
Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1

της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιήθηκε η υποπα-
ράγραφος ΙΑ.1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) που προβλέπει
την πάγια ρύθµιση των οφειλοµένων εισφορών στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο ν. 4336/2015, λαµβάνο-
ντας υπόψη το εν γένει οικονοµικό περιβάλλον για τους
οφειλέτες που επρόκειτο να ενταχθούν στην πάγια ρύθ-
µιση, καθώς αυτή αποτελούσε τότε το µόνο σχήµα ρύθ-
µισης ληξιπροθέσµων οφειλών και προκειµένου να διευ-
κολύνει την υπαγωγή τους σε αυτό, προέβλεψε διετή α-
ναστολή για την παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή ε-
µπράγµατων βαρών. Με την προτεινόµενη διάταξη παρα-
τείνεται η αναστολή των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄
της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρα-
γράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Η θέ-
σπιση της προτεινόµενης διάταξης κρίνεται απαραίτητη
προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια υπαγωγής στην πά-
για ρύθµιση και να διευκολυνθούν οι οφειλέτες να εξο-
φλήσουν ή να τακτοποιήσουν µε νόµιµο τρόπο τις οφει-
λές τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018

Με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56)
προσδιορίσθηκαν τα πρόσωπα που θεωρούνται µέλη οι-
κογένειας των άµεσα ασφαλισµένων, των συνταξιούχων
λόγω αναπηρίας ή γήρατος και των δικαιούχων εξωιδρυ-
µατικού επιδόµατος, τα οποία υπάγονται για παροχές υ-
γειονοµικής περίθαλψης στον ΕΦΚΑ. 
Με την προτεινόµενη προσθήκη στο πρώτο εδάφιο της

παραγράφου 2 και στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄
της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 ως µέλη οι-
κογένειας, εκτός του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή
γήρατος και των δικαιούχων εξωιδρυµατικού επιδόµατος
που υπάγονται για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης
στον ΕΦΚΑ, θα θεωρούνται πλέον και τα µέλη οικογένει-
ας συνταξιούχου λόγω θανάτου.
Ειδικότερα, δεδοµένου ότι τα άγαµα τέκνα του θανό-

ντος (και µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο ε-
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φόσον σπουδάζουν) είναι (συν)δικαιούχοι της σύνταξης
λόγω θανάτου και , εποµένως, καλύπτονται για υγειονο-
µική περίθαλψη ως συνταξιούχοι, µε την προτεινόµενη
προσθήκη υπάγονται στον ΕΦΚΑ για υγειονοµική περί-
θαλψη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µεµονωµένες περιπτώσεις
προσώπων, όπως τα ανάπηρα τέκνα που ο γονέας (πατέ-
ρας ή µητέρα) είναι συνταξιούχος λόγω θανάτου και τα ί-
δια δεν λαµβάνουν σύνταξη αλλά προνοιακό επίδοµα ,µε
αποτέλεσµα να µην υπάγονται στον ΕΦΚΑ για υγειονο-
µική περίθαλψη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά έχουν περίθαλ-
ψη µέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις δηµόσιες δοµές υγείας
ως ανασφάλιστοι. 

Άρθρο 21
Νοµοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης

Ενόψει της αντικατάστασης της διάταξης του άρθρου
39 του ν. 4387/2016, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 55
του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) περί της καταβολής ασφαλι-
στικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αµειβόµενων µε παραστα-
τικά παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία παραπέµπει στο
ανωτέρω άρθρο, χρήζει µικρής νοµοτεχνικής βελτίωσης.

Άρθρο 22
Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κρίνεται απα-
ραίτητη η άµεση ευαισθητοποίηση του Κράτους και η
συνδροµή του σε όσους επλήγησαν περισσότερο από
αυτές. Στο γενικότερο πλαίσιο συνεπικούρησης και προ-
στασίας των ατόµων αυτών κρίνεται σκόπιµο να δίνεται
η σύνταξη του θανόντα ολόκληρη στους δικαιούχους. Σε
περίπτωση που η σύνταξη του θανόντα υπολείπεται των
κατώτατων ορίων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 12 του ν. 4387/2016 αυξάνεται µέχρι το ποσό του
προβλεποµένου κατώτατου. Η ρύθµιση ισχύει αναδροµι-
κά, από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και αποτελεί
ειδική διάταξη. 
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Άρθρο 23
Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευµένες

αποδοχές και αποζηµίωση απόλυσης

Όπως παγίως γίνεται δεκτό νοµολογιακά, οι παραβά-
σεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου µό-
νον του α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) δεν γεννούν υπέρ των
εργαζοµένων αξίωση αποζηµίωσης για την πληρωµή των
ίδιων των οφειλόµενων αποδοχών, έστω και αν ζητού-
νται ως αποζηµίωση, αφού µόνη η παράλειψη του εργο-
δότη να καταβάλει εµπρόθεσµα τις αποδοχές δεν συνε-
πάγεται την απώλεια αυτών, ώστε να προκαλείται στον
εργαζόµενο ισόποση µε τις αποδοχές του ζηµία, που να
έχει ως αιτία το θεσπιζόµενο µε τις διατάξεις του α.ν.
690/1945 αδίκηµα και, συνεπώς, ο εργαζόµενος δεν δύ-
ναται να διεκδικήσει από την καθυστέρηση αυτή χρηµα-

τική ικανοποίηση για προκληθείσα εξ αυτής ηθική βλάβη.
Συνεπεία των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι, υπό την ισχύ
του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ΚΠΔ),
σε περίπτωση υπαίτιας µη καταβολής δεδουλευµένων α-
ποδοχών ή µη καταβολής της οφειλόµενης αποζηµίωσης
απόλυσης, οι εργαζόµενοι δεν νοµιµοποιούνται να παρί-
στανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις σχετικές ποινικές
δίκες κατά των εργοδοτών. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση καθιερώνεται το δικαίω-

µα δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, ανεξάρτητα
από τους όρους του άρθρου 63 του ΚΠΔ, µόνο για την υ-
ποστήριξη της κατηγορίας, σε εργαζόµενους στους ο-
ποίους οφείλονται δεδουλευµένοι µισθοί, καθώς και η
προβλεπόµενη αποζηµίωση απόλυσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου µόνου του α.ν. 690/1945 και του
άρθρου 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Η ρύθµιση αυτή α-
φορά εργαζοµένους οι οποίοι είναι οι ουσιαστικά αδικη-
θέντες από την παράνοµη και ποινικά κολάσιµη πράξη
του εργοδότη και οι οποίοι µπορούν, µε την παράστασή
τους στη δίκη, να συµβάλουν σηµαντικά στη διάγνωση
της υπόθεσης και στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλή-
θειας.

Άρθρο 24
Αύξηση Τµηµάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ

Έργο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) α-
ποτελεί, µεταξύ άλλων, η επίβλεψη και ο έλεγχος της ε-
φαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, ι-
δίως σε σχέση µε τους όρους και τις συνθήκες εργασίας,
τα χρονικά όρια εργασίας, την αµοιβή ή άλλες παροχές,
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, η έρευνα
της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνοµης απασχόλη-
σης των εργαζοµένων, η συµφιλίωση και επίλυση των
εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή πληροφοριών
σε εργαζόµενους και εργοδότες σχετικά µε τα πλέον α-
ποτελεσµατικά µέσα για την τήρηση των κείµενων δια-
τάξεων. 
Η αποτελεσµατική καταπολέµηση της παραβατικότη-

τας στην αγορά εργασίας επιτάσσει την ενίσχυση της
γεωγραφικής κάλυψης της δοµής του ΣΕΠΕ. Προς το
σκοπό αυτό, η ίδρυση των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας καθίσταται
σκόπιµη, βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών των συγκεκρι-
µένων περιοχών όσον αφορά στον τοµέα της οικονοµίας
και ειδικότερα της αγοράς εργασίας, συνεκτιµώντας επι-
µέρους παραµέτρους, όπως το µέγεθος του εργατικού
δυναµικού, τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων, τους οι-
κονοµικούς κλάδους που αναπτύσσουν επιχειρηµατική
δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές. 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η µείωση της χιλιοµετρικής α-

πόστασης µεταξύ της έδρας των υφιστάµενων Τµηµά-
των Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και των περιο-
χών χωρικής αρµοδιότητάς τους, γεγονός που εξυπηρε-
τεί την εύρυθµη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών και την αποτελεσµατικότερη επίτευξη του επιχειρη-
σιακού στόχου του ΣΕΠΕ, µε έµφαση στην άµεση εξέτα-
ση των καταγγελιών που αφορούν την καταστρατήγηση
της εργατικής νοµοθεσίας. 
Για τη λειτουργία των νέων Τµηµάτων Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας προ-
βλέπεται αφενός η δυνατότητα µετάταξης σε αυτά προ-
σωπικού εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και αφετέρου η έναρξη της λειτουργίας τους µόλις
αυτά στελεχωθούν επαρκώς.

Άρθρο 25
Νοµική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραµµατέα, 
των Επιθεωρητών  και λοιπών υπαλλήλων

Για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλε-
ση των καθηκόντων του Ειδικού Γραµµατέα και των Επι-
θεωρητών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),
το άρθρο 20 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προβλέπει ότι, σε
δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται µε την άσκηση
των καθηκόντων τους, εκπροσωπούνται από µέλος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ύστερα από έ-
γκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, καθορίζεται το σύνολο

των ζητηµάτων σχετικά µε τη νοµική εκπροσώπηση των
ανωτέρω προσώπων από το ΝΣΚ, ώστε να είναι σαφές
το πλαίσιο χορήγησης της εν λόγω δυνατότητας. 
Ως προς το υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής της διάτα-

ξης, στα πρόσωπα που δικαιούνται νοµικής εκπροσώπη-
σης από µέλος του ΝΣΚ προστίθενται και λοιποί υπάλλη-
λοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ, οι οποίοι
συνδράµουν κατά τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και κα-
τά τη συµφιλιωτική διαδικασία ή/και τη διαδικασία επίλυ-
σης εργατικών διαφορών. Η ένταξη και των προσώπων
αυτών κρίνεται προσήκουσα, καθώς και στις περιπτώσεις
αυτές συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες και περιστάσεις µε
αυτές των Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ. 
Όσον αφορά το διαδικαστικό πλαίσιο, ορίζεται ότι α-

παιτείται έγγραφο αίτηµα του Ειδικού Γραµµατέα του
ΣΕΠΕ προς το ΝΣΚ. Για τους Επιθεωρητές και τους λοι-
πούς συνδράµοντες υπαλλήλους του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και του ΣΕΠΕ απαιτείται θετική εισήγηση του Προϊ-
σταµένου της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρε-
σία που υπηρετούν. Για υποθέσεις που αφορούν τους Ει-
δικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι υπάγονται απευθείας
στον Ειδικό Γραµµατέα (άρθρο 9 του ν. 3996/2011), το
έγγραφο αίτηµα συνοδεύεται από θετική εισήγηση του
Ειδικού Γραµµατέα. Τέλος, για υποθέσεις που αφορούν
τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ, το έγγραφο αίτηµα υ-
ποβάλλεται από τον ίδιο, αλλά πρέπει να συνοδεύεται α-
πό σχετικό αναλυτικό ενηµερωτικό σηµείωµα και να έχει
εγκριθεί προηγουµένως από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η
ύπαρξη θετικής εισήγησης ή έγκρισης κρίνεται σκόπιµη
και αναγκαία, ώστε να αποκλειστούν περιπτώσεις αντι-
κρουόµενων συµφερόντων µεταξύ της εκπροσώπησης
των προσώπων αυτών και της εξυπηρέτησης των δικαιω-
µάτων και συµφερόντων του ΣΕΠΕ, του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και του Δηµοσίου εν γένει, τα οποία καλείται πρω-
τίστως να υπερασπιστεί το ΝΣΚ, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 100Α του Συντάγµατος.
Εναλλακτικά προς τη δυνατότητα ορισµού µέλους του

ΝΣΚ, για την εκπροσώπηση των προσώπων αυτών προ-
βλέπεται η δυνατότητα να αναθέσουν την εκπροσώπησή
τους σε δικηγόρο της επιλογής τους. Στην περίπτωση
αυτή, αποκλείεται η παράσταση εκπροσώπου από το
ΝΣΚ, ενώ τυχόν καταβληθέντα από αυτούς έξοδα καλύ-

πτονται εφόσον υπάρξει θετική προς τούτο εισήγηση. Ε-
άν δεν υπάρξει, δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν
τα έξοδα στα οποία προέβησαν εφόσον επιλυθεί αµετά-
κλητα η υπόθεση υπέρ τους. Σε αµφότερες τις περιπτώ-
σεις, το σχετικό αίτηµα εγκρίνεται από ειδική τριµελή ε-
πιτροπή, εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστατι-
κά, ενώ ως ανώτατο όριο κάλυψης της σχετικής δαπά-
νης ορίζεται το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε
διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται
στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και στα Παραρτή-
µατα αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Τέλος, προκειµένου να αποτραπεί το ενδεχόµενο ζη-

µίας του Δηµοσίου, προβλέπεται ότι, εάν η διαφορά επι-
λυθεί αµετάκλητα σε βάρος τους, τότε οφείλουν να επι-
στρέψουν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το σύνολο των δαπα-
νών στις οποίες προέβη. 

Άρθρο 26
Ποινικά αδικήµατα σε βάρος του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Έργο του ΣΕΠΕ αποτελεί, µεταξύ άλλων, η επίβλεψη
και ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων της εργατι-
κής νοµοθεσίας, ιδίως σε σχέση µε τους όρους και τις
συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αµοι-
βή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των ερ-
γαζοµένων, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και πα-
ράνοµης απασχόλησης των εργαζοµένων, η συµφιλίωση
και επίλυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παρο-
χή πληροφοριών σε εργαζόµενους και εργοδότες σχετι-
κά µε τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα για την τήρηση
των κείµενων διατάξεων. Του Σώµατος αυτού, που υπά-
γεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προΐσταται ο Ει-
δικός Γραµµατέας του ΣΕΠΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη
και τον έλεγχο για την εύρυθµη, αποτελεσµατική και συ-
ντονισµένη δράση όλων των υπηρεσιών του. 
Κατά την επιτέλεση του έργου τους, και ιδιαίτερα κατά

τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, αλλά και κατά τη συµ-
φιλιωτική διαδικασία ή/και τη διαδικασία επίλυσης εργα-
τικών διαφορών, έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα (σωµατι-
κών και λεκτικών) επιθέσεων αλλά και προσχηµατικών
ποινικών ενεργειών σε βάρος Επιθεωρητών και λοιπών
υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ
που τους συνδράµουν.
Οι πράξεις αυτές, εν γένει, τυποποιούνται ως ποινικά

αδικήµατα στις διατάξεις των άρθρων 229, 308 έως 311,
333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα. Ωστόσο, λόγω
της ιδιαίτερης ηθικοκοινωνικής απαξίας που ενέχει η
διάπραξη των εν λόγω αδικηµάτων σε βάρος Επιθεωρη-
τών και υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕ-
ΠΕ που τους συνδράµουν, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι
µε το ύψιστου δηµοσίου συµφέροντος καθήκον της επί-
βλεψης και του ελέγχου της εφαρµογής των διατάξεων
της εργατικής νοµοθεσίας, κρίνεται σκόπιµο οι δράστες
των πράξεων αυτών σε βάρος των συγκεκριµένων προ-
σώπων να αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη αυστηρότη-
τα από την Πολιτεία.
Άλλωστε, µε το ίδιο δικαιοπολιτικό θεµέλιο, προβλέ-

πονται ήδη στον Ποινικό Κώδικα αντίστοιχες διατάξεις
για την προστασία των αστυνοµικών, λιµενικών, πυρο-
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σβεστικών και υγειονοµικών υπαλλήλων (άρθρο 315Α
του Ποινικού Κώδικα), ενώ πρόσφατα θεσµοθετήθηκε ο-
µοίου περιεχοµένου αντιµετώπιση των αδικηµάτων αυ-
τών σε βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (άρθρο
66 του ν. 4557/2018, Α΄ 139).
Ενόψει των ανωτέρω, µε την προτεινόµενη ρύθµιση ο-

ρίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση η τέ-
λεση των εγκληµάτων των άρθρων 229, 308 έως 311,
333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος του Ει-
δικού Γραµµατέα, των Επιθεωρητών και των λοιπών υ-
παλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ που
τους συνδράµουν που τους συνδράµουν, κατά την εκτέ-
λεση της υπηρεσίας τους ή για λόγους σχετικούς µε την
εκτέλεσή της. 

Άρθρο 27
Δωρεάν µετακίνηση ανέργων

Η διευκόλυνση της ένταξης των ανέργων της χώρας
στην αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους πρωταρχι-
κούς στόχους της δράσης του ΟΑΕΔ. Η προσπάθεια επί-
τευξης του σκοπού αυτού πραγµατοποιείται, µεταξύ άλ-
λων, µε τη λήψη µέτρων προς εξασφάλιση ίσων ευκαι-
ριών για τους ανέργους, καθώς και µε την εφαρµογή πο-
λιτικών για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, προβλέφθηκε ήδη µε την υπ’ α-

ριθµ. οικ. Α-40580/3128/29.6.2015 κοινή υπουργική από-
φαση «Δωρεάν µετακίνηση και διαγραφή διοικητικών
προστίµων ανέργων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς»
(Β΄ 1293), η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου
µε το άρθρο 77 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), η δωρεάν µετα-
κίνηση των ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του Ο-
ΑΕΔ στα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς. 
Με την προτεινόµενη διάταξη, παρέχεται στον ΟΑΕΔ

η δυνατότητα να µεριµνά και ο ίδιος για την εξασφάλιση
της δωρεάν µετακίνησης των ανέργων εγγεγραµµένων
στα µητρώα του. Προς τον σκοπό αυτό χορηγείται αφε-
νός η δυνατότητα κάλυψης του κόστους της δωρεάν µε-
τακίνησης των ανέργων, σε περίπτωση έκδοσης κοινών
υπουργικών αποφάσεων που επέχουν θέση συµβάσεων,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),
και αφετέρου η δυνατότητα υλοποίησης ειδικών προ-
γραµµάτων για την εξασφάλιση της δωρεάν µετακίνη-
σης των ανέργων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

Άρθρο 28
Συµµετοχή ΣΒΒΕ στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 

και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

Με το άρθρο 41 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) ο Σύνδε-
σµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) αναγνωρί-
στηκε ως ισότιµος κοινωνικός εταίρος και προβλέφθηκε
η συµµετοχή του στα Διοικητικά Συµβούλια, στα συλλο-
γικά όργανα και στις εκπροσωπήσεις της χώρας, όπου
προβλέπεται συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Με την προτεινόµενη διάταξη, αποκτούν εφαρµογή τα

οριζόµενα στο ως άνω άρθρο όσον αφορά δύο συλλογι-
κά όργανα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (ΟΑΕΔ), το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ
και την Επιτροπή του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88)
για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασµού για την Ε-
φαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Ειδικότερα:

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001
(Α΄ 258), στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ συµµετέ-
χουν τέσσερις (4) εκπρόσωποι των εργαζοµένων, υπο-
δεικνυόµενοι από την ΓΣΕΕ, και πέντε (5) εκπρόσωποι
των εργοδοτών, εκ των οποίων δύο (2) υποδεικνύονται
από τον ΣΕΒ, ένας (1) από τη ΓΣΕΒΕΕ, ένας (1) από την
ΕΣΕΕ και ένας (1) από τον ΣΕΤΕ. Επιπλέον, ένας εκ των
εκπροσώπων των εργαζοµένων και ένας εκ των εκπρο-
σώπων των εργοδοτών υποδεικνύονται ως Αντιπρόεδροι
του Διοικητικού Συµβουλίου. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου προβλέπεται ότι η

µία (1) εκ των δύο (2) θέσεων συµµετοχής εκπροσώπων
του ΣΕΒ, θα καλύπτεται εφεξής από έναν εκπρόσωπο
του ΣΒΒΕ, έτσι ώστε οι πέντε (5) θέσεις εκπροσώπων
των εργοδοτών να κατανέµονται πλέον ισάριθµα και ισό-
τιµα µεταξύ των εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων. 
Συγχρόνως, µε σκοπό την ενίσχυση της αντιπροσω-

πευτικότητας στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ, κα-
θιερώνεται ένα διαδοχικό σύστηµα ανάληψης καθηκό-
ντων Αντιπροέδρου καθ’ υπόδειξη των εργοδοτών, µε
την κατά σειρά ορισµού ως Αντιπροέδρου του εκπροσώ-
που της κάθε µίας εργοδοτικής οργάνωσης για διάρκεια
ενός (1) έτους. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ισχύ-
ουσα ρύθµιση, ο οριζόµενος από την πλευρά των εργο-
δοτικών κοινωνικών εταίρων Αντιπρόεδρος υποδεικνύε-
ται από κοινού, ενώ σε περίπτωση ασυµφωνίας, ο Αντι-
πρόεδρος προτείνεται από τον ΣΕΒ.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 της προτεινόµενης

ρύθµισης αυξάνεται ο αριθµός των εκπροσώπων των
εργοδοτών στην Επιτροπή για τη λειτουργία του
ΕΛΕΚΠ, που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 4144/2013, από τέσσερις (4) σε πέντε (5), µε την
προσθήκη και εκπροσώπου του ΣΒΒΕ, µε αντίστοιχη αύ-
ξηση του αριθµού των εκπροσώπων των εργαζοµένων.

Άρθρο 29
Ειδικά προγράµµατα απασχόλησης ανέργων

Με την προτεινόµενη τροποποίηση επικαιροποιείται η
εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προκειµένου να προβλεφθεί ότι
την κοινή απόφαση της προαναφερόµενης διάταξης υ-
πογράφει αφενός ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, δεδοµένου ότι τα ειδικά προγράµµατα αφορούν
απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, και όχι ο Υπουργός Ε-
σωτερικών, και αφετέρου ο κατά περίπτωση συναρµό-
διος Υπουργός, εάν υπάρχει, λαµβάνοντας υπόψη τους
φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούµε-
νοι (ενδεικτικά: ΟΤΑ, σχολεία, νοσοκοµεία). 
Επίσης, επανακαθορίζεται ο καταµερισµός των ζητη-

µάτων που εξειδικεύονται αφενός στην κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου και α-
φετέρου στη δηµόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Οργανι-
σµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) για
κάθε πρόγραµµα, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 64 του
ν. 4430/2016. 
Τέλος, µε την παράγραφο 3 της προτεινόµενης ρύθµι-

σης προβλέπεται ότι οι επερχόµενες αλλαγές έχουν ε-
φαρµογή για προγράµµατα που θα προκηρυχθούν µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Επισηµαίνεται ότι
τα προγράµµατα προκηρύσσονται µε τη δηµοσίευση κοι-
νής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια, βάσει αυ-
τής της απόφασης, εκδίδεται η δηµόσια πρόσκληση,
στην οποία εξειδικεύονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Αποζηµίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές

συνδικαλιστικών οργανώσεων

Με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α΄
240) αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρ-
θρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) και ορίστηκε ότι ως δι-
καστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων ορίζονται πλέον δικηγόροι, κατόπιν αί-
τησης της οργάνωσης στον Δικηγορικό Σύλλογο της έ-
δρας της. Σύµφωνα δε µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 1264/1982, η αµοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων ο-
ρίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Πέραν των ανωτέρω, δικηγόροι ορίζονται ως αντιπρό-

σωποι της δικαστικής αρχής και στις βουλευτικές εκλο-
γές, σύµφωνα µε την περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57). Ειδικά για τις εκλογές
αυτές, ορίζεται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου 108
του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, ότι η αποζηµίωση
που λαµβάνουν δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, ει-
σφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, είναι ακατάσχετη, δεν υ-
πόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµ-
ψηφίζεται µε οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό
Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία από οποιαδήποτε αι-
τία.
Δεδοµένης της νοµοθετικής αλλαγής που επήλθε µε

την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016, της πρόνοι-
ας που πρέπει να λαµβάνει η Πολιτεία για την απρόσκο-
πτη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, µέ-
ρος της οποίας αποτελεί και η προώθηση της µικρότερης
δυνατής επιβάρυνσής τους για τη διενέργεια των εκλο-
γικών τους διαδικασιών, αλλά και για λόγους ισότητας
προς τα ήδη ισχύοντα για τις αποζηµιώσεις των αυτών
προσώπων όταν ορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστι-
κής αρχής στις βουλευτικές εκλογές, κρίνεται σκόπιµη η
εναρµόνιση των ισχυόντων κανόνων για αµφότερες τις
περιπτώσεις. 
Προς τον σκοπό αυτό, µε την προκείµενη διάταξη ορί-

ζεται αφενός ότι το ποσό που λαµβάνουν οι δικαστικοί α-
ντιπρόσωποι που διορίζονται στις εκλογές των συνδικα-
λιστικών οργανώσεων συνιστά αποζηµίωση και αφετέ-
ρου ότι οι προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 108 του
π.δ. 26/2012 ισχύουν και για τις αµοιβές των δικηγόρων
ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων.

Άρθρο 31
Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Σώµα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) παρέχει ένα
σύνολο υπηρεσιών προς εργαζόµενους και εργοδότες,
ενώ συγχρόνως αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση υ-
ποχρεώσεων των εργοδοτών βάσει της προϊούσας ενί-
σχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μεταξύ άλ-
λων, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δηµιουργούνται και τηρούνται υπο-
χρεωτικά ηλεκτρονικοί λογαριασµοί των εργοδοτών, υ-
ποβάλλονται οι καταστάσεις συµβάσεων εργασίας που
καταρτίστηκαν µε τη µεσολάβηση των Ιδιωτικών Γραφεί-
ων Ευρέσεως Εργασίας, τηρείται η βάση καταχώρισης

δεδοµένων των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας,
ενώ µέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ κοινοποιούνται κάθε είδους δι-
οικητικές πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται από όλα
τα όργανα και τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Ενόψει των πολλαπλών λειτουργιών και υπηρεσιών

του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, αποφασιστικό παράγοντα για την απρό-
σκοπτη και αποτελεσµατική παροχή τους αποτελεί η κα-
τάλληλη συντήρησή του, µέσω σχετικών συµβάσεων
που συνάπτονται κατά τις κείµενες διατάξεις. Εντούτοις,
η ισχύουσα σύµβαση για την συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
λήγει στις 31.12.2018, ενώ, παρά το προχωρηµένο στά-
διο της διοικητικής προεργασίας για την προκήρυξη του
νέου διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση
της διαδικασίας και η σύναψη νέας σύµβασης έως τη λή-
ξη της υφιστάµενης. 
Ειδικότερα, δεδοµένου του αντικειµένου της σύµβα-

σης, για την σύναψη νέας σύµβασης απαιτείται η προκή-
ρυξη δηµόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, µε την
τήρηση νοµοθετικά καθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων,
προθεσµιών και διαδικασιών. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, τα έννοµα α-
ποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης επέρχονται
εφόσον, σωρευτικά, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ά-
σκησης των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων και
µέσων, ολοκληρωθεί ο προσυµβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013 (Α΄ 52), όπου απαιτείται, και κοινοποιηθεί η
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Μόνο
µετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της α-
πόφασης κατακύρωσης, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατή
η πρόσκληση του αναδόχου για τη σύναψη σύµβασης, α-
πό την υπογραφή της οποίας θα είναι πλέον δυνατή η
παροχή των υπηρεσιών συντήρησης. 
Δεδοµένων των ανωτέρω, µε την προτεινόµενη ρύθµι-

ση παρατείνεται αυτοδικαίως η υφιστάµενη σύµβαση συ-
ντήρησης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ µέχρι 31.12.2019. Έως τότε θα
έχει µετά βεβαιότητας συναφθεί η νέα σύµβαση. Συγ-
χρόνως, προβλέπεται ότι η προκήρυξη του σχετικού δια-
γωνισµού για την ανάθεση θα λάβει χώρα µέχρι
31.12.2018, ενώ µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών α-
νάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης η πα-
ρατεινόµενη σύµβαση θα λυθεί αυτοδικαίως. Με τον τρό-
πο αυτό, παρέχεται το απολύτως αναγκαίο χρονικό διά-
στηµα µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδι-
κασιών και την υπογραφή της νέας σύµβασης, βάσει των
διατάξεων του ν. 4412/2016, έτσι ώστε να µην υπάρξει
χρονικό κενό στη συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, εξασφαλι-
ζόµενης, συνακόλουθα, της οµαλής συνέχισης της λει-
τουργίας του.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση Δαπανών ΕΦΚΑ

Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ από 1.1.2017
και την ένταξη σε αυτόν των φορέων που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4387/2016 (Α΄
85), κατά το πρώτο διάστηµα λειτουργίας του ΕΦΚΑ, δεν
κατέστη δυνατό να καταγραφούν και να εξοφληθούν ό-
λες οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Με την προτεινό-
µενη διάταξη επέρχεται η διευθέτηση των εν λόγω δα-
πανών, η οποία είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι οι δαπά-
νες αυτές αφορούν την καθαριότητα, τα ταχυδροµικά τέ-
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λη, τα τηλεφωνικά τέλη, τον φωτισµό και την κίνηση, την
επισκευή και τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
τη συντήρηση και τη τεχνική υποστήριξη συστηµάτων
πληροφορικής, τις λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων
και ελεύθερων επαγγελµατιών που εκτελούν ειδικές υ-
πηρεσίες, την επισκευή και συντήρηση µόνιµου και λοι-
πού εξοπλισµού, διαφηµίσεις, δηµοσιεύσεις και συνδρο-
µές σε εφηµερίδες και περιοδικά, µισθώµατα, κοινόχρη-
στα, τη µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, µεταφο-
ρές, προµήθειες µηχανηµάτων και δικαστικά έξοδα  και
οι οποίες µέχρι σήµερα δεν κατέστη δυνατόν να εξοφλη-
θούν. Το ποσό για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών
υπολογίζεται σε 945.622 ευρώ.
Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ από 1.1.2017

και την ένταξη σε αυτόν των φορέων που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), κατά το πρώτο διάστηµα λειτουργίας του ΕΦΚΑ,
δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν και να εξοφληθούν
όλες οι πραγµατοποιηθείσες από τους ενταγµένους φο-
ρείς και τον ΕΦΚΑ δαπάνες. Με την προτεινόµενη διάτα-
ξη επέρχεται η διευθέτηση των εν λόγω δαπανών, η ο-
ποία είναι αναγκαία δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές α-
φορούν µισθώµατα, κοινόχρηστα και καθαρισµό κτιρίων
εντασσόµενων φορέων, ταχυδροµικά τέλη, τηλεφωνικά
τέλη και λοιπές δαπάνες ΕΦΚΑ, συντήρηση και τροπο-
ποίηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι ο-
ποίες µέχρι σήµερα δεν κατέστη δυνατόν να εξοφλη-
θούν, και βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
του ΕΦΚΑ.

Άρθρο 33
Ελεγκτές ΠΕΚΑ

Με τις προκείµενες διατάξεις επιχειρείται η αποκατά-
σταση της θεσµικής εξοµοίωσης των δύο βασικών Ελε-
γκτικών Σωµάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δηλαδή του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και των Περι-
φερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ),
που συστάθηκαν µε το ν. 4387/2016, και παράγουν της ί-
διας βαρύτητας και βαθµού δυσκολίας ελεγκτικό έργο.
Το άνω έργο µετά και το νόµο σύστασης του ΕΦΚΑ και
το ν. 4554/2018 (Α΄ 130) παρουσιάζεται ενισχυµένο, ε-
ντατικοποιείται σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας ε-
λέγχων και βελτιστοποιείται οργανωτικά σε όλα τα επί-
πεδα και ακολουθούµενα στάδια εκ µέρους των ελεγκτι-
κών µηχανισµών. 
Τα άνω σώµατα, άλλωστε, ενεργούν πλέον υπό το αυ-

τό νοµοθετικό πλαίσιο, από κοινού και εν πλήρη συνερ-
γασία, µε κοινή ηλεκτρονική πλατφόρµα (ΕΡΓΑΝΗ) και
σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού και συντονι-
σµένου αποτελέσµατος για την καταπολέµηση παραβά-
σεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ειδι-
κότερα δε σε σχέση µε την αδήλωτη εργασία. Καθίστα-
ται, κατ’ ακολουθία, αδήριτη η ανάγκη ευθυγράµµισης
των προβλεπόµενων µεθόδων και διαδικασιών των δύο
Σωµάτων, που εµφορούνται από κοινούς στόχους, αρχές
και σκοπούς, ανεξάρτητα από ποιο από αυτά καλείται
κάθε φορά να τους επιτελέσει. 
Στα πλαίσια, κατά συνέπεια, του συντονισµού των ε-

νεργειών των άνω Σωµάτων, ως αυτές προβλέπονται και
από τη νεότερη νοµοθεσία, καθώς και των κοινών αρχών
και στόχων, κρίνεται σκόπιµο να µην υφίστανται διαφο-
ροποιήσεις σε σχέση µε τη θεσµική προστασία του ελε-

γκτικού έργου και την εν γένει αντιµετώπιση των υπαλ-
λήλων των άνω Σωµάτων προς επιτέλεση του εξεχό-
ντως απαιτητικού έργου τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει
µέσω των σχετικών προβλέψεων να διευκολύνονται σε
αυτό άπαντες ανεξαιρέτως οι ελεγκτές του Υπουργείου,
ανεξάρτητα αν ανήκουν στο ΣΕΠΕ ή στα ΠΕΚΑ.
Προς τούτο, και για λόγους ισότητας στην πρόσβαση

και στην ουσιαστική λειτουργία των δοµών και υπηρε-
σιών του ΣΕΠΕ και των ΠΕΚΑ κατά την παραγωγή του ε-
λεγκτικού έργου εκ µέρους των υπαλλήλων τους, ανε-
µπόδιστης και από κοινού αξιοποίησης της υπάρχουσας
υλικοτεχνικής υποδοµής και του προβλεπόµενου προ-
στατευτικού νοµικού πλαισίου, συντονισµού και αποτε-
λεσµατικότητας των µικτών κλιµακίων ΣΕΠΕ και ΠΕΚΑ,
µετά και την κατάργηση της ΕΥΠΕΑ, προβλέπεται ότι οι
εφαρµοζόµενες στους Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ
διατάξεις εφαρµόζονται αναλογικά και στους υπαλλή-
λους των ΠΕΚΑ, η περαιτέρω λειτουργία των οποίων, οι
επιµέρους αρµοδιότητες, ευθύνες και καθήκοντα των δι-
οικητικών µονάδων των οποίων, οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, θα
προσδιορίζονται ειδικότερα από τον Κανονισµό Λειτουρ-
γίας τους. 
Ενδεικτικό του προπεριγραφέντος πνεύµατος της ενο-

ποίησης των ελεγκτικών µηχανισµών του Υπουργείου,
είναι πως στις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται, µεταξύ
άλλων, η κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι
υπάλληλοι των άνω υπηρεσιών ή οι οικογένειές τους,
προς υπεράσπισή τους ενώπιον των Δικαστηρίων, για ε-
νέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτι-
κώς ενάγοντες, από έγκληµα που διαπράχθηκε σε βάρος
τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας
αυτών από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ, η
συνδροµή των διοικητικών αρχών, των αρχών των Ενό-
πλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, των δικα-
στικών υπηρεσιών, των δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και
των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διευ-
κόλυνση της άσκησης αµφότερων των αρµοδιοτήτων
τους, η κατοχύρωση του ακαταδίωκτου των άνω υπαλλή-
λων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η προστα-
σία της κινητής περιουσίας των ελεγκτών από ζηµιές ή
καταστροφές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και
η παροχή αποζηµίωσης, εν τοιαύτη περιπτώσει, στους
δικαιούχους από το Ελληνικό Δηµόσιο. 

Άρθρο 34
Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόµενων φορέων

Δεδοµένης της αναστολής προσλήψεων προσωπικού
κατά τα έτη της κρίσης και εν συνεχεία, λόγω των περιο-
ρισµών και των ανώτατων ορίων που τέθηκαν στις προ-
σλήψεις, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9
του ν. 4109/2013 (Α΄ 16),το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Απο-
κατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών
(ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας,
καθώς και τα παραρτήµατά τους, απώλεσαν µεγάλο τµή-
µα του µόνιµου και έµπειρου προσωπικού τους. Επιπλέ-
ον, λόγω της έλλειψης κενών θέσεων προσωπικού και
προκειµένου να καλυφθούν όλως επείγουσες ανάγκες,
οι οποίες συνίστανται στην παροχή υψηλής προστιθέµε-
νης αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθη-
τες οµάδες, οι ως άνω φορείς προχώρησαν κατά διαστή-

11



µατα στην πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις ορισµέ-
νου χρόνου. 
Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη και καταλληλότε-

ρη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη
των ανωτέρω, εξόχως σηµαντικών για το κοινωνικό σύ-
νολο, αναγκών και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη τα-
χείας ενίσχυσης των προαναφεροµένων φορέων µε µό-
νιµο προσωπικό, µε τις προτεινόµενες διατάξεις προβλέ-
πεται η σύσταση οργανικών θέσεων µονίµου προσωπι-
κού στους ως άνω φορείς.

Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων

Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης ρύθµισης
προβλέπεται ότι η κάλυψη των θέσεων, που συστήνονται
µε το άρθρου 34, θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ενώ οι αντίστοιχες προκη-
ρύξεις θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο µέχρι
28.2.2019. Με γνώµονα την εξυπηρέτηση εξαιρετικών
λόγων δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι συνίστανται
στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ευ-
παθείς οµάδες, όπως είναι τα άτοµα µε αναπηρία, τα παι-
διά, οι υπερήλικες, οι χρονίως πάσχοντες και οι άστεγοι,
και µε σκοπό τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας των
φορέων του άρθρου 34, σε συνδυασµό µε το γεγονός ό-
τι συντρέχουν εξαιρετικές ανάγκες που επιβάλλουν την
κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, έως την πλήρωση των θέ-
σεων µε µόνιµο προσωπικό, λειτουργία των φορέων, µε
την παράγραφο 2 της ρύθµισης προβλέπεται η δυνατό-
τητα απασχόλησης του υπηρετούντος κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος σε αυτά έκτακτου προσωπικού, κα-
τόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµ-
βουλίου τους. Η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται
για χρονικό διάστηµα µέχρι την κατάρτιση των προσωρι-
νών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2019. Με την προ-
τεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι η
απασχόληση του προσωπικού αυτού δεν εµπίπτει στους
περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.  164/2004 (Α΄
134) και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης, µε
βάση την οποία προσλήφθηκαν. 

Άρθρο 36
Διοικητικά Συµβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
(Α΄ 16), τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) διοικού-
νται από επταµελή Διοικητικά Συµβούλια. Κατά την ίδια
διάταξη, ο ορισµός των µελών των Διοικητικών Συµβου-
λίων γίνεται, µεταξύ άλλων, και µε κριτήριο την εκπρο-
σώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός (1) µέλους προερχό-
µενου από κάθε αντίστοιχο νοµό, στον οποίο υπήρχε δο-
µή συγχωνευόµενου Ν.Π.Δ.Δ., την εκπροσώπηση του
τοµέα παιδικής προστασίας από επιστήµονες µε σχετική
ειδίκευση στο αντικείµενο αυτό, την εκπροσώπηση των
εργαζοµένων του ΚΚΠ, καθώς και την εκπροσώπηση της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία.
Με τις ρυθµίσεις της προτεινόµενης διάταξης, προβλέ-

πεται ότι τα Διοικητικά Συµβούλια αποτελούνται από ε-
πτά (7) έως έντεκα (11) µέλη, ενώ ο ακριβής αριθµός των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου εκάστου ΚΚΠ θα κα-
θοριστεί µε τον Οργανισµό Λειτουργίας του, που εγκρί-
νεται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
4109/2013, µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση

των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού
Συµβουλίου εκάστου ΚΚΠ. Με τον τρόπο αυτό σταθµίζο-
νται τα επιµέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΚΚΠ, ό-
πως ο αριθµός των παραρτηµάτων, των ωφελούµενων
και των εργαζοµένων του, καθώς και η χωρικής έκταση
και ο πληθυσµός της περιφέρειας αρµοδιότητάς του,
διασφαλιζόµενης έτσι της ευρύτερης δυνατής αντιπρο-
σωπευτικότητά εκάστου ΚΚΠ, καθώς και της πλέον απο-
τελεσµατικής λειτουργίας του. Τέλος, µέχρι την έκδοση
των οικείων Οργανισµών Λειτουργία, προβλέπεται ότι τα
Διοικητικά Συµβούλια των ΚΚΠ λειτουργούν µε επταµε-
λή σύνθεση.

Άρθρο 37
Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυνα-
µικού (ΕΙΕΑΔ) είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υ-
πουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Το ΕΙΕΑΔ προέκυψε από τη συνένω-
ση των ανώνυµων εταιρειών «Επαγγελµατική Κατάρτιση
Α.Ε. (ΕΚΑΕ)» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευ-
νητική - Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.», και κατέστη καθολι-
κός διάδοχος όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
των δύο αυτών καταργηθεισών εταιρειών. Αποστολή του
ΕΙΕΑΔ, ως κύριου επιστηµονικού και ερευνητικού βρα-
χίονα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η υποστήριξη των
δράσεων και πολιτικών απασχόλησης. 
Πλέον, το ΕΙΕΑΔ καλείται να υλοποιήσει καίριας σηµα-

σίας έργα, όπως τον Μηχανισµό Διάγνωσης των Ανα-
γκών της Αγοράς Εργασίας, και να αποκτήσει ένα ρόλο
περισσότερο συντονιστικό (και λιγότερο διαχειριστικό)
σε ό,τι αφορά την υλοποίηση έργων σχετικών µε τους
σκοπούς του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρ. 3
του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Ιδιαίτερα δε
στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης και της δια
βίου µάθησης, το ΕΙΕΑΔ συµβάλλει περισσότερο ερευ-
νητικά, καθώς πλέον οι δράσεις, οι οποίες εµπεριέχουν
και προγράµµατα κατάρτισης, υλοποιούνται κατά κύριο
λόγο από τον ΟΑΕΔ.
Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της θεσµικής αναδιορ-

γάνωσης του φορέα και επανεστίασης της δράσης του,
καταργούνται από 1.1.2019 τα περιφερειακά γραφεία/ε-
νότητες του ΕΙΕΑΔ και ρυθµίζονται µία σειρά ζητηµά-
των, σχετικά µε την οµαλή µεταφορά του προσωπικού σε
υπηρεσίες κατά κύριο λόγο του ΟΑΕΔ και του ΣΕΠΕ ή σε
άλλους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φο-
ρείς. Το προσωπικό, προερχόµενο από τον συγκεκριµένο
φορέα και µε βάση τα τυπικά του προσόντα, µεταφέρε-
ται κατόπιν πλήρους ενηµέρωσής του επί της αναδιορ-
γάνωσης αυτής και έχοντας εξασφαλιστεί µέσω διαβου-
λεύσεων η διαθεσιµότητά του για επικείµενες µετακινή-
σεις, και αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά υπηρεσίες,
όπως ιδίως οι προαναφερθείσες του ΟΑΕΔ και του
ΣΕΠΕ.
Ειδικότερα, προβλέπονται οι υπηρεσίες υποδοχής, η

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης της
σχετικής απόφασης, καθώς και οι όροι µεταφοράς του
προσωπικού. Για λόγους χρηστής διοίκησης, ρητώς προ-
βλέπεται ότι, εάν µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα από
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την κατάργηση των γραφείων/ενοτήτων έως την ανάλη-
ψη υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού, αυτό θα
θεωρηθεί, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας και οι αντίστοιχες αποδοχές θα καταβληθούν
από το ΕΙΕΑΔ.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Με την παρούσα διάταξη καθορίζεται ο χρόνος έναρ-
ξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου.

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου  2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Χαρίτσης Ι. Δραγασάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Α. Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου Χρ. Σπίρτζης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Πολάκης Ευστ. Γιαννακίδης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. Πετρόπουλος Α. Ηλιόπουλος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αικ. Παπανάτσιου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» 

 

Άρθρο 1 

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

Αντικαθίσταται το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 39 

Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 

1. α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που 

καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία 

υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%. 

β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα 

οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν 

ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους 

αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε 

επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το 

ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε 

ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% 

για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην 

ασφάλιση. 

2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το 

καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο 

φορολογικό έτος. 

Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 

καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το 

προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η 

ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. 

Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά 

τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών 

κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή 

μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3 του παρόντος. 

Στην περίπτωση των ασφαλισμένων της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό 

ποσό που υπολείπεται του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα 

πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου 

εισοδήματος, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσαυξανόμενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, 

από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει 
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το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου 

μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται 

τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά 

επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο είσπραξης. 

Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως 

άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του 

μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 

Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και 

το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους,με 

την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. 

Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 98 του παρόντος νόμου. 

Η εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της 

αίτησης και παύει να ισχύει και πριν τη παρέλευση του ορισθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος αυτοδικαίως, οποτεδήποτε προκύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου 

εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα, καθώς και από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης 

ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

3. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό 

εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 

άνω των 25 ετών. 

Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η ως άνω 

ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου 

βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο 

εδάφιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας 

παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως 

μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 

μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής 

απασχόλησης. 

Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη 

της παρ. 2 του άρθρου 38. 

4. Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους 

ασφαλισμένους προερχόμενους από το Ε.Τ.Α.Α., κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, 

καταργούνται από 1.1.2017. 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται και για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και 

περίπτωση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτοί 

καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3. 

15



6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών 

διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής 

στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, 

καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις προβλεπόμενες στις 

παραγράφους 1α, 2 και 3 ασφαλιστικές εισφορές. 

7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σχετικά με τις εισφορές 

αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού και οι εξής: 

α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα 

αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική 

δραστηριότητα) 

β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική 

δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον 

γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων 

επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών 

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση 

των εταίρων 

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

8. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών 

Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να 

διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. 

9. Στους ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε 

ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο 

υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, 

μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ. Με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η εφαρμοστέα 

διαδικασία αντιρρήσεων και ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. 

10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α` 164), 

6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

136/167/16.2/7.3.1988 (Β` 131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (Π.δ. 113/1987, Α`65), 4 του 

Β.δ. της 6/22.9.1956 (Α` 209), 4 του Α.Ν. 2682/1940 (Α` 411), 37 του Ν. 4507/1966 (Α` 71), 4 του Π.δ. 73 της 

18/29.2.1984 (Α` 24), 7 παρ. Ζ` του Ν. 4043/2012 (Α` 25), καθώς και το Π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α` 93) που 

προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, 

δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως 

εισφορές των Συμβολαιογράφων υπέρ των Τομέων Ασφάλισης Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας 

Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωμάτων τους 

από τη σύνταξη συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών 

δικαιωμάτων στα κρατικά - τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά 
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υπέρ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειμένου να 

διανεμηθούν σύμφωνα, με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων. 

Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης 

δ` της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α` 164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α` της παρ. 8 

του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α` 230), καταργείται. 

11. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής 

ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση 

γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική 

συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω 

διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους 

δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του 

ασφαλισμένου. 

β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της 

εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992. 

γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν 

επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. 

12. Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 

4144/2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί 

εμμίσθων ασφαλισμένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα οι ως άνω εισφορές 

επιβάλλονται μόνον επί των μηνιαίων αποδοχών τους. 

13. Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, 

μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως 

προς τα επόμενα έτη ασφάλισης. 

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του 

άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β` του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 

7 παρ. 1 της περίπτωσης ε`του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 

της περίπτωσης ιγ` του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης 

ιη` του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 

3655/2008. 

15. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, 

βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των 

γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων που 

υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών 

Πρακτόρων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016. 

16. Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές 

κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους 

οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ 
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(Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης 

Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015 παραμένουν 

αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016, εξαιρουμένης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική προσαύξηση 

ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και του κλάδου μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από την 1.1.2016. 

17. Μέχρι την 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται 

από τους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ασφαλιστικούς φορείς. 

18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από 

γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις 

εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών συνεχίζει με το 

καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.» 

 

Άρθρο 3 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

Αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 40 

Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 

1. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως 

ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως αυτοπασχολούμενοι στην ασφάλιση του 

Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου 

υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του 

εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη 

αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 

καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε 

άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 

οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί 

του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. 

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα 

ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο 

εισόδημα όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση β` του παρόντος άρθρου, εκτός αν το ετήσιο 

φορολογητέο εισόδημα είναι ανώτερο από το γινόμενο των μελών της εκμετάλλευσης επί της ελάχιστης 

βάσης υπολογισμού της εισφοράς αναγόμενη σε ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση η εισφορά ισούται 

για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος προς τον αριθμό των 

μελών της. 

Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως 

άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του 

μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 

Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και 
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το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους, με 

την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. 

Η εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της 

αίτησης και παύει να ισχύει και πριν τη παρέλευση του ορισθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος αυτοδικαίως, οποτεδήποτε προκύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου 

εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα, καθώς και από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης 

ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

2. Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 και τους 

μελλοντικούς ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελμα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε 

ποσοστό 20%, αυξανόμενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 ως εξής: 

α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης 

αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά 

την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών. 

β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της 

μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, 

αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο 

εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον 

υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38. 

γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του 

φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%. 

δ. Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 

και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε 

ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%. 

3. Στους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι 

έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή ειδικών ή 

καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην 

ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς τον 

τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθμίσεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. 

4. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο 

Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής 

ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW 

υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων. 

5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως 

μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, μηνιαία 

ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών 

διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της 

μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων 
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διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την 1.1.2020 να έχει 

διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38. 

6. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία πρώην ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα 

επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και την 

αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό 

αυτόν, υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων. 

7. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως 

λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 

αναλογικά εφαρμοζόμενων. 

8. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως 

την έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως 

σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, 

κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να 

ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθωτοί για την 

απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Οι ασφαλισμένοι αυτοί 

υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων. 

9. Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του 

Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την 

ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των 

αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και 

οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την 

ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει 

πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσομένων σε αυτό. Οι ασφαλισμένοι αυτοί 

υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων. 

10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, 

καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής υπέρ αυτού, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης. Η συμμετοχή 

βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό 

συμμετοχής ορίζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, όπως ορίζεται ανωτέρω στην 

παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 

11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1140/1981, του άρθρου 2 του Ν. 2458/1997, καθώς και της παρ. 7 

υποπερίπτωση ια` 6 του Ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται. 

12. Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστέου εισοδήματος και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 

αυτού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» 

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 που έχει ως εξής: 
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«2. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, 

ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε 

αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος όπως 

ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας 

εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 

1.1.1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται 

στα άρθρα 39 και 98. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο 

ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.» 

 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

Αντικαθίσταται της περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 που έχει ως εξής: 

«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται 

εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό της 

μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και 

εφεξής μισθωτών και όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων, 

ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως 

προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί του εισοδήματός τους, 

όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρμοζομένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον 

τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων μισθωτών, εφαρμόζονται οι 

επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας του τ. ΕΤΑΠ - 

ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως 

προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά 

καταργείται». 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 που έχει ως εξής: 

«1. Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών 

εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και 

υγειονομικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το 

Ε.Τ.Α.Α., όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολογισμό, μειώνονται, σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί: 

   Εισόδημα από                         έως                            % προσαρμογής 

               0,00                      7.033,00                                0,00% 

          7.033,01                    13.000,00                              50,00% 

        13.000,01                    14.000,00                              49,00% 

        14.000,01                    15.000,00                              48,00% 

        15.000,01                    16.000,00                              47,00% 

        16.000,01                    17.000,00                              46,00% 
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        17.000,01                    18.000,00                              45,00% 

        18.000,01                    19.000,00                              44,00% 

        19.000,01                    20.000,00                              43,00% 

        20.000,01                    21.000,00                              42,00% 

        21.000,01                    22.000,00                              41,00% 

        22.000,01                    23.000,00                              40,00% 

        23.000,01                    24.000,00                              39,00% 

        24.000,01                    25.000,00                              38,00% 

        25.000,01                    26.000,00                              37,00% 

        26.000,01                    27.000,00                              36,00% 

       27.000,01                     28.000,00                              35,00% 

       28.000,01                     29.000,00                              34,00% 

       29.000,01                     30.000,00                              33,00% 

       30.000,01                     31.000,00                              32,00% 

       31.000,01                     32.000,00                              31,00% 

       32.000,01                     33.000,00                              30,00% 

       33.000,01                     34.000,00                              29,00% 

       34.000,01                     35.000,00                              28,00% 

       35.000,01                     36.000,00                              27,00% 

       36.000,01                     37.000,00                              26,00% 

       37.000,01                     38.000,00                              25,00% 

       38.000,01                     39.000,00                              24,00% 

       39.000,01                     40.000,00                              23,00% 

       40.000,01                     41.000,00                              22,00% 

       41.000,01                     42.000,00                              21,00% 

       42:000,01                     43.000,00                              20,00% 

       43.000,01                     44.000,00                              19,00% 

       44.000,01                     45.000,00                              18,00% 

       45.000,01                     46.000,00                              17,00% 

       46.000,01                     47.000,00                              16,00% 

       47.000,01                     48.000,00                              15,00% 

       48.000,01                     49.000,00                              14,00% 

       49.000,01                     50.000,00                              13,00% 

       50.000,01                     51.000,00                              12,00% 
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       51.000,01                     52.000,00                              11,00% 

       52.000,01                     53.000,00                              10,00% 

       53.000,01                     54.000,00                                9,00% 

       54.000,01                     55.000,00                                8,00% 

       55.000,01                     56.000,00                                7,00% 

       56.000,01                     57.000,00                                6,00% 

       57.000,01                     58.000,00                                5,00% 

       58.000,01                                                                  0,00%» 

2. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 που έχει ως εξής: 

«2. Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής 

σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπολείπεται, ακόμα και μετά την εφαρμογή 

των ανωτέρω προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 39.» 

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 που έχει ως εξής: 

«3. Οι ανωτέρω προσαρμογές εφαρμόζονται και στους κάτω της πενταετίας αυτοαπασχολούμενους που 

υπάγονται ή θα υπάγονται βάσει των ειδικών, γενικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ε.Τ.Α.Α., για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και τις 31.12.2020, και των 

οποίων το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το 

προηγούμενο φορολογικό έτος είναι άνω των 4.922 ευρώ. Ειδικά, για την κατηγορία αυτή των 

ασφαλισμένων, η προσαρμογή ύψους 50% εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδημα 

ανέρχεται μεταξύ 4.922 και 13.000 ευρώ. Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους 

κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται, ακόμα και μετά την 

εφαρμογή των προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 39.» 

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) 

1. Τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) που έχει ως εξής: 

«β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του άρθρου 

40, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εισόδημα νοείται το 

ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό 

που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, 

τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταμείων. Στο ποσό 

της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου 

υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τον υπολογισμό των 

συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, 

προσαυξανόμενες κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται 

με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν 

κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα 
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υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων 

αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.» 

2. Αντικαθίσταται η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4387/2016 που έχει ως εξής;: 

«δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου 

ποσού εξαγοράς ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο 

μισθό-εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε 

μήνα ασφάλισης. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για 

τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.» 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ 

1. Καταργείται το άρθρου 10 του ν. 1726/1944 (Α’ 190) που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 10 

Έναρξις, διακοπή και απώλεια μηνιαίου βοηθήματος 

1. Το μηνιαίον βοήθημα άρχεται από της επομένης της εκ  της υπηρεσίας εξόδου του ησφαλισμένου και εν 

περιπτώσει θανάτου από της επομένης τούτου. Εις ην περίπτωσιν δημιουργούνται υπέρ του αυτού 

προσώπου δικαιώματα αναγνωρίσεως πλέον του ενός μηνιαίου βοηθήματος, το Ταμείον καταβάλλει εις 

τον δικαιούχον μόνον εν μηνιαίον βοήθημα κατ` εκλογήν τούτου. 

Το μηνιαίον βοήθημα των δικαιουμένων τοιούτου μελών οικογενείας αποβιούντος βοηθηματούχου 

άρχεται από της πρώτης του μεθεπομένου του θανάτου αυτού μηνός. Μέχρι της χρονολογίας αυτής τα 

μέλη οικογενείας δικαιούνται του βοηθήματος του ανήκοντος εις τον αποβιώσαντα. 

2. Η καταβολή του μηνιαίου βοηθήματος διακόπτεται: α) Εάν ο δικαιούχος τούτου καταστή ησφαλισμένος 

του Ταμείου και εφ` όσον διαρκεί η τοιαύτη συμμετοχή και β) εάν καταδικασθή εις εγκληματική ποινήν και 

μέχρι της λήξεως ταύτης. 

3. Το δικαίωμα μηνιαίου βοηθήματος απόλλυται, εάν α) η χήρα σύζυγος ή χήρα μήτηρ έλθη εις νέον γάμον, 

β) τα θήλεα τέκνα ή αδελφαί έλθωσιν εις γάμον, γ) τα ανήλικα άρρενα τέκνα ενηλικιωθώσιν ή έλθωσιν εις 

γάμον και δ) ο δικαιούχος καταδικασθή εις εγκληματικήν ποινήν επί κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, 

ιδιοποιήσει, πλαστογραφία, απιστία ή παραποιήσει εφ` όσον τα αδικήματα ταύτα παραποιήσει εφ` όσον τα 

αδικήματα ταύτα στρέφονται κατά του Δήμου ή του Δημοσίου ή του Ταμείου ή του Ιδρύματος παρ` ως 

υπηρέτει ο δικαιούχος.» 

2. Καταργείται το άρθρου 28 του ν. δ. 4541/1966 (Α’ 176) που έχει ως εξής: 

«Εις την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1726/1944 προστίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ούτω: Το μηνιαίον 

βοήθημα των δικαιουμένων τοιούτου  μελών  οικογενείας αποβιούντος βοηθηματούχου άρχεται από της 

πρώτης του μεθεπομένου του θανάτου αυτού μηνός. Μέχρι της χρονολογίας αυτής τα μέλη οικοενείας 

δικαιούνται του βοηθήματος του ανήκοντος εις τον αποβιώσαντα.» 

3. Καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 4491/1966 (Α’ 1) που έχουν ως εξής: 

«1. Το δικαίωμα εις σύνταξιν άρχεται από της πρώτης του επομένου μηνός εκείνου καθ` ον επήλθεν η 

ανικανότης, ο θάνατος ή καθ` ον απεχώρησεν ο ησφαλισμένος της υπηρεσίας και εφ` όσον παύσουν 

καταβαλλόμεναι υπό της ΔΕΗ εις τον αποχωρήσαντα ή τους κληρονόμους του θανόντος αποδοχαί 

ενεργείας. 
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Εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να ανατρέξη εις χρόνον προγενέστερον του έτους από της υποβολής της 

αιτήσεως περί απονομής συντάξεως. 

2. Το δικαίωμα για σύνταξη λήγει στο τέλος του μήνα  κατά  τον οποίο επήλθε ο θάνατος του 

συνταξιούχου, ή προκειμένου για χήρα στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο συνήψε γάμο και για παιδιά και  

αδέλφια στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο συμπλήρωσαν το 20ό έτος της ηλικίας τους, ή εφόσον 

συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σχολές μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης το 25ό έτος, ή και πριν  από  αυτό  

αν  συνήψαν γάμο. 

Η καταβολή συντάξεως εις τέκνα και αδελφούς συνεχίζεται και μετά την συμπλήρωσιν του ανωτέρω ορίου 

ηλικίας, εφ` όσον συντρέχουν αι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 14.» 

4. Καταργείται το άρθρο 9 του π.δ. 768/1979 (Α’ 227) που έχει ως εξής: 

«`Άρθρον 9 

Χρόνος ενάρξεως και διακοπής της συντάξεως 

1. Η σύνταξις άρχεται καταβαλλομένη από της επομένης ημέρας αφ` ης ο ησφαλισμένος παύσει 

μισθοδοτούμενος εκ της υπηρεσίας του. Εν περιπτώσει θανάτου του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ή 

σύνταξις μελών οικογενείας άρχεται από της επομένης ημέρας της λήξεως της μισθοδοσίας του θανόντος 

ησφαλισμένου  ή της λήξεως της συνταξιοδοτήσεως του αποβιώσαντος συνταξιούχου. 

2. Η καταβολή της απονεμηθείσης συντάξεως προκαταβάλλεται καθ’ έκαστον μήνα ή δι` έκαστον τρίμηνον 

κατά τα δι` αποφάσεως του Δ.Σ. οριζόμενα. Προκαταβληθείσα μηνιαία σύνταξις εις αποβιώσαντα εντός 

του μηνός ή του τριμήνου συνταξιούχον δεν αναζητείται. 

3. Σύνταξις μη καταβληθείσα εις τον δικαιούχον λόγω επελθόντος θανάτου του καταβάλλεται κατά σειράν 

εις τον επιζώντα σύζυγον, τα τέκνα ή τους γονείς του θανόντος, άνευ ευθύνης του Ταμείου έναντι τυχόν 

ετέρων δικαιούχων, δυναμένων να στραφώσι μόνον κατά του λαβόντος, εν ελλείψει δε τοιούτων εις τους 

λοιπούς κληρονόμους επί  τη προσαγωγή των απαιτουμένων προς νομιμοποίησιν αυτών πιστοποιητικών. 

4. Η σύνταξις καταβάλλεται εις έκαστον δικαιούχον δι` επιταγών επ` ονόματι αυτού ή εις τον δυνάμει 

συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιον αυτού. 

5. Η σύνταξις ανηλίκου προστατευομένον μέλους καταβάλλεται εις τον ασκούντα την πατρικήν εξουσίαν ή 

τον νόμιμον επίτροπον αυτού, εκτός αν τις έχων έννομον συμφέρον, γνωστοποιήση τω Ταμείω ότι 

εξέπεσαν της επιτροπείας κ.λ.π. 

6. Η σύνταξις διακόπτεται άμα τω θανάτω του συνταξιούχου ή του προστατευομένου μέλους ή αφ` ης 

εκλείψουν αι προϋποθέσεις απονομής της. 

7. Εις περίπτωσιν επαναπροσλήψεως υπό της ΥΕΝΕΔ δικαιούχων συντάξεως αναστέλλεται η καταβολή της 

συντάξεως ταύτης. 

8. Εις τους δικαιούχους και δικαιοδόχους συντάξεως καταβάλλονται καθ` έκαστον έτος δώρα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα ως και επίδομα αδείας κατά τα ειδικώτερον υπό της κειμένης νομοθεσίας 

ισχύοντα. » 

5. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 997/1979 (Α’ 287) που έχει ως εξής: 

«2. α. Η  καταβολή  της  σύνταξης  από  το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αρχίζει από την ημερομηνία  έναρξης καταβολής της 

σύνταξης από το φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον  η   αίτηση   υποβληθεί   μέσα   σε  τρεις  (3) μήνες  από  

την  ημερομηνία  κοινοποίησης της απόφασης απονομής της σύνταξης  από  το  φορέα  κύριας  

ασφάλισης. 
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β.   Σε  περίπτωση  που  η  αίτηση  για  την  απονομή σύνταξης από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υποβληθεί μετά την 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

γ.  Αν το δικαίωμα σε σύνταξη από το ΙΚΑ - ΤΕΑΜ θεμελιώνεται σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης 

καταβολής της κύριας σύνταξης, η καταβολή της σύνταξης   αρχίζει   από   την  ημερομηνία  υποβολής  της  

αίτησης  για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.» 

6. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. 4215/1952 υπουργικής απόφασης (Β’ 132) που έχει 

ως εξής: 

«4. Το μηνιαίον μέρισμα άρχεται καταβαλλόμενον από της επομένης της κατά τας διατάξεις του άρθρ. 8 

ημέρας λήξεως της ασφαλίσεως». 

7. Καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του β.δ. 428/1961 (Α’ 108) που έχουν ως εξής: 

«1. Η παροχή άρχεται από της επομένης της λήξεως της ασφαλίσεως, εν περιπτώσει δε θανάτου από της 

επομένης τούτου. 

2. Καθ` ας περιπτώσεις, διά την απονομήν παροχής απαιτείται απορία, η παροχή δεν άρχεται προ του 

χρόνου της συμπληρώσεως των αποδεικτικών της απορίας, καθοριζομένου του χρόνου τούτου διά της 

περί απονομής της παροχής αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου. 

Κατ` εξαίρεσιν η παροχή της χήρας μητρός ή της φυσικής μητρός εις την περίπτωσιν της παρ. 3 του άρθρ. 

10  του παρόντος, άρχεται από της πρώτης του επομένου μηνός της υποβολής της αιτήσεως μετά των 

πλήρων δικαιολογητικών.» 

8. Καταργούνται οι παρ.1, 2, 3 και 5 του άρθρου 12 του π.δ. 312/1975 (Α’ 92) που έχουν ως εξής:  

«1. Η σύνταξις καταβάλλεται από της πρώτης του επομένου μηνός  της υποβολής  της αιτήσεως, εφ` όσον 

συν τη αιτήσει ή εντός προθεσμίας δύο μηνών από της  υποβολής  της  αιτήσεως,  υποβληθούν  εν  όλω  

τα  προς απόδειξιν  της  ασκήσεως  του  επαγγέλματος και πραγματικής ασφαλίσεως απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στοιχεία και εφ` όσον ο δικαιούχος  διέκοψε την  άσκησιν του επαγγέλματος, άλλως από 

της πρώτης του επομένου μηνός της προσκομίσεως των δικαιολογητικών ή της διακοπής της  ασκήσεως  

του επαγγέλματος. 

Η διακοπή αποδεικνύεται διά πιστοποιητικού της οικείας Επαγγελματικής Οργανώσεως και προσθέτως  δι` 

υπευθύνου δηλώσεως του Ν.Δ.  105/1969  υποβαλλομένης  υπό του ενδιαφερομένου, εις α θα γίνεται ρητή 

μνεία και περί του διαδόχου της επιχειρήσεως ή ότι έπαυσεν αύτη να λειτουργή. 

2. Η σύνταξις λόγω ανικανότητος καταβάλλεται από της πρώτης του επομένου  μηνός  της  υποβολής  της  

κατά  την παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος  αιτήσεως  προς διαπίστωσιν της ανικανότητος, υπό την 

προϋπόθεσιν ότι ο αιτών διέκοψε την άσκησιν του επαγγέλματος, της υποβολής της κατά την 

προηγουμένην παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου αιτήσεως  μετά  των απαιτουμένων δικαιολογητικών 

συναμένης να υποβληθή μετά την διαπίστωσιν της ανικανότητος. 

3. Η σύνταξις των μελών  οικογενείας  λόγω  θανάτου  συνταξιούχου καταβάλλεται από της πρώτης του 

επομένου μηνός του θανάτου του. 

Επί μεταγενεστέρας ασκήσεως του δικαιώματος συντάξεως υπό της επιζώσης συζύγου εκείνης των 

τέκνων, εις α χορηγείται σύνταξις κατά την  παράγραφον  2  του άρθρου 3 του παρόντος,  η σύνταξις 

ταύτης καταβάλλεται από της 1ης του επομένου μηνός της υποβολής της  αιτήσεως τροποποιουμένης  

αναλόγως  της  αποφάσεως  χορηγήσεως συντάξεως εις τα τέκνα. 

5. Εάν αρθή ο λόγος της διακοπής, η καταβολή της συντάξεως άρχεται από της πρώτης του επομένου 

μηνός, καθ` ον εξέλιπεν ο λόγος διακοπής.» 
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9. Καταργείται η παρ.1 του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316) που έχει ως εξής: 

«1. Το δικαίωμα για σύνταξη αρχίζει:  

α) Για σύνταξη λόγω γήρατος από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνο, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η 

αίτηση για απονομή της σύνταξης. 

Αν ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει θεμελιώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, επιθυμεί τη διατήρηση του επαγγέλματος του και μετά την 

αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στην οποία έχει δηλώσει ρητώς την επιθυμία του αυτή, η σύνταξη 

καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του 

επαγγέλματος που προβλέπονται από το άρθρο 13 της Φ80000/7228/308/07.09.2006 απόφασης του 

Υπουργού (Β`1397). Η διακοπή του επαγγέλματος δεν μπορεί να απέχει πάνω από δώδεκα (12) μήνες από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η νομοθεσία του Οργανισμού τόσο ως προς την καταβολή των 

προβλεπόμενων εισφορών όσο και ως προς τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου και του ποσού της 

σύνταξης. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος δεν 

ρυθμίζονται καθ` οιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν καταβληθεί μέχρι την 

ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύνταξη καταβάλλεται από την 

πρώτη του επόμενου μήνα της πλήρους εξόφλησης τους. 

β) Για σύνταξη λόγω αναπηρίας από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, εφόσον ο 

δικαιούχος έχει διακόψει το επάγγελμα και η επέλευση της αναπηρίας διαπιστουμένης από την 

Υγειονομική Επιτροπή προηγείται της αίτησης. 

γ) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που το επάγγελμα έχει διακοπεί μεταγενέστερα, η σύνταξη καταβάλλεται 

απ` την 1η του επόμενου μήνα της διακοπής. Για τους αυτοκινητιστές όμως που κατέχουν επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, εφόσον αυτή δεν υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, η σύνταξη 

καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια οδήγησης. 

δ) Η σύνταξη των μελών οικογενείας θανόντος-ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει απ` την 1η του 

επόμενου μήνα εκείνου, μέσα στον οποίο επήλθε ο θάνατος.» 

10. Καταργείται το άρθρο 27 της υπ’ αριθμ. Φ.20210/4231/152/26.2.2004 υπουργικής απόφασης (Β’ 427) 

που έχει ως εξής:  

«Άρθρο 27 

Καταβολή της σύνταξης 

1. Το δικαίωμα του ασφαλισμένου προς απονομή σύνταξης γεννάται με την επέλευση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 

πρώτη του επόμενου μήνα της συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα. Σε καμία περίπτωση δεν 

καταβάλλεται σύνταξη από το Ταμείο πέραν του έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

συνταξιοδότηση. Η σύνταξη καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα. 

2. Το δικαίωμα στη σύνταξη λήγει στο τέλος του μήνα που έλαβε χώρα ο θάνατος του δικαιούχου ή που 

εξέλιπαν κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.» 
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Άρθρο 14 

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ 

Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81) που έχει ως εξής: 

«2. Η ηλικία των ησφαλισμένων και των μελών της οικογενείας των αποδεικνύεται δια ληξιαρχικής 

πράξεως γεννήσεως, συνταχθείσης ή διορθωθείσης εντός ενενήκοντα ημερών από της γεννήσεώς των. Εν 

ελλείψει ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, ως ανωτέρω, η ηλικία αποδεικνύεται των μεν αρρένων δια της 

εγγραφής εις τα Μητρώα Αρρένων και, εν ελλείψει τοιαύτης, δια της εγγραφής εις τα εν ισχύι Δημοτολόγια, 

των δε θηλέων δια της εγγραφής εις τα εν ισχύι Δημοτολόγια. 

Επί δύο ή πλειόνων εγγραφών εις διάφορα, εν ισχύι, Δημοτολόγια και υπό διάφορον έτος γεννήσεως, 

λαμβάνεται υπ` όψιν η εγγραφή εις τα Δημοτολόγια του Δήμου ή της Κοινότητος, ούτινος τυγχάνει 

δημότης ο ησφαλισμένος επί δε εγγραφών εις τα αυτά Δημοτολόγια η τοιαύτη εις την μερίδα του συζύγου, 

άλλως η εγγραφή, εξ ης προκύπτει η μεγαλυτέρα ηλικία. 

Εν περιπτώσει διορθώσεως ή μεταβολής του έτους γεννήσεως του αναγραφομένου εις τα Μητρώα 

Αρρένων ή τα εν ισχύι Δημοτολία, γενομένης καθ` οιονδήποτε τρόπον, λαμβάνεται υπ` όψιν το προ της 

διορθώσεως αναγραφόμενον έτος γεννήσεως. 

Επί αμφισβητήσεως υπό των ησφαλισμένων της ορθότητος της εγγραφής του έτους γεννήσεως αυτών η 

των  μελών  της  οικογενείας  των  εις  τα Δημοτολόγια,   ερειδομένης   αποκλειστικώς   επί  εγγράφων  

στοιχείων, συντεταγμένων προ της υπαγωγής εις την ασφάλισιν,  τούτο  καθορίζεται, τη  αιτήσει  των 

ησφαλισμένων, δι αποφάσεων των υπό της νομοθεσίας του ΙΚΑ προβλεπομένων εκάστοτε οργάνων 

καθορισμού ηλικίας των ησφαλισμένων του και κατά την σχετικήν  επί  του  θέματος  τούτου  διαδικασίαν  

του Ιδρύματος  τούτου.  Εν  ελλείψει  εγγράφων  στοιχείων, ως ανωτέρω, δεν γίνεται δεκτή αίτησις προς 

καθορισμόν έτους γεννήσεως, εκτός εάν έχονν καταστραφή εξ ολοκλήρου τα αρχεία (Οργανισμών Τοπικής  

Αυτοδιοικήσεως, Μητροπόλεων,  Σχολείων, Εκκλησιών κλπ.), εις τον Δήμον ή την Κοινότητα του Ελληνικού 

Κράτους, ένθα ο αιτών τον  καθορισμόν  της  ηλικίας  του εγεννήθη.  Προκειμένου  περί γεννηθέντων 

εκτός των σημερινών ορίων του Ελληνικού Κράτους, αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου  έχουν  

εφαρμογήν και  επί  αμφισβητήσεως  της  ορθότητος  της  εγγραφής  εις  τα Μητρώα Αρρένων. 

Δι`αποφάσεων  των  αυτών,  ως  ανωτέρω  οργάνων,  δύναται  να καθορίζεται  το  έτος  γεννήσεως  των  

ησφαλισμένων και των, μελών της οικογενείας των και τη αιτήσει του ΟΓΑ, οσάκις προκύπτουν εξ  

εγγράφων σιοιχείων  βάσιμοι  αμφιβολίαι δια την ορθότητα της εγγραφής του έτους γεννήσεως τούτων εις 

τα δημοτολόγια. 

Η ηλικία των αλλοδαπών ή των ακαθορίστου υπηκοότητος ησφαλισμένων και των μελών της οικογενείας 

των αποδεικνύεται διά παντός στοιχείου αποδεικνύοντος ταύτην κατά την Νομοθεσίαν του Κράτους,εν ω 

έλαβε χώραν η γέννησις, θεωρουμένου, προκειμένου περί των γεννηθέντων εις την αλλοδαπήν υπό της 

οικείας Ελληνικής Προξενικής Αρχής .Εάν δεν υφίστανται τοιαύτα στοιχεία, η ηλικία καθορίζεται,αιτήσει 

τνω ενδιαφερομένων, δι`αποφάσεων των, κατά τ`ανωτέρω οργάνων του ΙΚΑ. 

Αι αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων καθορισμού ηλικίας λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ` όψιν μόνον δια 

τας υπό του ΟΓΑ χορηγουμένας παροχάς. 

Εάν η ημέρα γεννήσεως των ησφαλισμένων και των μελών της οικογενείας των δεν αποδεικνύεται εκ 

ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, συνταγείσης κατά τα εν τω πρώτω εδαφίω της παρούσης παραγράφου 

οριζόμενα, ως ημέρα γεννήσεως τούτων λογίζεται πάντοτε η 1η Ιουλίου του έτους γεννήσεώς των. 

Ειδικώς προκειμένου περί μοναχών του Αγίου Όρους, δια τους οποίους ουδέν  εκ  των ανωτέρω 

αποδεικτικών της ηλικίας στοιχείων υφίσταται εν Ελλάδι, αύτη αποδεικνύεται εκ των οικείων 

μοναχολογίων.» 
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Άρθρο 15 

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών  

Τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) που έχει ως εξής: 

«12. Το πληροφοριακό σύστημα και οι βάσεις δεδομένων για τη χορήγηση συντάξεων δημοσίου τομέα 

εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.» 

 

Άρθρο 18 

Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) που έχει ως εξής: 

«2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών 

απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των 

χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές 

ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αρμόδιο όργανο, 

η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» 

 

Άρθρο 20 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.4529/2018 (Α΄ 56) 

1. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) που έχει ως εξής: 

«2. Ως μέλη οικογένειας των ανωτέρω ασφαλιζομένων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή 

γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος θεωρούνται:» 

2. Τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 που έχει ως εξής: 

«β) Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, ή οι προγονοί), 

τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα, την 

πραγματική φροντίδα ή επιμέλεια των οποίων κατέχει με δικαστική απόφαση ή σύμβαση ο/η ανάδοχος 

ασφαλισμένος/η, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν είναι άνεργα ή 

προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), 

Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας μέχρι τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο 

(2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 

26ου έτους της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω τέκνα συνεχίζουν να θεωρούνται μέλη οικογένειας των 

θανόντων άμεσα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον δεν δικαιωθούν 

συντάξεως. 

 

Άρθρο 21 

Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης 

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) που έχει ως εξής: 

«1. Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην 

απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη 
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και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω 

πενταετίας των άρθρων 39 παρ. 1 περίπτωση α΄ και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).» 

 

Άρθρο 23 

Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) που έχει ως εξής: 

«1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε 

επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε 

αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που 

καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από 

αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία 

της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των 

ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας 

Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) 

μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% 

του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες 

αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω 

υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ.» 

2. Τροποποιείται το άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) που έχει ως εξής: 

«1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και 

τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 

5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218), την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια 

και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις 

δύο αυτές ποινές. 

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο εργοδότης που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί 

προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή στοιχείου του εξοπλισμού της, που του έχει 

επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 

2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη ποινική μεταχείριση 

εξακολουθούν να ισχύουν.» 

 

Άρθρο 24 

Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 

1. Τροποποιείται η περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) που έχει ως εξής: 

«στ. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα 

το Δήμο Ιωαννίνων. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 
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αα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα 

Ιωάννινα. 

ββ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας - Λευκάδας, με έδρα την Πρέβεζα. 

γγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. 

δδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης-Γρεβενών, με έδρα την Κοζάνη. 

εε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά. 

στστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φλώρινας, με έδρα την Φλώρινα. 

ζζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άρτας, με έδρα την Άρτα. 

ηη) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. 

θθ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα.» 

2. Τροποποιείται η περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 που έχει ως εξής: 

«ια. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 

έδρα το Δήμο Κομοτηνής. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

αα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα 

την Κομοτηνή. 

ββ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. 

γγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 

δδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, με έδρα την Καβάλα. 

εε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη. 

στστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας, με έδρα τη Δράμα.» 

3. Τροποποιείται η παρ. 6 της υποπαρ. Α του άρθρου 49 του π.δ. 134/2017 που έχει ως εξής: 

«6. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. 

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής 

Μακεδονίας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα: 

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, στα 

όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της. 

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας - Λευκάδας, στα όρια των Νομών Πρεβέζης 

και Λευκάδος. 

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κέρκυρας, στα όρια του Νομού Κερκύρας. 

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης - Γρεβενών, στα όρια των Νομών Κοζάνης 

και Γρεβενών. 

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς, στα όρια του Νομού Καστοριάς. 

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φλώρινας, στα όρια του Νομού Φλωρίνης. 
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ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άρτας, στα όρια του Νομού Άρτας. 

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων στα όρια των Νομών Ιωαννίνων. 

θ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσπρωτίας, στα όρια του Νομού Θεσπρωτίας.» 

3. Τροποποιείται η παρ. 11 της υποπαρ. Α του άρθρου 49 του π.δ. 134/2017 που έχει ως εξής: 

«11. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της αντίστοιχης Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ειδικότερα: 

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της. 

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, στα όρια του Νομού Ροδόπης. 

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Έβρου, στα όρια του Νομού Έβρου. 

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, στα όρια του Νομού Καβάλας. 

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ξάνθης, στα όρια του Νομού Ξάνθης. 

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας, στα όρια του Νομού Δράμας.» 

 

Άρθρο 25 

Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) που έχει ως εξής:  

«Άρθρο 20 

Δικαστική εκπροσώπηση Σ.ΕΠ.Ε. 

Σε δικαστικές υποθέσεις που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Ειδικό 

Γραμματέα, τους Γενικούς Επιθεωρητές, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς Επιθεωρητές 

Εργασίας παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων 

εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από 

έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής 

Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος.» 

 

Άρθρο 27 

Δωρεάν μετακίνηση ανέργων 

1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 (Α’ 258) που έχει ως εξής: 

«3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μεριμνά ιδίως: 

α) για την παρακολούθηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας και την αποτελεσματική σύζευξη της 

προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, 

β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την τοποθέτηση τους, ανάλογα με τα 

γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων 

πληροφόρησης και ενημέρωσης, 
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γ) για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και διευκόλυνσης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού, 

δ) για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρων προς 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 

ε) για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους 

εργοδότες, 

στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με την παροχή τακτικών επιδομάτων σε όσους έχουν 

καταστεί άνεργοι, καθώς και την καταβολή παροχών, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, 

ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, επιδομάτων κυήσεως και μητρότητας, εποχιακών 

επιδομάτων, παροχών στράτευσης και λοιπών βοηθημάτων στους δικαιούχους που συγκεντρώνουν τις 

νόμιμες προϋποθέσεις, 

η) για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του συστήματος της μαθητείας με σκοπό τη βελτίωση της 

δυνατότητας ένταξης των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή, 

θ) για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 

ανέργους και εργαζόμενους, 

ι) για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), 

ια) για τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στη χάραξη των κατευθύνσεων του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, 

ιβ) για τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του εργατικού δυναμικού, με την ανάθεση του έργου αυτού 

στους νόμιμα λειτουργούντες ή ιδρυόμενους για το σκοπό αυτόν βρεφονηπιακούς σταθμούς του 

Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοικήσεως ή ιδιωτών, 

ιγ) για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και 

αυτοαπασχολουμένων, 

ιδ) για την υποβολή κάθε έτος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας εισηγητικής έκθεσης για τη χάραξη πολιτικής 

και τη λήψη μέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης, 

ιε) για τη σύνταξη και υποβολή ετησίως ενημερωτικού σημειώματος απολογισμού του προηγούμενου 

έτους σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ιστ) για τη τροφοδότηση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής 

φύσεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέργων.» 

2. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της υπ’ αριθμ. οικ. Α-40580/3128/29.6.2015 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς» (Β’ 1293), η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 77 του ν. 4331/2015 (Α’ 69), 

που έχει ως εξής: 
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«Για τη χορήγηση της δωρεάν αυτής μεταφοράς, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 

3920/2011, καθώς και το άρθρο 10 του Ν. 2963/2001 και η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Ν. 

4313/2014, κατ’ αντιστοιχία.»  

3. Τροποποιείται το άρθρο 45 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) που έχει ως εξής: 

«Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 

268), των άρθρων 22 έως 25 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125), του άρθρου 10 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229) και των 

υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και των κοινών υπουργικών 

αποφάσεων που επέχουν θέση συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), για τη δωρεάν 

ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους 

αναφοράς, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης των υπουργικών 

αποφάσεων, αντίστοιχα.»  

 

Άρθρο 28 

Συμμετοχή ΣΒΒΕ στο ΔΣ του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ 

1. Τροποποιείται η περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001 (Α’ 258) που έχει ως εξής: 

«ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Δύο 

(2) από το Σ.Ε.Β., ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) από την Ε.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) από τον Σ.Ε.Τ.Ε. Ενας (1) 

από τους εκπροσώπους των εργοδοτών υποδεικνύεται από κοινού ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τον Σ.Ε.Β.» 

2. Τροποποιούνται οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) που έχουν ως εξής: 

«β) Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ). 

γ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).» 

 

Άρθρο 29 

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που έχει ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη ομάδων 

ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, 

εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως 

αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα παρακάτω: 

α) οι φορείς υποδοχής τους, 

β) τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά, 
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γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων 

συμμετοχής των υποψηφίων, 

δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης, 

ε) η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά, 

στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και 

του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή του.» 

2. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 που έχει ως εξής: 

«3. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο 

οποίος εκδίδει δημόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραμμα, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής 

τους.» 

 

Άρθρο 30 

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) που έχει ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ρυθμίζεται ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των δικαστικών 

αντιπροσώπων.» 

 

Άρθρο 33 

Ελεγκτές ΠΕΚΑ 

1. Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) που έχει ως 

εξής: 

«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών της 

αγοράς εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.» 

2. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 που έχει ως εξής: 

«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14, της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και των 

παραγράφων 2, 4 - 6 και 13 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως και για το 

προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» 

 

Άρθρο 36 

Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Αντικαθίστανται το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) που 

έχουν ως εξής: 

«Τα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1, διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια με 

τριετή θητεία. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄ 

Αντιπρόεδρος και τέσσερα μέλη.»  
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕIΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίστα-
ται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κατα-
βάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι,
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή
θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή κατα-
στατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του
ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%.
Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου

διαµορφώνεται σε 13,33%, µε την επιφύλαξη του δεύτε-
ρου εδαφίου της παραγράφου 3.

2.α. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαί-
ου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το κα-
θαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δρα-
στηριότητάς τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έ-
τος.
Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολο-

γίζονται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθο-
ρίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από την ά-
σκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούµενο
φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συµπερι-
λαµβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ει-
δικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογί-
ζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέ-
σµατος.
Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη

προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά
τους αυτή και για την εφαρµογή του παρόντος, το γινό-
µενο του πολλαπλασιασµού των συνολικών κερδών της
εταιρίας επί του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε µέ-
λους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικών κερδών
τα µέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφο-
ρές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται
τα ειδικότερα θέµατα των κανόνων προσδιορισµού της
βάσης υπολογισµού εισφορών ανά επαγγελµατική δρα-
στηριότητα, καθώς και ο τρόπος είσπραξης.
β. Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται

στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ως
άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υ-
πολογισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει του µηνιαί-
ου εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Tο ύψος
της βάσης υπολογισµού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα
εισφέρει και το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της επιλέ-

γονται από τους ασφαλισµένους µε την ως άνω αίτησή
τους, µε την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέ-
ου µηνιαίου εισοδήµατος.
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η ρύθµιση του

άρθρου 98.
Η νέα βάση υπολογισµού αρχίζει να εφαρµόζεται από

την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα υποβολής της αίτη-
σης και παύει να ισχύει είτε από τον επόµενο µήνα από
την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης
εκ µέρους του ασφαλισµένου είτε αυτοδικαίως και πριν
από την παρέλευση του επιλεγέντος, σύµφωνα µε τα α-
νωτέρω, χρονικού διαστήµατος, εφόσον προκύψει ανώ-
τερη βάση υπολογισµού βάσει του µηνιαίου εισοδήµατος
σε σχέση µε την επιλεγείσα. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.

3. Από 1.1.2017 η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού
επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο
ποσοστό εισφοράς καθορίζεται µε βάση το ποσό που α-
ντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθω-
τού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.
Από 1.1.2019 η ελάχιστη µηνιαία εισφορά για τον κλά-

δο κύριας σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται του πο-
σού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε
(25) ετών.
Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοαπα-

σχολούµενου που απασχολείται παράλληλα ως µισθω-
τός σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η κατά το πρώ-
το εδάφιο της παρούσας παραγράφου µηνιαία ελάχιστη
βάση υπολογισµού διαµορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι
αποδοχές της µερικής απασχόλησης.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισο-

δήµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 38.

4. Διατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή µει-
ωµένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισµέ-
νους που προέρχονται από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πε-
νταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από
1.1.2017.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται: α) για τους υ-
γειονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση,
και β) για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, Οι δικηγόροι
αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 3.

6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βά-
σει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα Ασφάλι-
σης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν, ανεξαρτή-
τως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις
ασφαλιστικές εισφορές των παραγράφων 1, 2 και 3. 

7. Υποχρέωση εισφοράς, σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο, έχουν και τα εξής πρόσωπα:
α. Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κά-

θε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιω-
τικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά
δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσω-
πα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελµατι-
κή, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα).
β. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των Ανωνύµων
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Εταιρειών µε επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική
δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον είναι µέ-
τοχοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.
γ. Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο

σκοπός είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί
κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον είναι
κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών.
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των ε-
ταίρων.
ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κε-

φαλαιουχικής Εταιρείας.
8. Υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων στην πα-

ράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου
Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που τυχόν προ-
βλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανα-
προσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να δια-
µορφωθούν στο ύψος που ορίζεται στην παράγραφο 1.

9. Στους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 που αµεί-
βονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποί-
ους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την
απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα, εφαρµόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρό-
πο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφο-
ράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
Αν η υπαγωγή του ασφαλισµένου στη ρύθµιση της πα-

ρούσας παραγράφου αµφισβητείται, µπορούν να υπο-
βληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ από οποιονδή-
ποτε συµβαλλόµενο. Με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης καθορίζεται η διαδικασία των αντιρρήσεων και ο
τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

10.α. Από 1.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρ-
θρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµι-
κών» (Α΄ 164), 6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης
Συµβολαιογράφων (136/167/16.2/7.3.1988 απόφαση Υ-
πουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β΄ 131), 4 του Κανο-
νισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α΄
65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 4 του α.ν.
2682/1940 (Α΄ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 4 του
π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παράγραφος Ζ΄ του
ν. 4043/2012 (Α΄ 25) και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α΄
93) που προβλέπουν ένσηµα υπέρ της κοινωνικής ασφά-
λισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δικαστι-
κούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες. Οµοίως, καταρ-
γούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των Συµβολαιογρά-
φων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλισης,
Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Τα-
µείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) επί των δι-
καιωµάτων τους από τη σύνταξη συµβολαίων και πράξε-
ων. Ειδικώς, τα καταργούµενα ποσοστά επί των αναλογι-
κών δικαιωµάτων στα κρατικά - τραπεζικά συµβόλαια
των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υ-
πέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον
οποίο αποδίδονται, προκειµένου να διανεµηθούν, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συµ-
βολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α΄ 96).
β. Από 1.1.2017 καταργείται η εισφορά υπέρ του πρώ-

ην ΤΕΑΔ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) επί του ενσήµου επικύρωσης
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ.
4114/1960 (Α΄ 164), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση
α΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230).

11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ

του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοιβής ανά
δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέ-
πεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου
προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος απο-
στέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάστα-
ση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί µέσω
ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά,
αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.
Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµι-
σθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά
του ασφαλισµένου.
β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω

ρυθµίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισµένος
καταβάλλει τη διαφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5
του ν. 2042/1992.
γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη µηνι-

αία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά
συµψηφίζονται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του α-
ντίστοιχου έτους.

12. Από 1.1.2017 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει µε τις ασφα-
λιστικές εισφορές και την εισφορά που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ει-
δικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Κλάδος ασφαλισµένων
ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, και υπέρ των Αυτοτελώς και Α-
νεξάρτητα Απασχολούµενων - Κλάδος ασφαλισµένων
ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί εµµίσθων α-
σφαλισµένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και ε-
λευθέριο επάγγελµα, οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται
µόνον επί των µηνιαίων αποδοχών τους.

13. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν σαράντα (40)
χρόνια ασφάλισης, µπορούν µε αίτησή τους να καταβάλ-
λουν µειωµένη κατά ποσοστό 50%, ασφαλιστική εισφο-
ρά, παραιτούµενοι από την προσαύξηση της σύνταξής
τους ως προς τα επόµενα έτη ασφάλισης.

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις των περι-
πτώσεων β΄, ε΄, ιγ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 2326/1940 (Α΄145), των άρθρων 9, 10, 11 και 14 του
ν. 915/1979 (Α΄ 103), της παρ. 34 του άρθρου 27 του
ν. 2166/1993 (Α΄137), της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 1 του άρθρου 150 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

15. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς και οι ασφαλι-
στικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει των ο-
ποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµέ-
νων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή κα-
ταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής
στον ΟΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλισµέ-
νων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015,
παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016.

16. Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλι-
στικής εισφοράς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή απο-
δοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφο-
ρά των ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει των γενι-
κών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέ-
ωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλι-
σης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργο-
ληπτών Δηµοσίων Έργων, Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλι-
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σης Υγειονοµικών, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), όπως
έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015, παραµένουν αµε-
τάβλητες µέχρι 31.12.2016. Η εισφορά για την ειδική
προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ και για τον κλάδο µονοσυνταξιού-
χων του ΤΣΑΥ καταργείται από την 1.1.2016.

17. Μέχρι 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του
παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από
τους υφιστάµενους, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος ασφαλιστικούς φορείς.

18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώ-
µη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρµογή των κα-
νόνων του παρόντος νόµου σχετικά µε τις εισφορές κα-
τηγοριών αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων επαγ-
γελµατιών, οι οποίοι µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας
Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδοση της
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, η ασφάλιση και
η καταβολή των εισφορών συνεχίζει µε το καθεστώς που
ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»

2. Οι ήδη εκδοθείσες, µέχρι τη έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 39Α στο ν. 4387/2016

Μετά το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από
τότε που ίσχυσε, άρθρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39Α

1. Από 1.1.2017 έως 31.12.2018, ειδικά για τους παλαι-
ούς και νέους ασφαλισµένους, κατά τη διάκριση του
ν. 2084/1992, που υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα
µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην α-
σφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολού-
µενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που
είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή ε-
πιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δη-
µοσίου δικαίου, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε
ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη
τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα
επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστη-
µα µετά το πέµπτο (5ο) έτος της υπαγωγής τους στην α-
σφάλιση.
Από 1.1.2019, τα ανωτέρω ποσοστά διαµορφώνονται

σε 13,33%.
2. Η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της οποί-

ας υπολογίζονται τα ποσοστά εισφοράς της παραγρά-
φου 1 αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπό-
µενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών. Η περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 39 εφαρµόζεται αναλόγως στην
παρούσα περίπτωση.

3.α. Από 1.1.2017 έως 31.12.2018: αα) το συνολικό πο-
σό που υπολείπεται του ποσοστού είκοσι τοις εκατό
(20%) της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέ-
ντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης, αποτελεί ασφαλιστική ο-
φειλή υπολογιζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 39, προσαυ-
ξανόµενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 8 και ββ) το υπόλοιπο της διαφοράς

που προκύπτει από την καταβολή της µειωµένης κατά
την παράγραφο 2 εισφοράς σε σχέση µε την προβλεπό-
µενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
39 αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.
β. Από 1.1.2019, το υπόλοιπο της διαφοράς που προ-

κύπτει από την καταβολή της εισφοράς του παρόντος σε
σχέση µε την υποχρεωτική ελάχιστη µηνιαία εισφορά
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
3 του άρθρου 39, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.
Η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική οφειλή εξοφλείται

κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριό-
τητας του ασφαλισµένου κατά το προηγούµενο φορολο-
γικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται
εξ ολοκλήρου µέχρι και τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης.

4. Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς που ο-
φείλουν τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου στον Κλάδο
Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται σε ποσοστό 4%
υπολογιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµε-
νου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών.

5. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς που οφείλουν τα
πρόσωπα του παρόντος άρθρου στον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται ως εξής: 
α) Από 1.1.2017 έως 31.5.2019 σε ποσοστό 7% υπολο-

γιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κα-
τώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των εί-
κοσι πέντε (25) ετών. 
β) Από 1.6.2019 έως 31.5.2022, σε ποσοστό 6,5% υπο-

λογιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των
είκοσι πέντε (25) ετών. 
γ) Από 1.6.2022 και εφεξής σε ποσοστό 6% υπολογι-

ζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώ-
τατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι
πέντε (25) ετών.»

Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από
τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

«Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ

1. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδι-
κών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως
αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από
1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοι-
νωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό κα-
θορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα α-
πό την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλ-
λη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος.
Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υ-

πολογίζεται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό
καθορίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από
την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη
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δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, στο οποίο συµπεριλαµ-
βάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά,
για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται ε-
πί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσµατος.
Ως φορολογητέο εισόδηµα καθενός εκ των συζύγων

και των ενήλικων τέκνων που απασχολούνται σε οικογε-
νειακή αγροτική εκµετάλλευση λαµβάνεται το κατώτατο
ασφαλιστέο εισόδηµα, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτω-
ση β΄ της παραγράφου 2. Αν το ετήσιο φορολογητέο ει-
σόδηµα είναι ανώτερο από το γινόµενο των µελών της εκ-
µετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης υπολογισµού της
εισφοράς αναγόµενη σε ετήσια βάση, ως εισόδηµα για
κάθε µέλος της εκµετάλλευσης νοείται το πηλίκο της διαί-
ρεσης του εισοδήµατος προς τον αριθµό των µελών της.

2. Το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για
τους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 και τους µελλο-
ντικούς ασφαλισµένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες, ορίζεται ως εξής:
α. Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της µηνιαίας α-

σφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται
σε ποσοστό 10%, επί των υφισταµένων, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστι-

κές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της µηνιαίας α-
σφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του
φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία βάση,
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλι-
στέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί
στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασι-
κού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ε-
τών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος
για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς
αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38.
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των µη-

νιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαµορφώνεται σε 14%.
δ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 το ποσοστό των µηνιαί-

ων ασφαλιστικών εισφορών διαµορφώνεται σε ποσοστό
16%.
ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το ως άνω πο-

σοστό διαµορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως
31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως
31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως
31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και ε-
ντεύθεν.

3. Από 1.1.2019 και εντεύθεν η ελάχιστη µηνιαία εισφο-
ρά δεν µπορεί να υπολείπεται:
α. από 1.1.2019 έως 31.12.2019 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ποσού που αναλογεί στο
70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού
µισθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, 
β. από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ποσού που αναλογεί στο
70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού
µισθού άγαµου µισθωτού άνω των  είκοσι πέντε (25) ετών, 
γ. από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ποσού που αναλογεί
στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασι-
κού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των  είκοσι πέντε (25)
ετών, και 
δ. από 1.1.2022 και εντεύθεν του ποσού που αντιστοιχεί

σε ποσοστό 20% επί του ποσού που αναλογεί στο 70%

του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού
άγαµου µισθωτού άνω των  είκοσι πέντε (25) ετών.

4. Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται
στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ως ά-
νω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπο-
λογισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει του µηνιαίου ει-
σοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1. Το ύψος της βάσης υπολογι-
σµού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει και το χρονι-
κό διάστηµα εφαρµογής της επιλέγονται από τους ασφα-
λισµένους µε την ως άνω αίτησή τους, µε την επιφύλαξη
για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος. 
Η νέα βάση υπολογισµού αρχίζει να εφαρµόζεται από

την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα υποβολής της αίτη-
σης και παύει να ισχύει είτε από τον επόµενο µήνα από
την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ
µέρους του ασφαλισµένου, είτε αυτοδικαίως και πριν την
παρέλευση του επιλεγέντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος, εφόσον προκύψει ανώτερη βάση
υπολογισµού βάσει του µηνιαίου εισοδήµατος σε σχέση
µε την επιλεγείσα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
θορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της παρούσας.

5. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αναλογικά και στις εξής κατηγορίες ασφαλισµένων:
α) Στους ασφαλισµένους, που ανεξαρτήτως του χρόνου

υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, υπάγονταν ή
θα υπάγονται, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, βά-
σει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του
ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά
κριτήρια, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας α-
σφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης. 
β) Στους κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία

πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Α-
γροτών, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται
σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέ-
ων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα
συνολικής ισχύος µέχρι 100kW. 
γ) Στους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία

πρώην ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα
επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, ό-
πως αυτά του αγροτουρισµού και της αγροβιοτεχνίας, στο
πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν.
δ) Στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αγρότισσες

που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών,
όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγω-
γούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊ-
κές αγορές.
ε) Στους ασφαλισµένους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γε-

νικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάγονταν ή θα υπάγο-
νται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και
οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστηµα
µέχρι εκατόν πενήντα (150) ηµερών ετησίως σε επιχει-
ρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυπο-
ποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας,
αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους ε-
κτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυ-
τοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, και άρα εξαιρούνται
της ασφάλισης ως µισθωτοί για την απασχόλησή τους

39



αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστηµα των εκατόν πενή-
ντα (150) ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά τη διάρ-
κεια του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης
ή εκµετάλλευσης. 

6. Οι ασφαλισµένοι που έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως µισθω-
τοί - ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων
χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλιστι-
κή εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, οπότε
και εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για
τους ασφαλισµένους µισθωτούς που προέρχονται από
το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς εργοδότη - ασφαλισµένου για τους άνω ασφα-
λισµένους διαµορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και έως 31.12.2019, ώστε την 1.1.2020 να δια-
µορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38.

7. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ’ αριθ. 1096/88 του
Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά µε την κα-
θιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της
παύσης της γεωργικής δραστηριότητας, δεν αποτελεί
λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον ΕΦΚΑ,
τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και µέχρι συ-
µπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασ-
σόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται
ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά
τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περί-
θαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση
που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους
ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι ασφαλισµένοι
αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και
2, που εφαρµόζονται αναλογικά. 

8. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρ-
θρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, κατα-
βάλλουν ποσοστό συµµετοχής υπέρ αυτού και η κρατική
επιχορήγηση καταργείται. Η συµµετοχή βαρύνει τον α-
σφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον
κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό συµµετοχής ορίζεται στο
0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2. 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (Α΄
68), του άρθρου 2 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), καθώς και
της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε ό,τι αφορά
στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.

10. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών προσδιορίζεται το ασφαλιστέο εισόδηµα και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα-
ρόντος.»

2. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί
µέχρι την ψήφιση του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016

Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 αντικαθίστα-
ται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«2.α. Από 1.1.2017 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό
της µηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούµενων
και ελευθέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και
µετά την 1.1.1993, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του ΕΤΕΑΕΠ, διαµορφώνεται σε ποσοστό 7% υπολογι-
ζόµενο επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µι-

σθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε
ισχύει. Ειδικά για τους ασφαλισµένους στον τ. Τοµέα Ε-
πικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων
και του τ. Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του
τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ-
ΕΠ το ποσό της µηνιαίας εισφοράς του προηγούµενου ε-
δαφίου ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015, αντίστοι-
χα.
β. Από 1.6.2019 και µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της

µηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούµενων και ελευ-
θέρων επαγγελµατιών διαµορφώνεται σε 6,5%, υπολο-
γιζόµενο επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µι-
σθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε
ισχύει.
γ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της µηνιαίας ει-

σφοράς των αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων ε-
παγγελµατιών διαµορφώνεται σε 6% υπολογιζόµενο επί
του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.
δ. Οι ασφαλισµένοι της παρούσας παραγράφου, µε αί-

τησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε,
µπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογί-
ζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισµού από εκείνη που
προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.
Το ύψος της βάσης υπολογισµού και το χρονικό διάστη-
µα εφαρµογής της επιλέγονται από τους ασφαλισµέ-
νους µε την αίτησή τους. 
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο
τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισµού, ο
τρόπος εξόφλησης των οφειλόµενων ασφαλιστικών ει-
σφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής: 

«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των α-
σφαλισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται ερ-
γοδοτική εισφορά για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµέ-
νους µισθωτούς. 
Το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των

µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, προσδιορί-
ζονται σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των ε-
ντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, µε εξαίρεση τους µισθω-
τούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του πρώην
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολο-
γίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια
σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. 
Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των ασφαλισµέ-
νων από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτών ορίζεται σε πο-
σοστό 4%, υπολογιζόµενο επί των ασφαλιστέων αποδο-
χών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται στα άρθρα 5 και 38. 
Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ όλων των πριν
και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένων αυτοτελώς απα-
σχολούµενων, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο
επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µι-
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σθό άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, ό-
πως εκάστοτε ισχύει. 
Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στο

ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ποσο-
στά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 να υπολογί-
ζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισµού από εκείνη που
προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών. 
Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισµού

και το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της επιλέγεται από
τους ασφαλισµένους µε την ως άνω αίτησή τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο
τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισµού της
µηνιαίας εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα που
προκύπτει για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016

Στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 98 του
ν. 4387/2016 η φράση «και επικουρικής σύνταξης, εφά-
παξ» αντικαθίσταται από τη λέξη «σύνταξης».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
28 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Από 1.1.2019 για τους αυτοαπασχολούµενους, τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους
του άρθρου 40, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το πο-
σό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα
που προκύπτει, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά ύ-
ψους 20% το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε
µήνα ασφάλισης.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-
σµατικά, ύστερα από την καταβολή του ποσού εξαγοράς
που προβλέπεται, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το
ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό
- εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά ύψους
20% το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για την εξαγο-
ρά κάθε µήνα ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που α-
ναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται
για τον υπολογισµό του ποσού της ανταποδοτικής σύ-
νταξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΕΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώµατος

στο ΕΤΕΑΕΠ

1. Το άρθρο 1 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) εφαρµόζεται
αναλόγως για την έναρξη και λήξη του δικαιώµατος επι-
κουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Α-
σφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Προϋπόθεση

για την έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης εί-
ναι η προηγούµενη συνταξιοδότηση από το φορέα κύ-
ριας ασφάλισης.

2. Κατ’ εξαίρεση, η καταβολή της επικουρικής σύντα-
ξης λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας από το
ΕΤΕΑΕΠ αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης καταβο-
λής της κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την ηµεροµηνία
αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επι-
κουρικής σύνταξης και η αίτηση υποβληθεί µέσα σε τρεις
(3) µήνες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφα-
σης για την απονοµή της κύριας σύνταξης. 

Άρθρο 9
Τεχνικό ζήτηµα για την απονοµή επικουρικών 
συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ

1. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης των ασφαλισµέ-
νων του ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ.
ΕΤΑΑ, περί εξόφλησης των εισφορών των συνεισπρατ-
τόµενων κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ πα-
ροχών, για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.2016, για το
οποίο έχουν εξοφληθεί οι εισφορές για τον κλάδο κύ-
ριας ασφάλισης και έχει διενεργηθεί έλεγχος του χρό-
νου ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη και η εφάπαξ πα-
ροχή απονέµεται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

2. Το ΕΤΕΑΕΠ ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που
υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εντός δύο
(2) ετών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Σε
περίπτωση που µετά τον έλεγχο προκύπτει ότι τα στοι-
χεία αυτά δεν είναι ακριβή, εκτός από τις άλλες έννοµες
συνέπειες, αναζητούνται άτοκα από το ΕΤΕΑΕΠ οι αχρε-
ωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ

Αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις
από το τ. ΤΑΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ, και εφάπαξ παροχές από
το τ. ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ, που προέκυψαν από ανάκλη-
ση των σχετικών πράξεων απονοµής για λόγους που δεν
ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων δεν ανα-
ζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ. Τυχόν καταβληθέντα από
τους ασφαλισµένους του τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ ποσά
λόγω ανάκλησης των σχετικών πράξεων απονοµής επι-
κουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής επιστρέφονται
άτοκα, ενώ τυχόν καταβληθείσες από τους ασφαλισµέ-
νους εισφορές εξαγοράς χρόνου ασφάλισης δεν επι-
στρέφονται. 

Άρθρο 11
Αναγνώριση πλασµατικών χρόνων πριν την 1.1.2017

και αύξηση των συντάξιµων αποδοχών

Όποιος έχει εξαγοράσει πλασµατικό χρόνο πριν από
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και δεν έχει
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 4387/2016 καταβάλλοντας τη διαφορά της ήδη κα-
ταβληθείσας εισφοράς µε αυτή που είναι καταβλητέα,
σύµφωνα µε το ν. 4387/2016. 

41



Άρθρο 12
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπροθέσµων 
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ 

που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1.α) Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντά-
χθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρµακεία, λοιπούς
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
(ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια
κ.λπ.), φαρµακευτικές εταιρείες, προµηθευτές υγειονο-
µικού και λοιπού υλικού κ.λπ., και προς ασφαλισµένους
των ΦΚΑ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον
ΕΦΚΑ µέχρι 31.12.2019.
β) Ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες

που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν, για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα, κατά περίπτω-
ση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρε-
σιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν έ-
χουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ
Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα - Εργαστήρια:
αα) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι δεκαπέντε χιλιά-

δες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5%).
ββ) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από δεκαπέντε

χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις ε-
κατό (10%).
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Απο-

κατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης για δαπά-
νες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό
(10%).
γ. Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί:
αα) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι τέσσερις χιλάδες

(4.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%).
ββ) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από τέσσερις χι-

λιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προµηθευτές Υγειονοµικού και λοιπού υλικού ποσο-

στό έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για δαπά-
νες ειδικών νοσοκοµειακών υλικών (υλικά λαπαροτο-
µίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεµβατικά, ενδοφακοί,
επιθέµατα µαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας

(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκ-
πτωσης πέντε τοις εκατό (5%).
στ. Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης οκτώ

τοις εκατό (8%). 
ζ. Φαρµακεία ποσοστό τρισίµιση τοις εκατό (3,5%).
Οι λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που προκύ-

πτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωµής προκαταβο-
λής, εξοφλούνται για οφειλές µέχρι δεκαπέντε (15.000)
ευρώ µε έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και για οφει-
λές πάνω από δεκαπέντε (15.000) ευρώ µε έκπτωση σα-
ράντα πέντε τοις εκατό (45%) επί της συναλλακτικής α-
ξίας (αξίας του παραστατικού προ Φ.Π.Α.), του αποµένο-
ντος, µετά την αφαίρεση της προκαταβολής, υπολοίπου.
Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισµένους και προς

τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν εκ-
καθαριστεί εξοφλούνται ολοσχερώς.

3. Για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώ-
σεων του παρόντος ο ΕΦΚΑ δύναται να επιχορηγείται α-
πό τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 6

του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Εξαιρετικώς, για την οριστι-
κοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, τη δέσµευ-
ση και τη µεταφορά πιστώσεων και κεφαλαίων απαιτεί-
ται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η σύ-
νταξη και η υποβολή εντύπου συγκεντρωτικής κατάστα-
σης ανά παραστατικό ή προµηθευτή ή πάροχο ή κατηγο-
ρία δαπάνης. Το έντυπο της συγκεντρωτικής κατάστα-
σης, η ενταλµατοποίηση και η πληρωµή πραγµατοποιεί-
ται κατά παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς. Το ως ά-
νω έντυπο αρκεί για την ενταλµατοποίηση δαπανών από
τις υφιστάµενες πιστώσεις και µεταφορές κεφαλαίων,
που πραγµατοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό.

4. Οι οφειλές εξοφλούνται άµεσα µε την έκδοση χρη-
µατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έ-
λεγχο που διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόµενη έκπτω-

ση εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου µε την προσκό-
µιση στον ΕΦΚΑ πιστωτικού τιµολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του δικαι-

ούχου - παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι, απο-
δέχεται τη ρύθµιση αυτή για όλες τις απαιτήσεις του,
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και
παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη α-
ξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, συµπεριλαµβανο-
µένης της αξίωσης τόκων, µέχρι και την εξόφληση των
οφειλών, και από τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα.
γ) προσκοµισθεί στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία

φορολογική ενηµερότητα ή βεβαίωση οφειλής. Όταν
προσκοµίζεται από τον πάροχο βεβαίωση οφειλής, πα-
ρακρατείται από την αρµόδια υπηρεσία το ποσό αυτής
και αποδίδεται στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

5. Στην εκκαθάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων
δαπανών υγείας του πρώην ΕΤΑΑ, ειδικώς για την εφαρ-
µογή του παρόντος: 
α) Αρµόδιες για τη συγκέντρωση του συνόλου των πα-

ραστατικών των δαπανών υγείας ανά τοµέα είναι οι υ-
πάρχουσες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης
Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, ως εξής: 
αα) Το Τµήµα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας

της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας του Τοµέα Μηχανι-
κών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρό-
χους και ασφαλισµένους των τοµέων Μηχανικών.
ββ) Το Τµήµα Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης της Δι-

εύθυνσης Ασθενείας των Τοµέων Υγειονοµικών και το
Τµήµα Πληρωµής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας
της Διεύθυνσης Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, που υπά-
γεται απευθείας στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, για τις ληξι-
πρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλι-
σµένους των τοµέων Υγειονοµικών. 
γγ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-

σφάλισης - Παροχών των Τοµέων Συµβολαιογράφων, για
τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και
ασφαλισµένους των τοµέων Συµβολαιογράφων.
δδ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-

σφάλισης - Παροχών των Τοµέων Δικηγόρων Αθηνών,
για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους
και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Αθηνών.
εε) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-

σφάλισης - Παροχών του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Πει-
ραιά, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρό-
χους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Πει-
ραιά.
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στστ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-
σφάλισης - Παροχών του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων ε-
παρχιών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων ε-
παρχιών.
ζζ) Το Περιφερειακό Τµήµα Υγείας Δικηγόρων Θεσσα-

λονίκης, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς πα-
ρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Θεσ-
σαλονίκης.
Οι ανωτέρω οργανικές µονάδες είναι αρµόδιες και για

τη σύνταξη της κατάστασης πληρωµής δαπάνης, για κά-
θε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισµένο, η οποία, αφού υ-
πογραφεί από τον αρµόδιο διατάκτη, διαβιβάζεται µαζί
µε όλα τα δικαιολογητικά µε έγγραφο για οικονοµικό έ-
λεγχο, ενταλµατοποίηση και πληρωµή στην αρµόδια Οι-
κονοµική Υπηρεσία. Οι προϊστάµενοι των ανωτέρω τµη-
µάτων ορίζονται διατάκτες των οικείων δαπανών υγείας,
µε αρµοδιότητα να υπογράφουν την κατάσταση πληρω-
µής δαπάνης για κάθε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισµέ-
νο, και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για
το Τµήµα Πληρωµής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας
της Διεύθυνσης Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, ως διατά-
κτης ορίζεται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης. Η από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται µε µέριµνα του
αρµοδίου για την πληρωµή Τµήµατος Οικονοµικού της
Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αυτές ορίζονται ακολού-
θως, αφού βεβαιωθεί η ύπαρξη πίστωσης από τον Προϊ-
στάµενο του Τµήµατος Οικονοµικού της Περιφερειακής
Διεύθυνσης.
β) Αρµόδια για τον οικονοµικό έλεγχο, την οικονοµική

εκκαθάριση, την ενταλµατοποίηση και την εξόφληση
των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων δαπανών είναι τα Τµήµατα
Οικονοµικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων του
ΕΦΚΑ του άρθρου 48 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), ως ε-
ξής:
αα) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, για τις ληξιπρόθε-
σµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµέ-
νους των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων. 
ββ) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Υγειονοµι-
κών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρό-
χους και ασφαλισµένους των Τοµέων Υγειονοµικών.
γγ) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, για τις
ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και α-
σφαλισµένους των Τοµέων Συµβολαιογράφων, του Το-
µέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, του Τοµέα Υγείας Δικη-
γόρων Πειραιά, του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων επαρχιών
και του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής εκδίδονται ύστερα

από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, υπογράφονται από τον
συντάκτη τους, από τον Προϊστάµενο του οικείου Τµή-
µατος Οικονοµικού και από τον Διευθυντή της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανο-
νισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του
ΕΦΚΑ (Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017, Β΄ 1720). Η ε-
ξόφληση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής διε-
νεργείται οίκοθεν από τα ανωτέρω Τµήµατα Οικονοµι-
κού.

6. Στην εκκαθάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων
δαπανών υγείας του πρώην ΤΥΔΚΥ, ειδικά για την εφαρ-

µογή του παρόντος:
α) Αρµόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξι-

πρόθεσµων δαπανών υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ Νοµού Αττι-
κής είναι η υπάρχουσα οργανική µονάδα της Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, ως εξής:
αα) Το Τµήµα Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης

Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και την εκ-
καθάριση της δαπάνης. Μετά τον έλεγχο διενεργείται ε-
πί των δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης µε το εκκα-
θαριζόµενο υπέρ του δικαιούχου χρηµατικό ποσό, η ο-
ποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενήργησε
τον έλεγχο. Με βάση την πράξη εκκαθάρισης συντάσσε-
ται κατάσταση δαπάνης, στην οποία καταχωρίζεται αριθ-
µητικά και ολογράφως το χρηµατικό ποσό που εκκαθαρί-
ζεται µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, η οποία υπογράφε-
ται από τα υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν τον έ-
λεγχο και από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που εκ-
καθαρίζεται η δαπάνη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Η
κατάσταση δαπάνης διαβιβάζεται στο Τµήµα Λογιστηρί-
ου για την έκδοση εντάλµατος.
ββ) Το Τµήµα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης

Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρµόδιο για την ενταλµατοποίηση
και εξόφληση των ως άνω ληξιπρόθεσµων δαπανών. Τα
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής υπογράφονται από τον
συντάκτη τους, από τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου
και από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης ή τους νόµι-
µους αναπληρωτές τους. Η εξόφληση των Χρηµατικών
Ενταλµάτων Πληρωµής διενεργείται οίκοθεν από το α-
νωτέρω Τµήµα Λογιστηρίου.
β) Αρµόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξι-

πρόθεσµων δαπανών υγείας της Περιφέρειας, είναι τα
κατά τόπους Υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ), στα οποία µεταφέρθηκαν ως προσωπικό και αρµο-
διότητες οι τέως Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ,
µετά τη κατάργησή του και ειδικότερα τα αρµόδια Τµή-
µατα των υπηρεσιών αυτών.

7. Οφειλές προς παρόχους υπηρεσιών υγείας που εκ-
καθαρίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος συµψηφίζο-
νται µε τυχόν ληξιπρόθεσµες κάθε είδους οφειλές αυ-
τών προς τον ΕΦΚΑ, πλην των ρυθµισµένων. Ο συµψηφι-
σµός πραγµατοποιείται από τις ανωτέρω αρµόδιες υπη-
ρεσίες.

8. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσµης ο-
φειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση
της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφά-
λαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των
δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή. Η αποδο-
χή της εξόφλησης της απαίτησης από τους δικαιούχους
πραγµατοποιείται µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται
στις αρµόδιες για την πληρωµή υπηρεσίες.

9. Με τις διατάξεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά
την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εκτός
συµβατικής σχέσης, εφόσον αποδεικνύεται η παροχή
των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων από τους
ΦΚΑ.
Η παραλαβή προϊόντων από τους ΦΚΑ τόσο για τις πε-

ριπτώσεις συναφθεισών συµβάσεων όσο και για αυτές
που έλαβαν χώρα εκτός αυτών, θεωρείται προσηκόντως
αποδεδειγµένη και µε την υπογραφή του οικείου πρωτο-
κόλλου έστω και από έναν αρµόδιο προς τούτο υπάλλη-
λο, καθώς και µε την ύπαρξη αντιγράφου παραλαβής τα-
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χυµεταφορέα ή δελτίου αποστολής. Ειδικά για την εκκα-
θάριση παροχών προς ασφαλισµένους δεν απαιτούνται
οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα αντίστοιχα πα-
ραστατικά.

10. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του παρόντος εκ-
καθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

11. Εκκαθαρίσεις και πληρωµές ληξιπρόθεσµων υπο-
χρεώσεων, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 1, που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί θεωρού-
νται νόµιµες.

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

13. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της εκκαθάρισης και πληρωµής ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 13
Νοµική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Σε δίκες που αφορούν αξιώσεις ή υποχρεώσεις των
κλάδων υγείας που µεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α΄
31), την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
και το εδάφιο 1β της υποπαραγράφου ΙΒ.1 της παρ. ΙΒ΄
του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στις οποί-
ες διάδικος είναι το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, ή/και ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να νοµιµοποιείται στη
διεξαγωγή των δικών αυτών και η νοµιµοποίηση αυτή
περιλαµβάνει και την άσκηση ένδικων µέσων, µέχρι και
την αµετάκλητη περάτωσή τους. Η νοµική θέση του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις δίκες αυτές δεν θίγεται. Οι αποφάσεις
δεσµεύουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκτελούνται υπέρ και εις
βάρος του.

2. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαµβάνουν και τις
εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
δίκες.

Άρθρο 14
Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ

1. Η ηλικία των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ και των
µελών οικογενείας τους αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179). 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν
και τις αιτήσεις που εκκρεµούν, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος ενώπιον της διοίκησης, σε οποιοδήποτε
στάδιο. 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81) κα-
ταργείται. 

Άρθρο 15
Μηχανογραφικό σύστηµα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ 

του Υπουργείου Οικονοµικών

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 395 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται, από τότε που ίσχυσε,
εδάφια ως εξής: 

«Μέχρι την πλήρη ένταξη του προηγούµενου εδαφίου,
η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του

Υπουργείου Οικονοµικών λειτουργεί και υποστηρίζει το
πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ για τη χορήγηση των
συντάξεων του Δηµόσιου Τοµέα. Οι λεπτοµέρειες της
συνεργασίας αυτής καθορίζονται σε σχετικό πρωτόκολ-
λο συνεργασίας µεταξύ του Διοικητή του ΕΦΚΑ και του
Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών.» 

Άρθρο 16
Τρόπος υπολογισµού σύνταξης των µονοσυνταξιούχων

ασφαλισµένων του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις
προ του ν. 4387/2016

1. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,
για τις οποίες εφαρµόζονται οι προγενέστερες του
ν. 4387/2016 διατάξεις, αν ο χρόνος ασφάλισης στον
κλάδο κύριας σύνταξης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζε-
ται µε το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιού-
χων του ίδιου Ταµείου, ο οποίος είναι λιγότερος από εί-
κοσι πέντε (25) έτη, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης

το ποσό που προβλέπεται από τις καταστατικές διατά-
ξεις του πρώην Ταµείου, και 
β) Για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξι-

ούχων επιπλέον ποσό ίσο µε το 1/25 του ποσού της προ-
σαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατά-
ξεις του πρώην Ταµείου για είκοσι πέντε (25) έτη ασφά-
λισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων. 
Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στον κλάδο Μονο-

συνταξιούχων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι
(6) µηνών και µικρότερο του ενός (1) έτους λογίζονται
ως εισφορές ενός (1) έτους. 

2. Ασφαλισµένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υπο-
βάλλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι 12.5.2016, η ο-
ποία βρίσκεται σε εκκρεµότητα, καθώς και συνταξιούχοι
του ίδιου Ταµείου µέχρι την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, οι
οποίοι κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συντα-
ξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο των Μονοσυνταξιού-
χων λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον
Κλάδο, λαµβάνουν προσαύξηση σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 µόνο για τα έτη που έχουν καταβάλει εισφορές
στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων. Κατά τον επανυπολογι-
σµό των ήδη καταβεβληµένων µέχρι 12.5.2016 συντάξε-
ων του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνουν προσαύξηση
µόνο για τα έτη που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον
Κλάδο αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). 

Άρθρο 17
Αντιµετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Για τις παροχές της παρ. 3 του άρθρου 29 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υ-
παιτιότητά των λαβόντων µετά από απόφαση της Τοπι-
κής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναζη-
τούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
επιστρέφονται άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο χορή-
γησής τους και έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων.
Τυχόν ήδη επιστραφέντα ποσά από τους συνταξιούχους
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεν αναζητούνται από
αυτούς.
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Άρθρο 18
Παρακράτηση και συµψηφισµός µε οφειλές 
προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση

1. Η παρ 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνουν σε
παρακράτηση ποσοστού των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη κατά του φορέα, µέχρι του ύψους των ο-
φειλών, κατά αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 83 του ΚΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα παρα-
κρατούµενα ποσά συµψηφίζονται µε τις τελευταίες δό-
σεις της ρύθµισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσο-
στά παρακράτησης, τα αρµόδια όργανα, η τηρητέα διαδι-
κασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης της παραγράφου 1. 

Άρθρο 19
Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1
της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄

107)

Η ισχύς της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ.
ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) παρα-
τείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της. Σε περιπτώσεις
επαναλαµβανόµενης υπαγωγής στη ρύθµιση µε δηµιουρ-
γία νέων οφειλών, ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να α-
παιτήσει την προσκόµιση του συνόλου ή µέρους των
προβλεπόµενων στοιχείων και διασφαλίσεων.

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο πρώτο ε-
δάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4529/2018 (Α΄ 56) µετά από τις λέξεις «αναπηρίας ή
γήρατος» προστίθενται οι λέξεις «ή θανάτου».

Άρθρο 21
Νοµοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
διαγράφονται οι λέξεις «περίπτωση α΄».

Άρθρο 22
Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές

1. Σε περίπτωση θανάτου λόγω πληµµυρικών φαινοµέ-
νων, πυρκαγιών, σεισµών και λοιπών θεοµηνιών σε πλη-
γείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από την ε-
κάστοτε απόφαση των αρµοδίων Υπουργών, στον επιζώ-
ντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλλεται,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄
85), σύνταξη ποσού ίσου µε το ποσό της σύνταξης που
δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό αυτό κατα-
βάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης λόγω θανά-
του του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

2. Τέκνα για την εφαρµογή του παρόντος είναι αυτά
που ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016.

3. Το ποσό της σύνταξης της παραγράφου 1 επιµερίζε-
ται ως εξής:
α) Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το πενήντα τοις εκατό

(50%) του ποσού και τα τέκνα το υπόλοιπο πενήντα τοις
εκατό (50%) του ποσού κατ’ ισοµοιρία.
β) Αν δεν υπάρχουν τέκνα, ο επιζών σύζυγος δικαιού-

ται όλο το ποσό.
γ) Αν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, τα τέκνα δικαιού-

νται όλο το ποσό κατ’ ισοµοιρία.
4. Ως προς τα κατώτατα όρια του καταβαλλόµενου πο-

σού, ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του
ν. 4387/2016.

5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για θανά-
τους που επέρχονται µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/2016.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, 

ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΑΝΕΡΓΩΝ,  ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Άρθρο 23
Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευµένες απο-

δοχές και αποζηµίωση απόλυσης

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου µόνου του
α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόµενοι έχουν δι-
καίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήρι-
ξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περι-
ουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν
απαιτείται.»

2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στις υποθέσεις της παραγράφου 1, όταν ο εργοδό-
της παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας
τις σχετικές µε την καταβολή δεδουλευµένων αποδο-
χών και την καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης απόλυ-
σης, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα παράστασης πολιτι-
κής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρ-
τητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη.
Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.» 

Άρθρο 24
Αύξηση Τµηµάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ

1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2
του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«δδ) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζά-
νης, µε έδρα την Κοζάνη.»

2. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιι΄ ως εξής:

«ιι) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβε-
νών, µε έδρα τα Γρεβενά.»

3. Στην περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ζζ΄ ως εξής:

«ζζ) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ορε-
στιάδας, µε έδρα την Ορεστιάδα.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 της υποπαραγράφου Α΄
του άρθρου 49 του π.δ. 134/2017 αντικαθιστάται ως ε-
ξής:
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«δ) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Κοζάνης, στα όρια του Νοµού Κοζάνης.»

5. Στην παρ. 6 της υποπαραγράφου Α΄ του άρθρου 49
του π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Γρεβενών, στα όρια του Νοµού Γρεβενών.»

6. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 11 της υποπαρα-
γράφου Α΄ του άρθρου 49 του π.δ. 134/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Έβρου, στα όρια των Δήµων Αλεξανδρούπολης-Σαµο-
θράκης.»

7. Στην παρ. 11 της υποπαραγράφου Α΄ του άρθρου 49
του π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ζ΄ ως ε-
ξής:

«ζ) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Ορεστιάδας, στα όρια των Δήµων Ορεστιάδας-Σουφλί-
ου- Διδυµοτείχου.»

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174), κατανέµονται από τις υφιστάµε-
νες κενές θέσεις προσωπικού του ΣΕΠΕ, οι θέσεις προ-
σωπικού των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Γρεβενών και Ορεστιάδας.

9. Για την έγκαιρη κάλυψη των θέσεων της παραγρά-
φου 8, επιτρέπεται η διενέργεια µετατάξεων τακτικών υ-
παλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παρέκκλι-
ση των κείµενων διατάξεων. Οι µετατάξεις του προηγού-
µενου εδαφίου διενεργούνται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, χωρίς τη γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλί-
ου, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που υποβάλλεται ε-
ντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της απόφασης
της παραγράφου 8.

10. Μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τµηµάτων, η ο-
ποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας ασκούνται
από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κο-
ζάνης και Έβρου αντίστοιχα.

Άρθρο 25
Νοµική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραµµατέα, 

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Το άρθρο 20 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 20
Νοµική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

1. Ο Ειδικός Γραµµατέας, οι Ειδικοί Επιθεωρητές, οι
λοιποί Επιθεωρητές και οι υπάλληλοι του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και του ΣΕΠΕ που συνδράµουν τη διενέργεια ε-
λέγχων, τη συµφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επί-
λυσης εργατικών διαφορών, εν ενεργεία και διατελέσα-
ντες, εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για
πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται και εκ-

προσωπούνται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ). 

2. Το µέλος του ΝΣΚ ορίζεται µε απόφαση του Προέ-
δρου του ΝΣΚ, µετά από έγγραφο αίτηµα του Ειδικού
Γραµµατέα του ΣΕΠΕ προς το ΝΣΚ, εφόσον περιέλθει σε
αυτόν έγγραφη αίτηση του εξεταζόµενου, διωκόµενου ή
εναγόµενου. Σε υποθέσεις που αφορούν λοιπούς Επιθε-
ωρητές και υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του ΣΕΠΕ, η αίτησή τους προς τον Ειδικό Γραµµατέα συ-
νοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρε-
τούν. Σε υποθέσεις που αφορούν Ειδικούς Επιθεωρητές,
το αίτηµα προς το ΝΣΚ συνοδεύεται από θετική εισήγη-
ση του Ειδικού Γραµµατέα. Σε υποθέσεις που αφορούν
τον Ειδικό Γραµµατέα, το αίτηµα προς το ΝΣΚ συνοδεύ-
εται από αναλυτικό ενηµερωτικό έγγραφό του και εγκρί-
νεται προηγουµένως από τον Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3. Η εκπροσώπηση των προσώπων της παραγράφου 1
από µέλος του ΝΣΚ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή
τους από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους σε ο-
ποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η εκπροσώπησή τους από
πληρεξούσιο δικηγόρο αποκλείει την εκπροσώπησή τους
παράλληλα και από µέλος του ΝΣΚ. 

4. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δι-
κηγόρο της επιλογής τους, το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλύ-
πτει τις δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται σε οποιοδή-
ποτε στάδιο της διαδικασίας κατά την προκαταρκτική
διαδικασία ή µε την ιδιότητα του κατηγορουµένου ή του
εναγοµένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, και µέχρι την α-
µετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, κατόπιν
υποβολής αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Σε υ-
ποθέσεις που αφορούν λοιπούς Επιθεωρητές και υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ, η αίτη-
ση συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υ-
πηρετούν. Σε υποθέσεις που αφορούν Ειδικούς Επιθεω-
ρητές, η αίτηση συνοδεύεται από θετική εισήγηση του
Ειδικού Γραµµατέα. Σε υποθέσεις που αφορούν τον Ειδι-
κό Γραµµατέα, η αίτηση υποβάλλεται από τον Ειδικό
Γραµµατέα, µετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Εάν δεν υπάρξει θετική εισήγηση ή έγκριση, οι ως ά-
νω δαπάνες καταβάλλονται, κατόπιν υποβολής αίτησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6, υπό τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: 
α) Για τις ποινικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη απόφαση µε την οποία τα ως άνω πρόσωπα κη-
ρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή α-
µετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο
παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η
υπόθεση στο αρχείο. 
β) Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενά-

γοντος, εφόσον εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση
από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος
τους εγκλήµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή εξαιτίας αυτών. 
γ) Για τις αστικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται η
σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.

6. Η αίτηση για την κάλυψη των δαπανών των παρα-
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γράφων 4 και 5 υποβάλλεται ενώπιον τριµελούς Επιτρο-
πής, αποτελούµενης από τον Νοµικό Σύµβουλο του Γρα-
φείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης ΣΕΠΕ. Η πληρωµή
των δαπανών εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής, ε-
φόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστατικά και µέχρι
το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής
πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνα-
κες του Κώδικα Δικηγόρων και στα Παραρτήµατα αυτού,
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

7. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο εγγράφονται οι
σχετικές πιστώσεις. 

8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να ε-
πιστρέψουν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις ως άνω δα-
πάνες εάν:
α) καταδικασθούν αµετάκλητα ή γίνει αµετάκλητα δε-

κτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί α-
µετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για α-
δικήµατα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα
σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ή εξ αφορµής αυτών,
β) αθωωθεί αµετάκλητα ο καθ’ ου η πολιτική αγωγή,
γ) επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε εκ των ποι-

νών των περιπτώσεων β΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για πειθαρχικό παράπτωµα
συναφές µε την υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, δεν δι-
καιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση για την κάλυψη µε-
ταγενέστερων δαπανών πληρεξούσιου δικηγόρου. Αν η
επιβληθείσα πειθαρχική ποινή ακυρωθεί αµετάκλητα, ε-
φαρµόζονται αναλογικά η διαδικασία και οι προϋποθέ-
σεις των παραγράφων 5 και 6. 

9. Στις δίκες και διαδικασίες της παραγράφου 1, καθώς
και σε εκείνες στις οποίες τα πρόσωπα αυτά έχουν την ι-
διότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ή υποθέσεις εξ αφορµής αυτών, έχουν
εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελει-
ών του ΝΣΚ. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών ορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις και ειδι-
κότερα διαδικαστικά ζητήµατα, προθεσµίες για την υπο-
βολή του αιτήµατος πληρωµής των δαπανών, η διαδικα-
σία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

11. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν έναντι κά-
θε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, υποθέσεις.

Άρθρο 26
Ποινικά αδικήµατα σε βάρος του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Στον ν. 3996/2011 προστίθεται νέο άρθρο 20Α ως ε-
ξής:

«Άρθρο 20Α
Ποινικά αδικήµατα σε βάρος του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Η τέλεση των εγκληµάτων των άρθρων 229, 308 έως
και 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βά-
ρος του Ειδικού Γραµµατέα, των Ειδικών Επιθεωρητών,
των λοιπών Επιθεωρητών και των υπαλλήλων του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ που συνδράµουν τη
διενέργεια ελέγχων, τη συµφιλιωτική διαδικασία ή τη
διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, κατά την ε-
κτέλεση της υπηρεσίας τους ή για λόγους σχετικούς µε
την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περί-
σταση.» 

Άρθρο 27
Δωρεάν µετακίνηση ανέργων

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258)
προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:

«ιζ) για την εξασφάλιση της δωρεάν µετακίνησης των
ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του µε τα µέσα
µαζικής µεταφοράς»

2. Το δεύτερο εδάφιο της υπ’ αριθµ. οικ. Α-40580/
3128/29.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1293),
η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου µε το άρθρο
77 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τη χορήγηση της δωρεάν αυτής µεταφοράς,
εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄
33), το άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), η παρ. 2 του
άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και το άρθρο 86 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59).» 

3. Το µόνο εδάφιο του άρθρου 45 του ν. 4554/2018 (Α΄
130) αριθµείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παρά-
γραφος 2 ως εξής:

«2. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέχουν θέση συµ-
βάσεων δυνάµει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),
για τη δωρεάν µετακίνηση ανέργων εγγεγραµµένων στα
µητρώα του ΟΑΕΔ, δύναται να καλύπτονται από τον
ΟΑΕΔ. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο του έτους ανα-
φοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, και καλύπτονται
από τις πιστώσεις της ετήσιας επιχορήγησης του ΟΑΕΔ
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Με τις αποφάσεις του
πρώτου εδαφίου ή όµοιες, µετά από πρόταση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζονται όλες οι ανα-
γκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου.» 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, δύναται να καταρτί-
ζονται και να υλοποιούνται ειδικά προγράµµατα για τη
δωρεάν µετακίνηση των ανέργων εγγεγραµµένων στα
µητρώα του ΟΑΕΔ. Με την απόφαση του προηγούµενου
εδαφίου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών. 

Άρθρο 28
Συµµετοχή Σ.Β.Β.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 

και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
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ν. 2956/2001 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών µε τους α-

ναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Ένας (1)
από τον Σ.Ε.Β., ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) α-
πό την Ε.Σ.Ε.Ε., ένας (1) από τον Σ.Ε.Τ.Ε. και ένας (1) α-
πό το Σ.Β.Β.Ε.. Καθένας από τους ανωτέρω εκπροσώ-
πους αναλαµβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ διαδοχικά για ένα (1) έτος, µε σειρά που κα-
θορίζεται από κοινού.»

2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Πέντε (5) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρω-
τές που ορίζει η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλά-
δος (ΓΣΕΕ).
γ) Πέντε (5) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρω-

τές που ορίζονται ως εξής: ένας (1) από το Σύνδεσµο Ε-
πιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ένας (1) από τη Γε-
νική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπό-
ρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), ένας (1) από την Εθνική Συνο-
µοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), ένας (1) από το
Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και ένας (1) από το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος (ΣΒΒΕ).»

3. Μέχρι τη διαµόρφωση των συνθέσεων του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και της Επιτροπής του
ΕΛΕΚΠ, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1
και 2, τα συλλογικά αυτά όργανα εξακολουθούν να λει-
τουργούν νόµιµα ως έχουν. 

Άρθρο 29
Ειδικά προγράµµατα απασχόλησης ανέργων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη οµάδων ανέργων εγ-
γεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., µε προτεραιό-
τητα στους µακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς οµά-
δες ανέργων, σε ειδικά προγράµµατα απασχόλησης στο
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται: 
α) οι φορείς υποδοχής και οι υποχρεώσεις τους,
β) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικά ωφε-

λουµένων,
γ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των δυνητικά ω-

φελουµένων και η µοριοδότηση των κριτηρίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απα-

σχόλησης, 
ε) η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων, οι αµοιβές

των ωφελουµένων και η διαδικασία καταβολής των απο-
δοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, 
στ) η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της α-

πασχόλησης ανέργου ή/και του προγράµµατος,
ζ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση του προγράµµατος

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίησή
του.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Αρµόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραµ-
µάτων του παρόντος είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος εκδίδει
δηµόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραµµα. Στην πρόσκλη-
ση εξειδικεύονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η δια-
δικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητι-
κών, η υποβολή και εξέταση ενστάσεων, η κατάρτιση
προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης, η διαδι-
κασία υπόδειξης των ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον ο-
ριστικό πίνακα κατάταξης, η διαδικασία για την τοποθέ-
τηση στους φορείς υποδοχής και λοιπές λεπτοµέρειες ε-
φαρµογής κάθε προγράµµατος.» 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για
προγράµµατα που θα προκηρυχθούν µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Αποζηµίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές

συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
η λέξη «αµοιβής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αποζη-
µίωσης». 

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την αποζηµίωση των δικαστικών αντιπροσώπων
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).»

Άρθρο 31
Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Η υπ’ αριθµ. 6537/494 «Σύµβαση Συντήρησης του Ολο-
κληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Επι-
θεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» παρατείνεται αυτοδι-
καίως από τη λήξη της έως τις 31.12.2019. Μέχρι τις
31.12.2018 προκηρύσσεται διαγωνισµός για την ανάθε-
ση των υπηρεσιών αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις. Η σύµβαση του πρώτου εδαφίου λύεται αυτοδι-
καίως και πριν το πέρας της προθεσµίας που προβλέπε-
ται σε αυτό, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανά-
θεσης στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του
δεύτερου εδαφίου και υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 

Άρθρο 32
Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ

Δαπάνες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το 2017 και αφο-
ρούν τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του φορέα, ό-
πως την καθαριότητα, τα ταχυδροµικά τέλη, τα τηλεφω-
νικά τέλη, το φωτισµό και την κίνηση, την επισκευή και
τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη συντήρη-
ση και την τεχνική υποστήριξη συστηµάτων πληροφορι-
κής, τις λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων και ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες,
την επισκευή και συντήρηση µόνιµου και λοιπού εξοπλι-
σµού, διαφηµίσεις, δηµοσιεύσεις και συνδροµές σε εφη-
µερίδες και περιοδικά, µισθώµατα, κοινόχρηστα, τη µη-
χανογραφική επεξεργασία στοιχείων, µεταφορές, προ-
µήθειες µηχανηµάτων και δικαστικά έξοδα, θεωρούνται
σύννοµες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διά-

48



ταξης, και, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί, δύναται να
πληρώνονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
του ΕΦΚΑ του  έτους 2018 και 2019.

Άρθρο 33
Ελεγκτές ΠΕΚΑ

1. Οι ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέ-
ντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εν ενεργεία και διατελέσαντες,
εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται και εκπρο-
σωπούνται από δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του
ΕΦΚΑ. 

2. Η εκπροσώπηση των προσώπων της παραγράφου 1
από δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ δεν α-
ποκλείει την εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικη-
γόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.
Η εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικηγόρο απο-
κλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από δικη-
γόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. 

3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δι-
κηγόρο της επιλογής τους, ο ΕΦΚΑ καλύπτει τις δαπά-
νες, στις οποίες υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή µε
την ιδιότητα του κατηγορουµένου ή του εναγοµένου ή
του πολιτικώς ενάγοντα, και µέχρι την αµετάκλητη εκδί-
καση των σχετικών υποθέσεων, κατόπιν υποβολής αίτη-
σης σύµφωνα µε την παράγραφο 5, η οποία συνοδεύεται
από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετούν. 

4. Εάν δεν υπάρξει θετική εισήγηση, οι ως άνω δαπά-
νες καταβάλλονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, σύµφω-
να µε την παράγραφο 5, υπό τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: 
α) Για τις ποινικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη απόφαση µε την οποία τα ως άνω πρόσωπα κη-
ρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή α-
µετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο
παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η
υπόθεση στο αρχείο. 
β) Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενά-

γοντος, εφόσον εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση
από την οποία να προκύπτει η διάπραξή του σε βάρος
τους εγκλήµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή εξαιτίας αυτών. 
γ) Για τις αστικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται η
σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.

5. Η αίτηση για την κάλυψη των δαπανών των παρα-
γράφων 3 και 4 υποβάλλεται ενώπιον τριµελούς Επιτρο-
πής, αποτελούµενης από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, τον
Νοµικό Σύµβουλο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
ΕΦΚΑ και τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 
Η πληρωµή των δαπανών εγκρίνεται µε απόφαση της

Επιτροπής, εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστα-
τικά και µέχρι το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε
διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται
στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και στα Παραρτή-
µατα αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό

του ΕΦΚΑ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώ-
σεις. 

7. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να ε-
πιστρέψουν στον ΕΦΚΑ τις ως άνω δαπάνες εάν:
α) καταδικασθούν αµετάκλητα ή γίνει αµετάκλητα δε-

κτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί α-
µετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για α-
δικήµατα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα
σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ή εξ αφορµής αυτών,
β) αθωωθεί αµετάκλητα ο καθ’ ου η πολιτική αγωγή,
γ) επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε εκ των ποι-

νών των περιπτώσεων β΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για πειθαρχικό παράπτωµα
συναφές µε την υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, δεν δι-
καιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση για την κάλυψη µε-
ταγενέστερων δαπανών πληρεξούσιου δικηγόρου. Αν η
επιβληθείσα πειθαρχική ποινή ακυρωθεί αµετάκλητα, ε-
φαρµόζονται αναλογικά η διαδικασία και οι προϋποθέ-
σεις των παραγράφων 4 και 5. 

8. Στις δίκες και διαδικασίες της παραγράφου 1, καθώς
και σε εκείνες στις οποίες τα πρόσωπα αυτά έχουν την ι-
διότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ή υποθέσεις εξ αφορµής αυτών, έχουν
εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελει-
ών του ΝΣΚ. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών ορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις και ειδι-
κότερα διαδικαστικά ζητήµατα, προθεσµίες για την υπο-
βολή του αιτήµατος πληρωµής των δαπανών, η διαδικα-
σία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραγράφων
1 έως 8.

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 εφαρµόζο-
νται και στις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, υποθέσεις και υπερισχύουν έναντι κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
των παραγράφων 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17 και
του άρθρου 20Α του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) εφαρµόζο-
νται αναλογικά και για τους ελεγκτές των ΠΕΚΑ.

12. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17
του ν. 3996/2011 η φράση «του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «του ΕΦΚΑ». 

13. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 καταργεί-
ται. 

Άρθρο 34
Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόµενων φορέων

1. Στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθή-
σεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατά-
στασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών
(ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους, συστήνονται
οργανικές θέσεις προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των επόµενων παραγράφων.

2. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης συστήνονται τριάντα
πέντε (35) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσο-
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νται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις επτά (7):
αα) Κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, θέση µία

(1).
ββ) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, θέση µία

(1).
γγ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργα-

σίας, θέσεις δύο (2).
δδ) Κλάδου Νηπιαγωγών, θέση µία (1).
εε) Κλάδου Ψυχολόγων, θέσεις δύο (2).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

πέντε (5):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Εργοθεραπευτών, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργα-

σίας, θέσεις δύο (2).
δδ) Κλάδου Λογοθεραπευτών, θέση µία (1).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις είκοσι µία (21):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις δέκα (10).
ββ) Κλάδου Κοινωνικών Επιµελητών/Φροντιστών Παι-

διών, θέσεις τρεις (3).
γγ) Κλάδου Μαγείρων, θέσεις δύο (2).
δδ) Κλάδου Οδηγών, θέσεις τρεις (3).
εε) Κλάδου Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντί-

δας ΑµεΑ, θέσεις δύο (2).
στστ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων (Ηλεκτρολόγων),

θέση µία (1).
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις δύο (2).
3. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττι-

κής συστήνονται ογδόντα (80) θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδι-
κότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Λογοθεραπευτών, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις εξήντα τρεις (63):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις είκοσι πέντε (25).
ββ) Κλάδου Βοηθών Βρεφοκόµων, θέσεις δεκαεννέα

(19). 
γγ) Κλάδου Μαγείρων, θέσεις πέντε (5).
δδ) Κλάδου Κοινωνικών Επιµελητών, θέσεις έντεκα

(11).
εε) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέση µία (1).
στστ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων, θέσεις δύο (2). 
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δεκατέσσερις (14):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις έντεκα (11).
ββ) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, θέσεις

τρεις (3).
4. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βο-

ρείου Αιγαίου συστήνονται πέντε (5) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση

µία (1):

αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Μαγείρων, θέση µία (1). 
ββ) Κλάδου Τεχνικών (Οδηγών), θέση µία (1). 
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις δύο (2).
5. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δέκα (10):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις πέντε (5).
ββ) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέσεις

πέντε (5).
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις τρεις (3).
6. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτι-

κής Μακεδονίας συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέσεις

τέσσερις (4).
7. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπεί-

ρου συστήνονται πέντε (5) θέσεις µόνιµου προσωπικού,
που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις πέντε (5):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τέσσερις (4).
ββ) Διοικητικός Επιµελητών Παιδιών, θέση µία (1).
8. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας συστήνονται δέκα (10) θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδι-
κότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Διαιτολόγων, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις οκτώ (8):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις οκτώ (8). 
9. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιο-

νίων Νήσων συστήνονται δεκατρείς (13) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις τρεις (3):
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αα) Κλάδου Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, θέσεις δύο
(2).
ββ) Κλάδου Διοικητικού-Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις οκτώ (8):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις οκτώ (8). 
10. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας συστήνονται πενήντα µία (51) θέ-
σεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κα-
τηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέσεις δύο (2).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις σαράντα έξι (46):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις σαράντα δύο (42).
ββ) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέσεις

τρεις (3).
γγ) Κλάδου Βοηθών Παιδαγωγών, θέση µία (1).
11. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Κρήτης συστήνονται πενήντα (50) θέσεις µόνιµου προ-
σωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέσεις δύο (2).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέση µία (1).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τριάντα τρεις (33):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις είκοσι επτά (27).
ββ) Κλάδου Επιµελητών, θέσεις έξι (6).
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δώδεκα (12):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις δώδεκα (12).
12. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου συστήνονται επτά (7) θέσεις µόνιµου προ-
σωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τρεις (3).
ββ) Κλάδου Βοηθών Βρεφοκόµων, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

τρεις (3):

αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,
θέσεις τρεις (3).

13. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας συστήνονται έντεκα (11) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

έξι (6):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέσεις δύο (2).
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις πέντε (5):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τέσσερις (4).
ββ) Κλάδου Μαγείρων, θέση µία (1).
14. Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας

συστήνονται έξι (6) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κα-
τατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ε-
ξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τέσσερις (4).
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέση µία (1).
15. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(ΕΚΚΑ) συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις πέντε (5):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Μηχανικών, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Ψυχολόγων, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

έξι (6):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέσεις έξι (6).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Φροντιστών, θέσεις τέσσερις

(4).
16. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυ-

φλών (ΚΕΑΤ) συστήνονται είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
µόνιµου προσωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγο-
ρία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις έξι (6):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Οικονοµικού, θέσεις δύο (2).
ββ) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, θέση µία

(1).
γγ) Κλάδου Ψυχολόγων, θέση µία (1).
δδ) Κλάδου Ελληνικής Φιλολογίας, θέση µία (1).
εε) Κλάδου Πληροφορικής, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).  

51



γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-
σεις δεκαεπτά (17):
αα) Κλάδου Βοηθών Βρεφοκόµων, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις δύο (2).
γγ) Κλάδου Επιµελητών Πρόνοιας, θέσεις έξι (6).
δδ) Κλάδου Μαγείρων, θέσεις τρεις (3).
εε) Κλάδου Τεχνικών-Οδηγών, θέσεις τέσσερις (4).
στστ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων (Συντηρητής Κτι-

ρίων), θέση µία (1).
17. Στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ) συστήνονται δέκα

(10) θέσεις µόνιµου προσωπικού που κατατάσσονται, α-
νά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις έξι (6):
αα) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, θέσεις τέσ-

σερις (4).
ββ) Κλάδου Ψυχολόγων, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργα-

σίας, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέσεις δύο (2).
ββ) Κλάδου Λογιστικής, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).

Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων

1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται
µε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Προκηρύξεις για την
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότε-
ρο µέχρι τις 28.2.2019. 

2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινά-
κων διοριστέων για τις προσλήψεις της παραγράφου 1
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2019, επιτρέ-
πεται, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητι-
κού Συµβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχό-
ληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυ-
τούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλω-
τες και ευπαθείς οµάδες. 

3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της πα-
ραγράφου 2, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές προ-
ϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρ-
θρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν µετα-
βάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της ο-
ποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυ-
τές.

Άρθρο 36
Διοικητικά Συµβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίστανται ως εξής:

«Τα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται µε την παράγραφο 1,
διοικούνται από Διοικητικά Συµβούλια επτά (7) έως έντε-
κα (11) µελών µε τριετή θητεία. Μέλη των Διοικητικών
Συµβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος,

Β΄ Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) έως οκτώ (8) µέλη, ο α-
κριβής αριθµός των οποίων προσδιορίζεται από τον οι-
κείο Οργανισµό Λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 5. Μέχρι τη δηµοσίευση των Οργανισµών Λειτουρ-
γίας τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, τα Ν.Π.Δ.Δ.
που συνιστώνται µε την παράγραφο 1 διοικούνται από ε-
πταµελή Διοικητικά Συµβούλια µε τριετή θητεία, µέλη
των οποίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος,
Β΄ Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) µέλη.»

2. Οι ήδη εκδοθείσες, µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, υπουργικές αποφάσεις για τον ορισµό µελών Δι-
οικητικών Συµβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 37
Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ

1. Τα περιφερειακά γραφεία/ενότητες του Εθνικού Ιν-
στιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ),
που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθµ.
16905/4347/10.5.2016 απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β΄ 1362), καταργούνται από 1.1.2019. 

2. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία/ε-
νότητες της παραγράφου 1, µεταφέρεται µε τη θέση που
κατέχει στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)
ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. 

3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει πίνακα µε τις υπηρε-
σίες υποδοχής των φορέων της παραγράφου 2, ο οποίος
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του ΕΙΕ-
ΑΔ. Οι αιτήσεις προτίµησης του προσωπικού που υπηρε-
τεί στα γραφεία/ενότητες της παραγράφου 1, υποβάλλο-
νται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού
και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα. 

4. Για τη µεταφορά του προσωπικού λαµβάνεται υπό-
ψη η σειρά προτίµησης των αιτούντων και, εφόσον υ-
πάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων του ίδιου κλάδου για την ί-
δια υπηρεσία υποδοχής, προηγείται ο υπάλληλος µε τον
περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Σε περίπτωση υπαλλή-
λων µε τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, προηγείται ο µεγαλύ-
τερος σε ηλικία. 

5. Το προσωπικό µεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδο-
χής µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η µεταφορά του
προσωπικού διενεργείται µε την ίδια εργασιακή σχέση
και στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθµίδας. Το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµό και µι-
σθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
περί χρόνου που αναγνωρίζεται στο Δηµόσιο. 

6. Το χρονικό διάστηµα, που τυχόν µεσολαβεί, από την
κατάργηση των γραφείων/ενοτήτων της παραγράφου 1
έως τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5 και
την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται, για κάθε συνέπεια,
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και οι αντίστοιχες α-
ποδοχές καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης
(ΕΙΕΑΔ).
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Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Χαρίτσης Ι. Δραγασάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Αν. Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου Χρ. Σπίρτζης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Πολάκης Ευστ. Γιαννακίδης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αν. Πετρόπουλος Αθ. Ηλιόπουλος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αικ. Παπανάτσιου

Αριθµ.  303/23/2018

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μείω-
ση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπονται, µεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα. Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα ασφαλιστικού και συντα-
ξιοδοτικού περιεχοµένου. Συγκεκριµένα:

1. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4387/2016 στα εξής, κατά βάση σηµεία:

α. Μειώνεται, από 1.1.2019, σε ποσοστό 13,33% ένα-
ντι του ποσοστού 20% που ισχύει σήµερα, το ποσοστό
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης των ασφαλισµένων που προέρχονται από
τον πρώην ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατικών) και το πρώην ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταµείο Α-
νεξάρτητα Απασχολούµενων) (άνω πενταετίας). 
Η ανωτέρω υποχρεωτική ελάχιστη µηνιαία εισφορά

για τον κλάδο κύριας σύνταξης των παραπάνω ασφαλι-
σµένων από 1.1.2019 δεν µπορεί να υπολείπεται του πο-
σού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.

β. Ορίζεται σε 13,33% από 1.1.2019, το ποσοστό της
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας
σύνταξης που καταβάλουν οι ασφαλισµένοι που προέρ-
χονται από το πρώην ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούµενοι
απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγ-
γεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελη-
τήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή
τους στην ασφάλιση, καθώς και η βάση υπολογισµού
των ποσοστών της µηνιαίας εισφοράς για τον κλάδο ε-
φάπαξ παροχών και τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
(ΕΤΕΑΕΠ), υπολογιζόµενη επί του 70% του εκάστοτε
προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µι-
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σθωτού άνω των 25 ετών, αντί επί του εισοδήµατος που
ισχύει.

γ. Μειώνεται επίσης, το ύψος της µηνιαίας ασφαλι-
στικής εισφοράς για τους ασφαλισµένους που ασφαλί-
ζονταν ως αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ από
1.1.2019 και εντεύθεν. Ειδικότερα, διαµορφώνεται σε
ποσοστό 12% από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σε ποσοστό
12,67% από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σε ποσοστό 13%
από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, α-
πό 1.1.2022 και εντεύθεν. (Σήµερα, τα αντίστοιχα ποσο-
στά είναι 18%, 19%, 19,5% και 20%.)
Η ελάχιστη µηνιαία εισφορά δεν µπορεί να υπολείπε-

ται:
- από 1.1.2019 έως 31.12.2019 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 18%, 
- από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 19%, 
- από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 19,5% και 
- από 1.1.2022 και εντεύθεν του ποσού που αντιστοιχεί

σε ποσοστό 20% επί του ποσού που αναλογεί στο 70%
του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, για όλες τις ως
άνω περιπτώσεις.
δ. Επανακαθορίζεται η βάση υπολογισµού της µηνιαί-

ας εισφοράς των αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων
επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και µετά την
1.1.1993, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕ-
ΑΕΠ. Συγκεκριµένα αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό επί
του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των 25 ετών, αντί επί του εισοδήµατος που ισχύει. 
Ειδικά για τους ασφαλισµένους στον πρώην Τοµέα Ε-

πικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων
και στον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποι-
ών του τέως ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του ΕΤΕΑΕΠ το ποσό της προαναφερόµενης µηνιαίας
εισφοράς ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015 αντί-
στοιχα.
Οι ασφαλισµένοι, µε αίτησή τους, που υποβάλλεται

στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ει-
δικώς οριζόµενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτε-
ρης βάσης υπολογισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει
του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού άγαµου µισθω-
τού άνω των 25 ετών.
ε. Ορίζεται αναδροµικώς από 1.1.2017 ως νέα βάση υ-

πολογισµού της µηνιαίας εισφοράς των αυτοτελώς απα-
σχολούµενων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑ-
ΕΠ ο κατώτατος βασικός µισθός άγαµου µισθωτού άνω
των 25 ετών.
Οι ασφαλισµένοι, µε αίτησή τους, που υποβάλλεται ο-

ποτεδήποτε στο ΕΤΕΑΕΠ, µπορούν να επιλέξουν τα ει-
δικώς οριζόµενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτε-
ρης βάσης υπολογισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει
του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού άγαµου µισθω-
τού άνω των 25 ετών.
στ. Καταργείται η µεταβατική ρύθµιση για το διάστηµα

από 1.1.2017 έως και 31.12.2020, η οποία προέβλεπε
µειώσεις των ποσών των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς επικουρι-
κής σύνταξης και εφάπαξ παροχής οι προερχόµενοι από
το ΕΤΑΑ ελεύθεροι επαγγελµατίες.
ζ. Επαναπροσδιορίζεται η έννοια των συντάξιµων απο-

δοχών για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους

σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή
θανάτου για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του άρ-
θρου 40 του ν. 4387/2016. Ειδικότερα, ως συντάξιµες α-
ποδοχές ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλι-
στέο µηνιαίο εισόδηµα που προκύπτει αν εκλαµβανόταν
ως µηνιαία εισφορά ύψους 20% το ποσό που πράγµατι
καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης. Αντίστοιχα ρυθ-
µίζονται και οι συντάξιµες αποδοχές που προκύπτουν
κατόπιν εξαγοράς πλασµατικού χρόνου.           (άρθρα 1-
7)

2. Εναρµονίζονται, µε τις αντίστοιχες του ΕΦΚΑ, οι
διατάξεις που αφορούν την έναρξη και λήξη του δικαιώ-
µατος επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ, υπό την ο-
ριζόµενη προϋπόθεση.                                      (άρθρο 8) 

3. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης
των ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην α-
σφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ, περί εξόφλησης των εισφο-
ρών των συνεισπραττόµενων κλάδων επικουρικής ασφά-
λισης και εφάπαξ παροχών, για το χρονικό διάστηµα µέ-
χρι 31.12.2016, η επικουρική σύνταξη και η εφάπαξ πα-
ροχή απονέµεται κανονικά. Σε περίπτωση όµως που µε-
τά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα σχετικά στοιχεία δεν
είναι ακριβή,  αναζητούνται άτοκα από το ΕΤΕΑΕΠ οι α-
χρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές.       

(άρθρο 9)
4. Δεν αναζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ αχρεωστήτως

καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις από το Ταµείο Α-
σφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην
ΤΑΔΚΥ), ήδη ΕΤΕΑΕΠ, και εφάπαξ παροχές από το Τα-
µείο Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(πρώην ΤΠΔΚΥ), ήδη ΕΤΕΑΕΠ, που προέκυψαν από ανά-
κληση των σχετικών πράξεων απονοµής για λόγους που
δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων. Επι-
στρέφονται άτοκα τυχόν καταβληθέντα από τους ασφα-
λισµένους του πρώην ΤΑΔΚΥ και του πρώην ΤΠΔΚΥ πο-
σά λόγω ανάκλησης των σχετικών πράξεων απονοµής ε-
πικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, ενώ τυχόν
καταβληθείσες από τους ασφαλισµένους εισφορές εξα-
γοράς χρόνου ασφάλισης δεν επιστρέφονται.               

(άρθρο 10)
5. Προβλέπεται ότι, όποιος έχει εξαγοράσει πλασµατι-

κό χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016
(12.5.2016) και δεν έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότη-
σης µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, δύ-
ναται να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4387/2016 κατα-
βάλλοντας τη διαφορά της ήδη καταβληθείσας εισφοράς
µε αυτή που είναι καταβλητέα, σύµφωνα µε τον
ν. 4387/2016.                                                    (άρθρο 11)

6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε ληξιπρόθεσµες υπο-
χρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς
τα φαρµακεία, λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρό-
χους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρµακευτικές εταιρείες,
προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού κ.λπ. και
προς ασφαλισµένους των ΦΚΑ. Ειδικότερα:
α.  Καθορίζεται ο ΕΦΚΑ ως ο φορέας εκκαθάρισης και

πληρωµής τους, µέχρι 21.12.2019.
β. Ορίζεται ότι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις νοούνται

εκείνες που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν,
για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα, κατά πε-
ρίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υ-
πηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν
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έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του προς ψήφι-
ση σχεδίου νόµου.
γ. Ορίζεται κατά περίπτωση το ποσοστό έκπτωσης που

αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προ ΦΠΑ προς τους ι-
διώτες παρόχους υγείας και προβλέπεται η ολοσχερής
εξόφληση τόσο των οφειλών προς ασθενείς ασφαλισµέ-
νους όσο και των ήδη εκκαθαρισµένων οφειλών προς
τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
δ. Απαιτείται εξαιρετικώς, κατά παρέκκλιση των ισχυ-

ουσών διατάξεων, η σύνταξη και η υποβολή εντύπου συ-
γκεντρωτικής κατάστασης ανά παραστατικό ή προµη-
θευτή ή πάροχο ή κατηγορία δαπάνης, για την οριστικο-
ποίηση των ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων, τη δέσµευση
και τη µεταφορά πιστώσεων και κεφαλαίων. 

ε. Ορίζεται ότι, οι οφειλές εξοφλούνται άµεσα µε την
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο
λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες του ΕΦΚΑ, υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέ-
σεις.

στ. Καθορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εκκα-
θάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων δαπανών υγεί-
ας του πρώην Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολού-
µενων (ΕΤΑΑ) και του πρώην Ταµείου Υγείας Δηµοτικών
& Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ).

ζ. Προβλέπεται ο συµψηφισµός των οφειλών προς πα-
ρόχους υπηρεσιών υγείας, που εκκαθαρίζονται µε τις
διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόµου, µε τυχόν λη-
ξιπρόθεσµες κάθε είδους οφειλές αυτών προς τον ΕΦ-
ΚΑ, υπό τις οριζόµενες εξαιρέσεις.

η. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσµης ο-
φειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση
της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφά-
λαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των
δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή.

θ. Ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωµής
και των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης εκτός συµβατικής σχέσης, εφόσον
αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή
προϊόντων από αυτούς. 

ι. Η εκκαθάριση και πληρωµή των ως άνω ληξιπρόθε-
σµων υποχρεώσεων θα γίνεται κατά παρέκκλιση των πε-
ρί παραγραφής διατάξεων και ορίζεται ότι οι εκκαθαρί-
σεις και πληρωµές ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων, που έ-
χουν ήδη πραγµατοποιηθεί, θεωρούνται νόµιµες.

ια. Καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της
διάταξης αυτής.                                                 (άρθρο 12)

7. Ορίζεται ότι, ο ΕΦΚΑ παρίσταται νόµιµα σε δίκες
που αφορούν αξιώσεις ή υποχρεώσεις των Κλάδων Υγεί-
ας που µεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις οποίες διά-
δικος είναι το πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ ή/και ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι αποφάσεις επ’ αυτών των δικών εκτελού-
νται υπέρ και σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η διάταξη εφαρ-
µόζεται και στις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση νόµου δίκες.                      (άρθρο 13)

8. Καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της ηλικίας των α-
σφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ και των µελών της οικογε-
νείας τους.          (άρθρο 14)

9. Προβλέπεται ότι, η Γενική Γραµµατεία Πληροφορια-
κών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών λειτουρ-
γεί και υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστηµα του
ΕΦΚΑ για τη χορήγηση των συντάξεων του Δηµόσιου
Τοµέα µέχρι την πλήρη ένταξη του εν λόγω συστήµατος

και των σχετικών βάσεων δεδοµένων στον ΕΦΚΑ.               
(άρθρο 15)

10. Καθορίζεται, ο τρόπος υπολογισµού της συνταξιο-
δοτικής παροχής από τον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων
ασφαλισµένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ για αιτήσεις
προ του ν. 4387/2016, αφενός, στις περιπτώσεις ασφαλι-
σµένων του, που ο χρόνος ασφάλισης στον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζεται µε
το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων
του Ταµείου, και αφετέρου στις περιπτώσεις ασφαλισµέ-
νων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, οι οποίοι κατά τη συνταξιο-
δότησή τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική παροχή από
τον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών από
ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο.               (άρθρο 16)

11. Αντιµετωπίζονται θέµατα αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων παροχών της παρ.3 του άρθρου 29 του
α.ν. 1846/1951, οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υπαιτιότη-
τα των λαβόντων µετά από απόφαση της τοπικής Διοικη-
τικής Επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα, και για αυ-
τές τις περιπτώσεις προβλέπεται η εφαρµογή των διατά-
ξεων του άρθρου 103 του ν. 4387/2016 βάσει των οποίων
επιστρέφονται άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο χορή-
γησής τους και έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων.           

(άρθρο 17)
12. Ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις οφειλετών που έ-

χουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι ΦΚΑ παρακρατούν εφεξής
ποσοστό των απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα,
αντί του συνόλου που ισχύει, το οποίο συµψηφίζουν µε
τις οφειλές, κατά αναλογική εφαρµογή διατάξεων του
ΚΕΔΕ.        (άρθρο 18)

13. Παρατείνεται εκ νέου για τρία (3) έτη από τη λήξη
της, η ισχύς της παρ.7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ.
ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά µε την
αναστολή των προβλεπόµενων στα εδάφια ββ΄ και γγ΄
της περίπτωσης 2 προϋποθέσεων, για υπαγωγή σε ρύθ-
µιση των οφειλόµενων εισφορών στους ΦΚΑ.

(άρθρο 19)
14. Θεωρούνται, ως µέλη οικογενείας, τα οριζόµενα

φυσικά πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 22 του
ν. 4529/2018 και για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου,
για την υπαγωγή τους σε παροχές υγειονοµικής περί-
θαλψης από τον ΕΦΚΑ (σήµερα το εν λόγω ευεργέτηµα
περιορίζεται για τα αναφερόµενα µέλη οικογένειας συ-
νταξιούχων αναπηρίας ή γήρατος) κ.λπ.. 

(άρθρα 20 και 21)
15. Προβλέπεται η καταβολή, κατά παρέκκλιση του άρ-

θρου 12 του ν. 4387/2016, σύνταξης ποσού ίσου µε το
ποσό της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θα-
νών στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα
σε περίπτωση θανάτου λόγω πληµµυρικών φαινοµένων,
πυρκαγιών, σεισµών και λοιπών θεοµηνιών σε πληγείσες
περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από την εκάστοτε
απόφαση των αρµόδιων Υπουργών.               (άρθρο 22)

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα εργαζοµένων, ανέργων,
Σ.ΕΠ.Ε. και ΟΑΕΔ. Ειδικότερα:

1. Προβλέπεται η σύσταση δύο νέων Τµηµάτων Επιθε-
ώρησης Εργασιακών Σχέσεων, µε έδρα τα Γρεβενά και
την Ορεστιάδα αντίστοιχα. Οι θέσεις προσωπικού των
Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβε-
νών και Ορεστιάδας κατανέµονται από τις υφιστάµενες
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κενές θέσεις προσωπικού του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ.λπ..                       (άρθρα 23 και 24)

2.α. Παρέχεται στον Ειδικό Γραµµατέα, στους Ειδι-
κούς Επιθεωρητές, στους λοιπούς Επιθεωρητές και
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Σ.ΕΠ.Ε. που συνδράµουν τη διενέργεια των ελέγχων η
δυνατότητα εκπροσώπησής τους είτε από µέλος του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)  είτε από πληρε-
ξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους, εφόσον εξετάζο-
νται, διώκονται ή ενάγονται  για πράξεις ή παραλείψεις
κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους. (Στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπε-
ται  η δυνατότητα εκπροσώπησης αποκλειστικώς από µέ-
λος του ΝΣΚ σε όλες τις προαναφερόµενες κατηγορίες
προσωπικού πλην των υπαλλήλων του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και του Σ.ΕΠ.Ε.) 

β. Οι δαπάνες εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δικη-
γόρο καλύπτονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα κ.λπ.           (άρθρα 25 και 26)

3. Προστίθεται στους σκοπούς λειτουργίας του ΟΑΕΔ
και η µέριµνα της εξασφάλισης δωρεάν µετακίνησης των
ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του µε τα µέσα
µαζικής µεταφοράς.                                         (άρθρο 27)

4. Αυξάνεται, κατά δύο (2), ο αριθµός των µελών της
Επιτροπής που έχει συσταθεί για τη λειτουργία του Ενι-
αίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολι-
τικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), οριζόµενος εφεξής σε δεκατρείς (13)
από έντεκα (11) που ισχύει σήµερα, κ.λπ..

(άρθρα 28 και 29)
5. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οποι-

ουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων
κ.λπ. και η αποζηµίωση που λαµβάνουν οι δικαστικοί α-
ντιπρόσωποι στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων. Η εν λόγω αποζηµίωση είναι επίσης, ακατάσχετη,
δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν
συµψηφίζεται µε οφειλές των δικαιούχων προς το Ελλη-
νικό Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία από οποιαδήποτε
αιτία. (άρθρο 30)

6. Παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως
31.12.2019, η υφιστάµενη «Σύµβαση Συντήρησης του Ο-
λοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Ε-
πιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ». Η Σύµβαση αυτή
λύεται αυτοδικαίως και πριν το πέρας της ανωτέρω προ-
θεσµίας εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης
της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας υπογραφής νέ-
ας σύµβασης.                       (άρθρο 31)

7. Θεωρούνται σύννοµες, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής ή ειδικής διάταξης, και, εφόσον δεν έχουν εξοφλη-
θεί, δύναται να πληρώνονται από τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισµού του ΕΦΚΑ έτους 2018 και 2019, δαπάνες
του ΕΦΚΑ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το 2017 και α-
φορούν τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του φορέα,
όπως καθαριότητα, ταχυδροµικά-τηλεφωνικά τέλη, τε-
χνική υποστήριξη συστηµάτων πληροφορικής, λοιπές α-
µοιβές νοµικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελµα-
τιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες,  µισθώµατα, κ.λπ..              

(άρθρο 32)
8.α. Ορίζεται ότι οι ελεγκτές των Περιφερειακών Ελε-

γκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του ΕΦΚΑ, εν ε-
νεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται, διώκο-

νται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την ε-
κτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, παρίστανται και εκπροσωπούνται είτε από δικηγό-
ρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ είτε από  πληρε-
ξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους.

β. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δι-
κηγόρο της επιλογής τους, ο ΕΦΚΑ καλύπτει τις δαπά-
νες στις οποίες υποβάλλονται, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα. Η πληρωµή των δαπανών εγκρίνεται και µέχρι το
τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πρά-
ξης ή υπηρεσίας.

γ. Αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ως
άνω πρόσωπα, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον ΕΦ-
ΚΑ τις εν λόγω δαπάνες.     (άρθρο 33)

9.α. Συνιστώνται συνολικά τριακόσιες σαράντα µία
(341) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, σε διάφο-
ρους φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

- στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 διακόσιες τριάντα πέντε (286) θέσεις,

- στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας έ-
ξι (6) θέσεις,

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
δεκαπέντε (15) θέσεις, 

- στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυ-
φλών (ΚΕΑΤ) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, 

- στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ) δέκα (10) θέσεις.
β. Προβλέπεται επίσης, το νοµοθετικό πλαίσιο που

διέπει τη διαδικασία κάλυψης των εν λόγω θέσεων. Με-
ταξύ άλλων, επιτρέπεται µέχρι την κατάρτιση των οικεί-
ων προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περί-
πτωση όχι πέραν της 31.12.2019, η απασχόληση του έ-
κτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση νόµου, παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του στους
προαναφερόµενους φορείς, εφόσον συντρέχουν
εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Η παροχή
των υπηρεσιών από το έκτακτο προσωπικό, δεν εµπί-
πτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του
π.δ. 164/2004 (απαγόρευση διαδοχικών συµβάσεων που
καταρτίζονται και εκτελούνται µεταξύ του ίδιου εργοδό-
τη και του ίδιου εργαζόµενου, ο αριθµός των οποίων δεν
επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος των τριών και η ανώ-
τατη διάρκειά τους µεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων
µηνών) και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης ερ-
γασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολού-
µενοι στις θέσεις αυτές.                         (άρθρα 34 και 35)

10. Ορίζεται ότι τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, διοι-
κούνται από Διοικητικά Συµβούλια επτά (7) έως έντεκα
(11) µελών αντί αποκλειστικά επτά (7) που ισχύει σήµε-
ρα.            (άρθρο 36)

11.α. Καταργούνται, από 1.1.2019, τα περιφερειακά
γραφεία/ενότητες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
β. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στα ως άνω

γραφεία/ενότητες, µεταφέρεται µε τη θέση που κατέχει
στο ΣΕΠΕ, στον ΟΑΕΔ ή σε άλλους φορείς που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ορίζεται η
σχετική διαδικασία. 
γ. Το προσωπικό µεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδο-

χής µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η µεταφορά του
προσωπικού διενεργείται µε την ίδια εργασιακή σχέση

56



και στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθµίδας. Το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµό και µι-
σθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
περί χρόνου που αναγνωρίζεται στο Δηµόσιο. Το χρονι-
κό διάστηµα, που τυχόν µεσολαβεί, από την κατάργηση
των γραφείων/ενοτήτων  του ΕΙΕΑΔ έως τη δηµοσίευση
της ανωτέρω υπουργικής και την ανάληψη υπηρεσίας
θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας και οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται α-
πό την υπηρεσία προέλευσης (ΕΙΕΑΔ).           (άρθρο 37)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη από το έτος 2020 και εφεξής, ποσού
4,7 εκατ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση τριακοσίων σα-
ράντα µία (341) οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού,
σε διάφορους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η οποία θα υλοποιείται στο βαθµό πλήρωσης
των θέσεων. (άρθρο 34)

2. Ετήσια δαπάνη ύψους 19 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης και την κάλυ-
ψη των λειτουργικών εξόδων των δύο συνιστώµενων
Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 

(άρθρο 24)
3. Δαπάνη από την παράταση για ένα ακόµη έτος, της

υφιστάµενης «Σύµβασης Συντήρησης του Ολοκληρωµέ-
νου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ». (άρθρο 31)

4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την ανάληψη του
κόστους εκπροσώπησης του Ειδικού Γραµµατέα, των Ει-
δικών Επιθεωρητών, των λοιπών Επιθεωρητών και των υ-
παλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σ.ΕΠ.Ε. από
πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους.     (άρθρο 25)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των ασφαλιστικών φορέων, (Ν.Π.Δ.Δ. - Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή της αποζηµίωσης
που λαµβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές
συνδικαλιστικών οργανώσεων, από οποιοδήποτε φόρο,
εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, κατάσχεσης, κάθε εί-
δους παρακράτησης καθώς και µη συµψηφισµού µε ο-
φειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα
ασφαλιστικά ταµεία από οποιαδήποτε αιτία.   (άρθρο 30)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυ-
βέρνησης)

1. Δαπάνη ύψους 946 χιλ. ευρώ περίπου από την πλη-
ρωµή δαπανών του ΕΦΚΑ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
το 2017 και αφορούν τις λειτουργικές και λοιπές ανά-
γκες του φορέα, όπως καθαριότητα, ταχυδροµικά-τηλε-
φωνικά τέλη, τεχνική υποστήριξη συστηµάτων πληροφο-

ρικής, λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων και ελεύθερων
επαγγελµατιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες,  µισθώ-
µατα, κ.λπ.. (άρθρο 32)

2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη: 
α. λόγω καταβολής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12

του ν. 4387/2016, στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα
του θανόντα σύνταξης ποσού ίσου µε το ποσό της σύ-
νταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών, σε περί-
πτωση θανάτου λόγω των οριζοµένων φυσικών κατα-
στροφών, (άρθρο 22)

β. από την ανάληψη του σχετικού κόστους σε περί-
πτωση  εκπροσώπησης των ελεγκτών των Περιφερεια-
κών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του ΕΦΚΑ,
εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους, από πληρεξούσιο δικηγόρο
της επιλογής τους. (άρθρο 33)

3. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους:
- 123 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω µείωσης του ποσο-

στού της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο
κύριας σύνταξης που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολού-
µενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες,         (άρθρα 1 και 2)

- 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω µείωσης του ποσοστού
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης που καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι που α-
σφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Ο-
ΓΑ. (άρθρο 3)

4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, σε περίπτωση καταβο-
λής αυξηµένων εισφορών εξαγοράς πλασµατικού χρό-
νου ασφάλισης που αναγνωρίσθηκε πριν από την έναρξη
ισχύος του ν.4387/2016, για την υπαγωγή των ενδιαφε-
ρόµενων ασφαλισµένων στο καθεστώς αναγνώρισης
πλασµατικού χρόνου που εισήγαγε ο ν.4387/2016, µε α-
ντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. (άρθρο
11)

5. Βελτίωση του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του
ΕΦΚΑ λόγω µείωσης του ύψους των ληξιπρόθεσµων ο-
φειλών του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς φαρµακεία και λοιπούς παρόχους
υπηρεσιών υγείας που προκύπτουν από τις προβλεπόµε-
νες εκπτώσεις. (άρθρο 17)

IV. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Υστέρηση εσόδων λόγω του ότι στις περιπτώσεις ο-
φειλετών που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι ΦΚΑ παρα-
κρατούν εφεξής ποσοστό της απαίτησης του οφειλέτη,
αντί του συνόλου αυτής, το οποίο συµψηφίζουν µε τις ο-
φειλές. (άρθρο 18)

V. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέ-
ας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη ποσού 3,8 χιλ. ευρώ, περίπου, από την
αποζηµίωση των δυο (2) νέων µελών της επιτροπής του
ΕΛΕΚΠ. (άρθρο 28) 
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VI. Επί των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας, του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυ-
τανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
και του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών, (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορη-
γούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη για το έτος 2019, ύψους 5,8 εκ. ευρώ περίπου,
από την απασχόληση και για το έτος 2019, του υφιστά-
µενου έκτακτου προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες
του στους ανωτέρω εποπτευόµενους φορείς του Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δη-
µοσίου συµφέροντος.                                    (άρθρο 35)

VII. Επί των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό - Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη η οποία εκτιµάται κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 163,2 χιλ. ευρώ περίπου, στην περίπτωση
που σε όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αυξηθεί κα-
τά τέσσερα (4) µέλη ο αριθµός των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου τους. (άρθρο 36)

VIII.  Επί του προϋπολογισµού του ΕΙΕΑΔ (Ν.Π.Ι.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέ-
ας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης λόγω κατάργησης των
περιφερειακών γραφείων/ενοτήτων του ΕΙΕΑΔ. (άρθρο
37)

IX. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ, Ν.Π.Δ.Δ. µη
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φο-
ρέας γενικής κυβέρνησης)

1. Ενδεχόµενη δαπάνη από την επιστροφή τυχόν κα-
ταβληθεισών ποσών για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ
παροχή από το ΕΤΕΑΕΠ στους ασφαλισµένους των
πρώην ΤΑΔΚΥ και ΤΠΔΚΥ. (άρθρο 10)

2. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους:
- 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω επανακαθορισµού της

βάσης υπολογισµού της εισφοράς υπέρ επικουρικής α-
σφάλισης όλων των αυτοαπασχολουµένων και ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών κ.λπ., (άρθρα 2, 4 και 6)

- 17 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω επανακαθορισµού της
βάσης υπολογισµού της εισφοράς στον κλάδο των εφά-
παξ παροχών των αυτοαπασχολουµένων και ελεύθερων
επαγγελµατιών κ.λπ..                            (άρθρα 2, 5 και 6)

3. Απώλεια εσόδων από τη µη αναζήτηση αχρεωστή-
τως καταβληθεισών παροχών (επικουρική σύνταξη και ε-
φάπαξ) λόγω ανάκλησης των σχετικών αποφάσεων απο-
νοµής τους σε ασφαλισµένους των πρώην ΤΑΔΚΥ και
ΤΠΔΚΥ. (άρθρο 10)

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου  2018

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα : 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη από το έτος 2020 και εφεξής, ποσού
4,7 εκατ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση τριακοσίων σα-
ράντα µία (341) οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού,
σε διάφορους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η οποία θα υλοποιείται στο βαθµό πλήρωσης
των θέσεων. (άρθρο 34)

2. Ετήσια δαπάνη ύψους 19 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης και την κάλυ-
ψη των λειτουργικών εξόδων των δύο συνιστώµενων
Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. (άρθρο
24)

3. Δαπάνη από την παράταση για ένα ακόµη έτος, της
υφιστάµενης «Σύµβασης Συντήρησης του Ολοκληρωµέ-
νου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ». (άρθρο 31)

4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την ανάληψη του
κόστους εκπροσώπησης του Ειδικού Γραµµατέα, των Ει-
δικών Επιθεωρητών, των λοιπών Επιθεωρητών και των υ-
παλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σ.ΕΠ.Ε. από
πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους.     (άρθρο 25)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-
στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των ασφαλιστικών φορέων, (Ν.Π.Δ.Δ. - Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή της αποζηµίωσης
που λαµβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές
συνδικαλιστικών οργανώσεων, από οποιοδήποτε φόρο,
εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, κατάσχεσης, κάθε εί-
δους παρακράτησης καθώς και µη συµψηφισµού µε ο-
φειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα
ασφαλιστικά ταµεία από οποιαδήποτε αιτία.  (άρθρο 30)

Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-
γές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και των προ-
ϋπολογισµών των ασφαλιστικών φορέων, κατά περίπτω-
ση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυ-
βέρνησης)

1. Δαπάνη ύψους 946 χιλ. ευρώ περίπου από την πλη-
ρωµή δαπανών του ΕΦΚΑ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
το 2017 και αφορούν τις λειτουργικές και λοιπές ανά-
γκες του φορέα, όπως καθαριότητα, ταχυδροµικά-τηλε-
φωνικά τέλη, τεχνική υποστήριξη συστηµάτων πληροφο-
ρικής, λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων και ελεύθερων
επαγγελµατιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες,  µισθώ-
µατα, κ.λπ.. (άρθρο 32)
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2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη: 
α. από την αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, σε

περίπτωση εξαγοράς πλασµατικού χρόνου υπολογιζόµε-
νου µε τις διατάξεις του ν.4387/2016,              (άρθρο 11)
β. λόγω καταβολής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12

του ν. 4387/2016, στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα
του θανόντα σύνταξης ποσού ίσου µε το ποσό της σύ-
νταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών, σε περί-
πτωση θανάτου λόγω των οριζοµένων φυσικών κατα-
στροφών, (άρθρο 22)

γ. από την ανάληψη του σχετικού κόστους σε περί-
πτωση  εκπροσώπησης των ελεγκτών των Περιφερεια-
κών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του ΕΦΚΑ,
εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους, από πληρεξούσιο δικηγόρο
της επιλογής τους. (άρθρο 33)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ.

3. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους:
- 123 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω µείωσης του ποσο-

στού της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο
κύριας σύνταξης που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολού-
µενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, (άρθρα 1 και 2)

- 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω µείωσης του ποσοστού
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης που καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι που α-
σφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Ο-
ΓΑ. (άρθρο 3)

Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-
γές εσόδων του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ.

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέ-
ας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη ποσού 3,8 χιλ. ευρώ, περίπου, από την
αποζηµίωση των δυο (2) νέων µελών της επιτροπής του
ΕΛΕΚΠ. (άρθρο 28) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ.

V. Επί των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας, του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυ-
τανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
και του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών, (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορη-
γούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη για το έτος 2019, ύψους 5,8 εκ. ευρώ περίπου,
από την απασχόληση και για το έτος 2019, του υφιστά-
µενου έκτακτου προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες
του στους ανωτέρω εποπτευόµενους φορείς του Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δη-
µοσίου συµφέροντος. (άρθρο 35)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-

σεις των προϋπολογισµών των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ..

VI. Επί των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό - Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη η οποία εκτιµάται κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 163,2 χιλ. ευρώ περίπου, στην περίπτωση
που σε όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αυξηθεί κα-
τά τέσσερα (4) µέλη ο αριθµός των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου τους. (άρθρο 36)

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας.

VII. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Ε-
πικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ, Ν.Π.Δ.Δ.
µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό –
φορέας γενικής κυβέρνησης)

1. Ενδεχόµενη δαπάνη από την επιστροφή τυχόν κα-
ταβληθεισών ποσών για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ
παροχή από το ΕΤΕΑΕΠ στους ασφαλισµένους των
πρώην ΤΑΔΚΥ και ΤΠΔΚΥ.                                (άρθρο 10)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού του ΕΤΕΑΕΠ.

2. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους:
- 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω επανακαθορισµού της

βάσης υπολογισµού της εισφοράς υπέρ επικουρικής α-
σφάλισης όλων των αυτοαπασχολουµένων και ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών κ.λπ.,                      (άρθρα 2, 4 και 6)

- 17 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω επανακαθορισµού της
βάσης υπολογισµού της εισφοράς στον κλάδο των εφά-
παξ παροχών των αυτοαπασχολουµένων και ελεύθερων
επαγγελµατιών κ.λπ..                            (άρθρα 2, 5 και 6)

3. Απώλεια εσόδων από τη µη αναζήτηση αχρεωστή-
τως καταβληθεισών παροχών (επικουρική σύνταξη και ε-
φάπαξ) λόγω ανάκλησης των σχετικών αποφάσεων απο-
νοµής τους σε ασφαλισµένους των πρώην ΤΑΔΚΥ και
ΤΠΔΚΥ. (άρθρο 10)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες

πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του ΕΤΕΑΕΠ.

Αθήνα,  12 Νοεµβρίου  2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευκλ.Τσακαλώτος Ευτ. Αχτσιόγλου
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» 

1. Γενική Αξιολόγηση

1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία 

«άλλη διάταξη»  

Άρθρο 1 

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον 

κλάδο κύριας σύνταξης που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, παλαιοί 

και νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992. 

Άρθρο 2 

Προσθήκη άρθρου 39Α στον ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη συγκεντρώνονται οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα ποσοστά 

μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το τ. ΕΤΑΑ και 

οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε 

επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

κατά την πρώτη 5ετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. 

Άρθρο 3 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη επαναπροσδιορίζεται το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για 

τους ασφαλισμένους που ασφαλίζονταν ως αυταπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας 

Ασφάλισης Αγροτών του τ. ΟΓΑ από 01.01.2019 και εντεύθεν. 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται αναδρομικά η βάση υπολογισμού της εισφοράς υπέρ 

επικουρικής ασφάλισης και συγκεκριμένα, πλέον όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες 

θα καταβάλλουν τα αναφερόμενα ποσοστά ανά περίοδο αναφοράς επί του κατώτατου βασικού μισθού 

άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως δηλαδή εισοδήματος. Ειδικά για τους ασφαλισμένους 

στον τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής 

Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, το ως ποσό 

εισφοράς ισχύει από 01.12.2012 και από 01.01.2015 αντίστοιχα. Η ρύθμιση των περιπτώσεων του 

προηγούμενου εδαφίου αναδρομικά από τις παραπάνω ημερομηνίες κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι 

προβλεπόμενες από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς διαδικασίες θέσπισης της εισφοράς αυτών των 

κατηγοριών δεν είχαν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι ορισμένο το ποσό εισφοράς που όφειλαν 

οι ασφαλισμένοι. 
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Άρθρο 5 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται με αναδρομική ισχύ ότι το ποσοστό της εισφοράς στον Κλάδο 

Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για τους αυτοτελώς απασχολούμενους υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση 

υπολογισμού, δηλαδή επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 

Με την διάταξη του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 είχε εισαχθεί μεταβατική ρύθμιση για μειωμένες εισφορές 

αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως και 

31.12.2020. Δεδομένου ότι με νεότερη ρύθμιση από 01.01.2017 οι εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και 

εφάπαξ παροχής είναι ποσοστά επί σταθερής βάσης υπολογισμού και συγκριμένα επί του εκάστοτε 

ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 

προσαρμογές δεν ισχύουν για τις εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.   

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη προσαρμόζεται ο ορισμός των συντάξιμων αποδοχών στην νέα 

μεταρρύθμιση σχετικά με τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και 

ασφαλισμένων του άρθρου 40. 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ 

Η έναρξη του δικαιώματος της επικουρικής σύνταξης, μέχρι σήμερα, καθορίζεται από τις καταστατικές 

διατάξεις κάθε ενταχθέντος στον ΕΤΕΑΕΠ τομέα ή κλάδου, µε αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετική έναρξη 

του δικαιώματος σύνταξης ανά τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τ. ΤΕΑΔΥ η ημερομηνία έναρξης 

ακολουθεί την ημέρα συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα, στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ η σύνταξη καταβάλλεται από 

την ημέρα παύσης της μισθοδοσίας του Δημοσίου Ταμείου, ενώ στο τ. ΤΕΑΠΑΠ- ΔΕΗ η επικουρική σύνταξη 

άρχεται την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα που επήλθε η αποχώρηση του ασφαλισμένου από 

την υπηρεσία.  Το ισχύον πλαίσιο µε τις πολλές και διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης του δικαιώματος 

σύνταξης γήρατος δεν δικαιολογείται μετά την ένταξη όλων των φορέων στο ΕΤΕΑΕΠ, γιατί αφενός µεν η 

έναρξη καταβολής της σύνταξης δεν αντιμετωπίζεται µε ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους, 

αφετέρου δε, δημιουργούνται διοικητικές δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία έκδοσης των 

συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Ακόμη, η ενοποίηση των αντίστοιχων κανόνων στον ΕΦΚΑ με το ν. 

4554/2018 (A’ 130) καθιστά αναγκαία την αντίστοιχη ρύθμιση των επικουρικών συντάξεων. 

  

Άρθρο 9 

Τεχνικό ζήτημα απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής δήλωσης των ασφαλισμένων του 

ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ, περί εξόφλησης των εισφορών των 

συνεισπραττόμενων κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, για το χρονικό διάστημα μέχρι 

31.12.2016 για το οποίο έχουν εξοφληθεί οι εισφορές για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και έχει διενεργηθεί 

61



έλεγχος του χρόνου ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή απονέμεται με την επιφύλαξη 

της παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου. Σύμφωνα με την παρ.2 το ΕΤΕΑΕΠ ελέγχει τα στοιχεία της παρ.1 

που εντός 2 ετών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που η διαδικασία της παρ.1 

δεν συμπίπτει με τα ελεγμένα στοιχεία, εκτός από τις άλλες έννομες συνέπειες, αναζητούνται από το 

ΕΤΕΑΕΠ οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές. 

 

Άρθρο 10 

Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3232/2004 προβλεπόταν ότι: 

«3. Ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με 

καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαίτερων  νομοθετημάτων 

μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το 

φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για τον χρόνο 

αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. Η αναγνώριση γίνεται με 

απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου…» 

Πολλοί αξιοποιώντας την ανωτέρω διάταξη εξαγόρασαν στο επικουρικό ταμείο χρόνο ασφάλισης και έτσι 

θεμελίωσαν δικαίωμα και έλαβαν από το τ. ΤΑΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ  επικουρικό βοήθημα και από το τ. ΤΠΔΚΥ 

εφάπαξ παροχή. Εκ των υστέρων, όμως, διαπιστώθηκε από το Ταμείο η λάθος ερμηνεία της παραπάνω 

διάταξης και πλέον το ΕΤΕΑΕΠ ανακαλεί τις αποφάσεις απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ 

παροχών σε όσους έκαναν εξαγορά χρόνου σύμφωνα με τα παραπάνω. Περαιτέρω το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. 

ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ ανακαλεί πράξεις απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, 

αντίστοιχα, λόγω μεταγενέστερης της χορήγησής τους ανάκλησης της απόφασης του Φορέα κύριας 

ασφάλισης αλλά και λόγω μεταγενέστερης της χορήγησής τους απορριπτικής απόφασης του Φορέα κύριας 

ασφάλισης.   

   

Άρθρο 11 

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συνταξίμων αποδοχών 

Σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, οι ασφαλισμένοι εξαγόραζαν πλασματικό χρόνο ασφάλισης με 

εισφορά υπολογιζομένη επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού χωρίς αυτό να επηρεάζει το ποσό της 

οριστικής τους σύνταξης. Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ο πλασματικός χρόνος 

εξαγοράζεται με εισφορά υπολογιζομένη επί του τελευταίου μηνιαίου εισοδήματος. Ανάλογα το ποσό της 

καταβαλλόμενης εισφοράς επηρεάζονται και οι συντάξιμες αποδοχές. 

 

Άρθρο 12 

Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που 

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον ΕΦΚΑ των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ -ήτοι εκείνων που αφορούν τα έτη από το 2006 και εντεύθεν για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 

προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά- προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., 

καθώς και προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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Άρθρο 13 

Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ ΕΟΠΥΥ 

Η προτεινόμενη ρύθμιση ορίζει ότι ο ΕΦΚΑ παρίσταται νόμιμα σε δίκες που αφορούν τους Κλάδους Υγείας 

που μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. 

 

Άρθρο 14 

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

9 του ν. 1390/1973 και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1140/1981, η ηλικία των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ 

και των μελών της οικογένειάς τους αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξης γέννησης, η οποία έχει συνταχθεί 

ή διορθωθεί εντός 90 ημερών από την γέννηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη 

γέννησης η ηλικία αποδεικνύεται για τους μεν άντρες από την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρένων και σε 

περίπτωση που αυτό λείπει από την εγγραφή στα Δημοτολόγια , για δε τις γυναίκες από την εγγραφή στα 

Δημοτολόγια. Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει επισυμβεί με οποιονδήποτε τρόπο διόρθωση ή μεταβολή 

του έτους γεννήσεως που αναγράφεται στα Μητρώα Αρένων ή τα δημοτολόγια , λαμβάνεται υπόψη το 

προ της διόρθωσης αναγραφόμενο έτος γεννήσεως. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από τους 

ασφαλισμένους της ορθότητας της εγγραφής του έτους γεννήσεως αυτών ή των μελών της οικογένειάς 

τους στα Δημοτολόγια, αυτό καθορίζεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων με απόφαση των αρμόδιων 

Επιτροπών Καθορισμού Ηλικίας του τ. ΙΚΑ.  

Τέλος, με τον νόμο 1599/1986 (Α΄ 75) καθιερώνεται νέος τύπος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και στην 

παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι η ταυτότητα των ελλήνων πολιτών έναντι πάντων αποδεικνύεται από τα 

δελτία ταυτότητα που εκδίδονται σύμφωνα με τον νόμο.  

Μέχρι σήμερα ο τ. ΟΓΑ ακολουθούσε την παραπάνω πρακτική του ν. 4169/1961 σε αντίθεση με του 

λοιπούς εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, στους οποίους η ηλικία των ασφαλισμένων αποδεικνύεται 

πλήρως μόνο από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.  

 

Άρθρο 15 

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών 

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετείται αναδρομικά ένα μεταβατικό μέχρι την πλήρη ένταξη του 

πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ στον ΕΦΚΑ στάδιο συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να 

προωθούνται με κάθε νόμιμο τρόπο όλες οι διαδικασίες μηχανογράφησης και πληροφορικής με στόχο την 

απρόσκοπτη χορήγηση των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα.   

 

 

Άρθρο 16 

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για 

αιτήσεις προ του ν. 4387/2016 

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής συνταξιοδοτικής παροχής από τον κλάδο 

των Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στους συνταξιούχους του πρώην Ταμείου, των οποίων η 

σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, στην περίπτωση που ο 

χρόνος ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζεται με το χρόνο 

ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου. 
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Επίσης, ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής συνταξιοδοτικής παροχής από τον κλάδο των 

Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στους συνταξιούχους του πρώην Ταμείου, των οποίων η 

σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, στην περίπτωση που τα 

πρόσωπα αυτά κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο των 

Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο. 

 

Άρθρο 17 

Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών  

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και επίλυση ερμηνευτικών αλλά και πρακτικών 

ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, 

παροχών της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179).  

 

Άρθρο 18 

Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

Σε περίπτωση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, 

εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), σύμφωνα με την οποία οι ΦΚΑ προβαίνουν 

σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του φορέα, μέχρι του ύψους των 

οφειλών του, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, τα δε παρακρατούμενα ποσά 

συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό, όμως, οι οφειλέτες που είναι 

συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για τους 

οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές δίχως να τις εξυπηρετούν. 

 

Άρθρο 19 

Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 

107) 

Με την περ. 1 της υποπαρ. Ε1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιήθηκε η υποπαρ. ΙΑ.1 του ν. 

4152/2013 (Α΄ 107) που προβλέπει την πάγια ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης. Ο ν. 4336/2015, λαμβάνοντας υπόψη το εν γένει οικονομικό περιβάλλον για τους 

οφειλέτες που επρόκειτο να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, καθώς αυτή αποτελούσε τότε το μόνο σχήμα 

ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών και προκειμένου να διευκολύνει την υπαγωγή τους σε αυτό, προέβλεψε 

διετή αναστολή για την παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εμπράγματων βαρών. Με την προτεινόμενη 

διάταξη παρατείνεται η αναστολή των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της παρ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι οφειλέτες να 

εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν με νόμιμο τρόπο τις οφειλές τους προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης.  

 

Άρθρο 20 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) 

Με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 προσδιορίσθηκαν τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη 

οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος και των δικαιούχων 

εξωιδρυματικού επιδόματος, τα οποία υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον ΕΦΚΑ.  
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Άρθρο 21 

Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης  

Εν όψει της αντικατάστασης της διάταξης του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, η διάταξη της παρ. 1  του 

άρθρου 55 του ν. 4509/2017 περί της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με 

παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία παραπέμπει στο ανωτέρω άρθρο, χρήζει μικρής 

νομοτεχνικής βελτίωσης. 

 

Άρθρο 22 

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές 

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κρίνεται απαραίτητη η άμεση ευαισθητοποίηση του Κράτους και η 

συνδρομή του σε όσους επλήγησαν περισσότερο από αυτές. 

 

Άρθρο 23 

Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, οι παραβάσεις των ποινικών διατάξεων περί μη καταβολής 

δεδουλευμένων αποδοχών δεν γεννούν υπέρ των εργαζομένων αξίωση αποζημίωσης για την πληρωμή 

των ίδιων των οφειλόμενων αποδοχών, έστω και αν ζητούνται ως αποζημίωση, αφού μόνη η παράλειψη 

του εργοδότη να καταβάλει εμπρόθεσμα τις αποδοχές δεν συνεπάγεται την απώλεια αυτών. Συνεπεία 

αυτού, γίνεται δεκτό ότι οι εργαζόμενοι δεν νομιμοποιούνται να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις 

σχετικές ποινικές δίκες κατά των εργοδοτών.  

 

Άρθρο 24 

Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες των ευρύτερων περιοχών Γρεβενών και Ορεστιάδας, όσον αφορά στον τομέα της 

οικονομίας και ειδικότερα της αγοράς εργασίας, καθώς και η αυξημένη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της 

έδρας των Τμημάτων στα οποία σήμερα υπάγονται γεωγραφικά οι συγκεκριμένες περιοχές, δυσχεραίνουν 

την αποτελεσματικότερη επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου του ΣΕΠΕ, και ιδίως την άμεση εξέταση των 

καταγγελιών που αφορούν την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 25 

Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα, των 

Γενικών και Ειδικών Επιθεωρητών και των λοιπών Επιθεωρητών Εργασίας, το άρθρο 20 του ν. 3996/2011 

(Α΄ 170) προβλέπει ότι, σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, 

εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ύστερα από έγκριση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ωστόσο, η υφιστάμενη ρύθμιση 

δεν παρέχει σαφήνεια ως προς την τηρητέα διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχει περιπέσει σε αχρησία.   

 

Άρθρο 26 

Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Κατά την επιτέλεση του έργου των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ, και ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια επιτόπιων 

ελέγχων για τα ην επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (ιδίως σε 
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σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, 

την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων), παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα φαινόμενα 

επιθέσεων (σωματικών και λεκτικών) σε βάρος των υπαλλήλων αυτών, για λόγους που συνδέονται με την 

άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, οι επιθέσεις αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, παρά την ιδιαίτερη ηθικοκοινωνική απαξία που ενέχει η διάπραξη των εν 

λόγω αδικημάτων σε βάρος υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και παρά τον ύψιστου δημοσίου συμφέροντος 

χαρακτήρα των καθηκόντων τους, ενόψει τους σκοπού τους. 

 

Άρθρο 27 

Δωρεάν μετακίνηση ανέργων 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. Α-40580/3128/29.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Δωρεάν μετακίνηση και 

διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Β’ 1293), η οποία κυρώθηκε 

και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 77 του ν. 4331/2015 (Α’ 69), προβλέπεται η δωρεάν μετακίνηση των 

ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, τα μέσα 

υλοποίησης του σκοπού αυτού δεν έχουν αξιοποιηθεί στο πλήρες εύρος τους, καθώς υφίστανται και 

επιπλέον δυνατότητες για την εξυπηρέτησή του, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά.  

 

Άρθρο 28 

Συμμετοχή ΣΒΒΕ στο ΔΣ του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ 

Με την αναγνώριση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου 

με το άρθρο 41 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), απαιτούνται οι ανάλογες ρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η 

συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΒΒΕ στα συλλογικά όργανα του ΟΑΕΔ, εν προκειμένω στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή για τη λειτουργία του ΕΛΕΚΠ. 

Επιπλέον, υπό το ισχύον καθεστώς, βάσει του οποίου, σε περίπτωση διαφωνίας για την υπόδειξη ενός 

εκπροσώπου των εργοδοτών ως Αντιπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, ο τελευταίος 

υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ, υπονομεύεται η διατήρηση της. 

 

Άρθρο 29 

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων 

Η υφιστάμενη εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) χρήζει 

επικαιροποίησης βάσει των αρμοδιοτήτων των Υπουργών, καθώς προβλέπεται ότι την προβλεπόμενη 

κοινή απόφαση συνυπογράφει πάντοτε ο Υπουργός Εσωτερικών, ακόμα και όταν το πρόγραμμα δεν 

αφορά ΟΤΑ ή εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα, αλλά όχι ο Υπουργός Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, παρότι πρόκειται πάντοτε για προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Επίσης, 

δεν προβλέπεται συνυπογραφή του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, εφόσον βέβαια υπάρχει, 

παρότι οι φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι δύνανται να ποικίλλουν (λ.χ. ΟΤΑ, 

σχολεία, νοσοκομεία). Τέλος, έχει ανακύψει η ανάγκη επανακαθορισμού του καταμερισμού των ζητημάτων 

που εξειδικεύονται αφενός στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και αφετέρου 

στη δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για κάθε 

πρόγραμμα, βάσει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.  

 

Άρθρο 30 

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων 
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Με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αντικαταστάθηκαν οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 

του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) και ορίστηκε ότι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ορίζονται πλέον δικηγόροι, κατόπιν αίτησης της οργάνωσης στον Δικηγορικό Σύλλογο της 

έδρας της.  

Δικηγόροι ορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με 

την περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57). Ειδικά για την αποζημίωση αυτή ορίζεται 

ρητά στην παρ. 3 του άρθρου 108 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, ότι δεν υπόκειται σε 

οποιοδήποτε φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους 

παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα 

ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. 

Κατ’ αποτέλεσμα, παρότι σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι δικηγόροι ασκούν τα όμοια 

καθήκοντα των αντιπροσώπων ης δικαστικής αρχής, εντούτοις η αμοιβή που λαμβάνουν αντιμετωπίζεται, 

αναιτιολόγητα, με διαφορετικό τρόπο. 

 

Άρθρο 31 

Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

Δεδομένης της λήξης της ισχύουσα σύμβαση για την συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ στις 31.12.2018 αλλά και 

της αδυναμίας ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων από τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) διαδικασιών έως τη 

σύναψη νέας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει χρονικό κενό στη συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, γεγονός που 

διακινδυνεύει την ομαλή λειτουργία του αλλά και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 32 

Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ 

Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και  την ένταξη σε αυτόν των φορέων που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4387/2016, κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του 

ΕΦΚΑ, δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν και να εξοφληθούν όλες οι πραγματοποιηθείσες από τους 

ενταγμένους φορείς και τον ΕΦΚΑ δαπάνες. Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται η διευθέτηση των εν 

λόγω δαπανών, η οποία είναι αναγκαία δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθώματα, 

κοινόχρηστα και καθαρισμό κτιρίων εντασσόμενων φορέων, ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά τέλη και 

λοιπές δαπάνες ΕΦΚΑ, συντήρηση, τροποποίηση και  συστημάτων Η/Υ εντασσομένων φορέων και οι 

οποίες μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να  εξοφληθούν, και βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 33 

Ελεγκτές ΠΕΚΑ 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η αποκατάσταση της θεσμικής εξομοίωσης των δύο βασικών 

ελεγκτικών σωμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕ.Κ.Α.), που 

συστάθηκαν με τον Ν. 4387/2016, και παράγουν της ίδιας βαρύτητας και βαθμού δυσκολίας ελεγκτικό 

έργο. 

 

Άρθρο 34 

Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων 
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Κατά τα έτη της κρίσης, οπότε υπήρξε και αναστολή προσλήψεων και εν συνεχεία περιορισμοί και 

ανώτατα όρια στις προσλήψεις, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α` 16), το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 

(ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και τα 

παραρτήματά τους, απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους. Προέκυψαν, 

συνεπώς, πολλές κενές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύφθηκαν προσωρινά με την πρόσληψη 

προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των όλως επειγουσών αναγκών τους 

και για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

 

Άρθρο 35 

Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Με δεδομένη την αναστολή προσλήψεων προσωπικού κατά τα έτη της κρίσης και εν συνεχεία, λόγω των 

περιορισμών που τέθηκαν στις προσλήψεις, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του αρ. 9 του ν. 4109/2013 (Α` 

16), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών , το 

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας καθώς και τα παραρτήματά 

τους, απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους. Το προσωπικό αυτό 

αντικαταστάθηκε μεν επαξίως με προσφορά υπηρεσιών από προσωπικό που προσελήφθη στις αντίστοιχες 

θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και του οποίου η θητεία είχε παραταθεί, ακριβώς λόγω της 

αναγκαιότητας που υπήρχε στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, όμως η παράταση αυτή έχει ήδη παρέλθει 

χρονικά σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων  ή σε άλλες πρόκειται σύντομα να παρέλθει.  Αυτό το 

ενδεχόμενο δυνητικά μπορεί να θέσει σε εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των ανωτέρω 

ν.π.δ.δ. καθώς αναμένεται να μείνουν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. 

 

Άρθρο 36 

Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των νπδδ του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, έως τώρα διοικούνται από επταμελή 

Διοικητικά Συμβούλια με τριετή θητεία. Ο κλειστός αριθμός των μελών τους έχει ως συνέπεια, ορισμένες 

φορές, την έλλειψη αποτελεσματικότητας κατά τη λειτουργία τους και ταυτόχρονα τη διακύβευση του 

υψηλού επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 37 

Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ 

Ενόψει της κατάργησης των περιφερειακών γραφείων/ενοτήτων του ΕΙΕΑΔ, υπάρχει αναγκαιότητα να 

ρυθμισθεί κάθε ζήτημα που αφορά στη μεταφορά του προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ), στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή σε άλλους εποπτευόμενους από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορείς. 

 

1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά ίδιας λόγους για ίδιας οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι 

αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

 

Άρθρο 1 

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 
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Προβλέπεται ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης των 

ασφαλισμένων  που προέρχονται από τον τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τον τ. ΕΤΑΑ (άνω πενταετίας), μειώνεται από 

1.1.2019 έναντι του αρχικώς προβλεφθέντος ποσοστού 20% σε ποσοστό 13,33%. Το ποσοστό αυτό 

εξακολουθεί να υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το 

καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητάς κατά το προηγούμενο φορολογικό 

έτος, πλην όμως τελεί υπό την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς. 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία εισφορά για 

τον κλάδο κύριας σύνταξης των παραπάνω ασφαλισμένων δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

 

Άρθρο 2 

Προσθήκη άρθρου 39Α στον ν. 4387/2016 

Για τα πρόσωπα της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι από 01.01.2019 το ποσοστό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%. 

Επιπροσθετως για τα ανωτέρω πρόσωπα ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού τόσο για το 

διάστημα από 01.01.2017-31.12.2018 όσο και για το διάστημα από 01.01.2019 και εντεύθεν αντιστοιχεί στο 

70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Επειδή ο ΕΦΚΑ αποτελεί ενιαίο φορέα ασφαλισμένων, ευμενέστερη μεταχείριση σε μία κατηγορία 

ασφαλισμένων θα συνεπαγόταν μεταφορά πόρων προς αυτή από τις υπόλοιπες κατηγορίες, με συνέπεια 

την παραβίαση των αρχών της ισονομίας του συστήματος. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται η επιστροφή 

της ανωτέρω ασφαλιστικής ελάφρυνσης των ανωτέρω νέων ασφαλισμένων. Ειδικότερα, με την 

προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της κατά 

τα ανωτέρω μειωμένης μηνιαίας εισφοράς σε σχέση με την αναφερόμενη στο άρθρο 39 υποχρεωτική 

ελάχιστη μηνιαία εισφορά που θα ισχύει από 1.1.2019 (ποσοστού 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού 

άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών) συνιστά ασφαλιστική οφειλή.  

Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 τα ποσά της μηνιαίας 

εισφοράς που οφείλουν τα ανωτέρω πρόσωπα στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών και στον Κλάδο Επικουρικής 

Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξαρτήτως εισοδήματος. 

Ειδικότερα, προβλέπεται  ότι από 01.01.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών 

των ανωτέρω προσώπων ορίζεται σε ποσοστό 4% υπολογιζόμενου επί του 70% του εκάστοτε 

προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Επίσης, προβλέπεται ότι το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ορίζεται από 

01.01.2017 έως 31.05.2019, σε ποσοστό 7% , από 01.06.2019 έως 31.05.2022 σε ποσοστό 6,5% και από 

01.06.2022 σε ποσοστό 6%, υπολογιζόμενων όλων των ανωτέρω ποσοστών επί της ίδιας ως άνω 

μειωμένης βάσης υπολογισμού. 

 

Άρθρο 3 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

Στην παράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται πως το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς, όπως διαμορφώνεται τελικά από την 01.01.2022 και εντεύθεν, μειώνεται από ποσοστό 20% σε 
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ποσοστό 13,33% επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο 

εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.  

Παράλληλα, και υπό το πρίσμα της ανωτέρω μείωσης, στη μεταβατική περίοδο που έχει ήδη προβλεφθεί 

από την 01.01.2017 και μέχρι την 01.01.2022, οπότε και διαμορφώνεται τελικά το ύψος της ασφαλιστικής 

εισφοράς στο νέο αυτό, μειωμένο, ποσοστό, το ύψος της μηνιαίας εισφοράς ανακαθορίζεται ως εξής: Για 

το διάστημα από 01.01.2018 και έως 31.12.2018 σε ποσοστό 16%, από 01.01.2019 και έως 31.12.2019 το 

άνω ποσοστό μειώνεται σε ποσοστό 12%, ενώ από 01.01.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε 

ποσοστό 12,67 %, από 01.01.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 13% και από 1.1.2022 και 

εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 13,33 %, με την επιφύλαξη της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς 

όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.  

Η πάγια ρύθμιση με την οποία ορίζεται πως το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τους αγρότες 

θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού άνω των 25%, εξακολουθεί και ισχύει. 

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται πως η ελάχιστη μηνιαία εισφορά 

από 01.01.2019 και έως 31.12.2019 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% 

επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 01.01.2020 και έως 

31.12.2020 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ανωτέρω 

ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 01.01.2021 και έως 31.12.2021 δεν μπορεί 

να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου 

ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος και από 01.01.2022 και εντεύθεν δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου 

εισοδήματος. 

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η βάση υπολογισμού της εισφοράς υπέρ επικουρικής 

ασφάλισης και συγκεκριμένα πλέον όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα 

καταβάλουν τα αναφερόμενα ποσοστά ανά περίοδο αναφοράς επί του κατώτατου βασικού μισθού 

άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως δηλαδή εισοδήματος. Ειδικά για τους ασφαλισμένους 

στον τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής 

Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, το ως ποσό 

εισφοράς ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015 αντίστοιχα. Η ρύθμιση των περιπτώσεων του 

προηγούμενου εδαφίου αναδρομικά από τις παραπάνω ημερομηνίες κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι 

προβλεπόμενες από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς διαδικασίες θέσπισης της εισφοράς αυτών των 

κατηγοριών δεν είχαν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι ορισμένο το ποσό εισφοράς που όφειλαν 

οι ασφαλισμένοι.  

Προβλέπεται επιπλέον, η δυνατότητα για όποιον από τους ασφαλισμένους το επιθυμεί να υποβάλει αίτηση 

στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε και να επιλέξει τα παραπάνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης 

υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού άνω των 25 ετών, προσβλέποντας σε μεγαλύτερη παροχή επικουρικής σύνταξης. Στην 

περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από 

τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται εξουσιοδότηση 

στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με απόφασή του να 
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καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προαιρετικής καταβολής εισφοράς επί 

μεγαλύτερης βάσης υπολογισμού. 

 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

Ορίζεται ως μηνιαία εισφορά ποσοστό 4%, επί σταθερής βάσης υπολογισμού η οποία είναι ο εκάστοτε 

προβλεπόμενος κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως 

εισοδήματος. 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 

Δεδομένου ότι με νεότερη ρύθμιση από 1.1.2017 οι εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ 

παροχής είναι ποσοστά επί σταθερής βάσης υπολογισμού και συγκριμένα επί του εκάστοτε ισχύοντος 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 

προσαρμογές δεν ισχύουν για τις εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.  

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 

Η προτεινόμενη διάταξη προσαρμόζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ελευθέρων 

επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ασφαλισμένων του ά. 40, καθώς και των 

συντάξιμων αποδοχών που προκύπτουν από την αναγνώριση πλασματικών χρόνων στο νομοθετικό 

πλαίσιο του ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με τα νέα ποσοστά εισφορών κύριας σύνταξης των προαναφερομένων 

κατηγοριών. 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ 

Στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων που θέτει ο ν. 4387/2016 (Α΄ 85) για το σύνολο των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων όλων των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΤΕΑΕΠ, τους οποίους κανόνες συμπεριλαμβάνεται 

και ο κοινός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται σκόπιμη η καθιέρωση ενιαίας ρύθμισης έναρξης 

του δικαιώματος σύνταξης. 

Συγκεκριμένα, και προκειμένου για την άσκηση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή 

θανάτου από τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ τομέων, ορίζεται ως προϋπόθεση η 

υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΤΕΑΕΠ. Το δικαίωµα σε σύνταξη γήρατος αρχίζει από την πρώτη 

του επόµενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 

ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, 

από την πρώτη ηµέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. 

Περαιτέρω, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος 

υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ηµέρα του έκτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής ίδιας αίτησης 

συνταξιοδότησης. 

 

Άρθρο 9 

Τεχνικό ζήτημα απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ 

71



Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής δήλωσης των ασφαλισμένων του 

ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ, περί εξόφλησης των εισφορών των 

συνεισπραττόμενων κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, για το χρονικό διάστημα μέχρι 

31.12.2016 για το οποίο έχουν εξοφληθεί οι εισφορές για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και έχει διενεργηθεί 

έλεγχος του χρόνου ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή απονέμεται, με την επιφύλαξη 

της παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου. Σύμφωνα με την παρ.2 το ΕΤΕΑΕΠ ελέγχει τα στοιχεία της παρ.1 

που εντός 2 ετών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που η διαδικασία της παρ.1 

δεν συμπίπτει με τα ελεγμένα στοιχεία, εκτός από τις άλλες έννομες συνέπειες, αναζητούνται από το 

ΕΤΕΑΕΠ οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές. 

 

Άρθρο 10 

Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται κατά τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής 

διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση καθώς και της αρχής της επιείκειας 

προς τον διοικούμενο, η μη αναζήτηση από το τ. ΤΑΔΚΥ, και το τ. ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων των επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, οι οποίες καταβλήθηκαν στους 

ασφαλισμένους του τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ, αντίστοιχα, χωρίς υπαιτιότητά τους.  

 

Άρθρο 11 

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συνταξίμων αποδοχών 

Επειδή οι αναγνωριζόμενοι μήνες ασφάλισης στο νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης στα πλαίσια της 

ανταποδοτικότητας των εισφορών έχουν αντίκτυπο στο τελικό ποσό της σύνταξης και επειδή όσοι 

εξαγόρασαν με το προϊσχύον καθεστώς χωρίς να έχουν αξιοποιήσει ακόμη αυτό το χρόνο θα μπορούσαν 

να θίγονται λόγω της μεταγενέστερης μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η 

δυνατότητα σε αυτούς να υπαχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς του ν. 4387/2016, καταβάλλοντας τη 

διαφορά. 

 

Άρθρο 12 

Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που 

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον Ε.Φ.Κ.Α. των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν 

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπονται κάποια ποσοστά εκπτώσεων 

αναφορικά με τις οφειλές προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, ενώ αναφορικά με τις οφειλές προς 

ασθενείς ασφαλισμένους ορίζεται ότι θα εξοφληθούν σε ποσοστό 100%. 

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας εκπτώσεων και μέσω του προβλεπόμενου πρόχειρου λογιστικού 

ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων επιταχύνεται η διαδικασία εξόφλησης των  ληξιπρόθεσμων ως άνω υποχρεώσεων.  Ομοίως, 

για την επιτάχυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ορίζεται ότι εξαιρετικώς, για την οριστικοποίηση των 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δέσμευση, τη  μεταφορά  πιστώσεων και κεφαλαίων απαιτείται και 

αρκεί, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύνταξη και υποβολή εντύπου συγκεντρωτικής κατάστασης 

ανά παραστατικό ή προμηθευτή ή πάροχο ή κατηγορία δαπάνης. 

72



Η παρ. 5 της προτεινόμενης διάταξης αποσαφηνίζει ζητήματα αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων 

της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ καθώς επίσης και των τμημάτων 

Οικονομικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ στη διενέργεια της διαδικασίας εκκαθάρισης και 

πληρωμής των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του τ. ΕΤΑΑ. Ομοίως στην παρ. 6 της προτεινόμενης 

διάταξης καθορίζεται η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Ασφάλισης Παροχών 

ΟΠΑΔ, αναφορικά με την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ. 

Στην παρ. 7 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού των οφελών προς 

παρόχους υπηρεσιών υγείας με τυχόν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των τελευταίων προς τον ΕΦΚΑ. 

Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής και των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  εκτός συμβατικής σχέσης, εφόσον 

αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή προϊόντων από τους τελευταίους. 

Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η εκκαθάριση και πληρωμή των ως άνω 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνεται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.  

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών να καθορίζουν με κοινή απόφασή τους κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής 

 

Άρθρο 13 

Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ ΕΟΠΥΥ 

Η προτεινόμενη ρύθμιση ορίζει ότι ο ΕΦΚΑ παρίσταται νόμιμα σε δίκες που αφορούν τους Κλάδους Υγείας 

που μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Οι αποφάσεις επ’ αυτών των δικών εκτελούνται υπέρ και σε βάρος του 

ΕΟΠΥΥ. Η διάταξη εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες. 

 

 

Άρθρο 14 

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ 

Στα πλαίσια της ενιαίας για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ αντιμετώπισης και προς αποφυγή της 

χρονοβόρου διαδικασίας των αρμόδιων Επιτροπών του τ. ΙΚΑ που επιλύουν τις σχετικές με το έτος 

γεννήσεως αμφισβητήσεις, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 

81).  

 

Άρθρο 15 

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών 

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετείται αναδρομικά ένα μεταβατικό μέχρι την πλήρη ένταξη του 

πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ στον ΕΦΚΑ στάδιο συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να 

προωθούνται με κάθε νόμιμο τρόπο όλες οι διαδικασίες μηχανογράφησης και πληροφορικής με στόχο την 

απρόσκοπτη χορήγηση των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα.   

 

Άρθρο 16 

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για 

αιτήσεις προ του ν. 4387/2016 
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Μέχρι την ισχύ του ν. 4387/2016 (12.5.2016), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-

ΤΣΑΥ, οι συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου που ήταν ασφαλισμένοι και στον κλάδο των 

Μονοσυνταξιούχων ελάμβαναν, για το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο, προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής 

τους ίση με το 50% του ποσού της κύριας σύνταξης, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στον κλάδο κύριας 

σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ταυτιζόταν με το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων, 

ενώ εάν υπήρχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο, δεν καταβαλλόταν συνταξιοδοτική 

παροχή από τον Κλάδο αυτό.  

Κατόπιν αυτού, κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα και ο τρόπος χορήγησης συνταξιοδοτικής 

παροχής από τον κλάδο των Μονοσυνταξιούχων αφενός στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που ο χρόνος 

ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζεται με το χρόνο ασφάλισης 

στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και αφετέρου στις περιπτώσεις συνταξιούχων που κατά τη 

συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων λόγω 

οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο. 

Έτσι, με την παρούσα διάταξη προτείνεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - 

πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που ως προς τον υπολογισμό της σύνταξής τους έχουν εφαρμογή οι προγενέστερες του 

ν.4387/2016 διατάξεις, όταν ο χρόνος ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν 

ταυτίζεται με το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου αυτού, οι συνταξιούχοι να 

λαμβάνουν ως σύνταξη για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης το προβλεπόμενο από τις 

καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου ποσό και για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο 

Μονοσυνταξιούχων επιπλέον ποσό ίσο με το 1/25 του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται από τις 

καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου για 25 έτη ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων . 

Επίσης, προτείνεται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης μέχρι 12.5.2016, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα, και συνταξιούχων μέχρι την ίδια ως 

άνω ημερομηνία του Ταμείου αυτού, οι οποίοι κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική 

παροχή από τον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο, 

να λαμβάνουν προσαύξηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μόνο για τα έτη που έχουν 

καταβάλει εισφορές στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων. 

 

Άρθρο 17 

Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και επίλυση ερμηνευτικών αλλά και πρακτικών 

ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, 

παροχών της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179). Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης όλων 

των περιπτώσεων, για τις οποίες άλλωστε συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες που οδήγησαν στην αρχική 

χορήγησή τους και στην τελική αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, προτείνεται η ενιαία 

εφαρμογή, σε όλες τις περιπτώσεις, της οικείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85).  

Περαιτέρω, με δεδομένο ότι οι σχετικές παροχές χορηγήθηκαν κατόπιν θετικής απόφασης της Τοπικής 

Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτείνεται η κατά τεκμήριο θεώρηση ότι οι εν λόγω παροχές 

χορηγήθηκαν άνευ υπαιτιότητας του λαβόντος, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, καθώς και της αρχής της επιείκειας προς τον 

διοικούμενο. 
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Άρθρο 18 

Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εξασφαλίζεται μια εύλογη ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος 

και των συμφερόντων των προσώπων με οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας 

τηρούνται κανονικά, και τα οποία έχουν χρηματική απαίτηση κατά των ΦΚΑ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, στις 

περιπτώσεις αυτές, οι ΦΚΑ παρακρατούν πλέον ποσοστό της απαίτησης του οφειλέτη, το οποίο 

συμψηφίζουν με τις οφειλές, ενώ διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα παρακρατούμενα ποσά συμψηφίζονται με 

τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Τα ποσοστά της παρακράτησης θα οριστούν με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κριτήρια που θα 

εξασφαλίζουν την εύλογη αυτή ισορροπία.  

 

Άρθρο 19 

Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 

107) 

Με την περ. 1 της υποπαρ. Ε1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιήθηκε η υποπαρ. ΙΑ.1 του ν. 

4152/2013 (Α΄ 107) που προβλέπει την πάγια ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης. Ο ν. 4336/2015, λαμβάνοντας υπόψη το εν γένει οικονομικό περιβάλλον για τους 

οφειλέτες που επρόκειτο να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, καθώς αυτή αποτελούσε τότε το μόνο σχήμα 

ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών και προκειμένου να διευκολύνει την υπαγωγή τους σε αυτό, προέβλεψε 

διετή αναστολή για την παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εμπράγματων βαρών. Με την προτεινόμενη 

διάταξη παρατείνεται η αναστολή των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της παρ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι οφειλέτες να 

εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν με νόμιμο τρόπο τις οφειλές τους προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης.  

 

Άρθρο 20 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) 

Με την προτεινόμενη προσθήκη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2  και στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 

2 του άρθρου 22 του ν.4529/2018 ως μέλη οικογένειας, εκτός του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή 

γήρατος και των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος που υπάγονται για παροχές υγειονομικής 

περίθαλψης στον ΕΦΚΑ, θα θεωρούνται πλέον και τα μέλη οικογένειας συνταξιούχου λόγω θανάτου. 

Ειδικότερα: δεδομένου ότι τα άγαμα τέκνα του θανόντος (και μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους  ή το 24ο 

εφόσον σπουδάζουν) είναι (συν)δικαιούχοι της σύνταξης λόγω θανάτου και , επομένως, καλύπτονται για 

υγειονομική περίθαλψη ως συνταξιούχοι, με την προτεινόμενη προσθήκη υπάγονται στον ΕΦΚΑ για 

υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΟΠΥΥ μεμονωμένες περιπτώσεις προσώπων, όπως τα ανάπηρα τέκνα 

που ο γονέας (πατέρας ή μητέρα) είναι συνταξιούχος λόγω θανάτου και τα ίδια δεν λαμβάνουν σύνταξη 

αλλά προνοιακό επίδομα ,με αποτέλεσμα να μην υπάγονται στον ΕΦΚΑ για υγειονομική περίθαλψη από 

τον ΕΟΠΠΥ αλλά έχουν περίθαλψη μέσω του ΕΟΠΠΥ από τις δημόσιες δομές υγείας ως ανασφάλιστοι. 

 

Άρθρο 21 

Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης  
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Εν όψει της αντικατάστασης της διάταξης του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, η διάταξη της παρ. 1  του 

άρθρου 55 του ν. 4509/2017 περί της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με 

παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία παραπέμπει στο ανωτέρω άρθρο, χρήζει μικρής 

νομοτεχνικής βελτίωσης. 

 

Άρθρο 22 

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές 

Στο γενικότερο πλαίσιο συνεπικούρησης και προστασίας των ατόμων που πλήττονται περισσότερο σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κρίνεται σκόπιμο να δίνεται η σύνταξη του θανόντα ολόκληρη στους 

δικαιούχους. Σε περίπτωση που η σύνταξη του θανόντα υπολείπεται των κατώτατων ορίων της 

περίπτωσης Β της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αυξάνεται μέχρι το ποσό του 

προβλεπομένου κατώτατου. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και 

αποτελεί ειδική διάταξη. 

 

Άρθρο 23 

Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται το δικαίωμα δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, 

ανεξάρτητα από τους όρους του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μόνο για την υποστήριξη 

της κατηγορίας, σε εργαζόμενους στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί καθώς και η 

προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 και 

του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).  

 

Άρθρο 24 

Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 

Η ίδρυση των νέων Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας εξυπηρετεί 

την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη επίτευξη του 

επιχειρησιακού στόχου του ΣΕΠΕ, με έμφαση στην άμεση εξέταση των καταγγελιών που αφορούν την 

καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 25 

Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επανακαθορίζεται το συνολικό πλαίσιο των ζητημάτων σχετικά με τη 

νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Γενικών και Ειδικών Επιθεωρητών, των λοιπών 

Επιθεωρητών και των λοιπών υπαλλήλων του ΣΕΠΕ που τους συνδράμουν, ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο 

χορήγησης της εν λόγω δυνατότητας. Συγχρόνως, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να αντιμετωπιστούν 

περιπτώσεις αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ της εκπροσώπησης των προσώπων αυτών και της 

εξυπηρέτησης των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ΣΕΠΕ, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δημοσίου εν γένει, τα οποία καλείται πρωτίστως να 

υπερασπιστεί το ΝΣΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100Α του Συντάγματος. Τέλος, προβλέπονται 

και οι περιπτώσεις επιστροφής τυχόν δαπανών στις οποίες προέβη το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να αποτραπεί αδικαιολόγητη ζημία του Δημοσίου.  
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Άρθρο 26 

Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 229, 308 έως 311, 333, 361 και 361Α 

του Ποινικού Κώδικα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Γενικών και Ειδικών Επιθεωρητών, των 

λοιπών Επιθεωρητών και των λοιπών υπαλλήλων του ΣΕΠΕ που τους συνδράμουν, κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, ορίζεται πλέον ως επιβαρυντική περίπτωση. Με 

τον τρόπο αυτό, αναμένεται να περιοριστούν οι κίνδυνοι αλλά και τα φαινόμενα επιθέσεων (σωματικών 

και λεκτικών) σε βάρος των υπαλλήλων αυτών, για λόγους που συνδέονται με την άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

 

Άρθρο 27 

Δωρεάν μετακίνηση ανέργων 

Με την προτεινόμενη διάταξη, χορηγείται στον ΟΑΕΔ αφενός η δυνατότητα κάλυψης του κόστους της 

δωρεάν μετακίνησης των ανέργων, σε περίπτωση έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέχουν 

θέση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), και αφετέρου η δυνατότητα 

υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται πληρέστερα η μέριμνα της Πολιτείας για τη δωρεάν 

μετακίνηση των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, 

όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. οικ. Α-40580/3128/29.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Δωρεάν 

μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Β’ 1293), η 

οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 77 του ν. 4331/2015 (Α’ 69). 

 

Άρθρο 28 

Συμμετοχή ΣΒΒΕ στο ΔΣ του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ 

Η προτεινόμενη διάταξη είναι πρόσφορη και αναγκαία προκειμένου να τύχει εφαρμογής το περιεχόμενο 

του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 και να καταστεί δυνατή η εκπροσώπηση του ΣΒΒΕ στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ και, παράλληλα, να εξισορροπηθεί η συμμετοχή των 

εκπροσώπων των εργοδοτών στην Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.  

 

Άρθρο 29 

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 64 

του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προκειμένου να προβλεφθεί ότι την κοινή απόφαση υπογράφει αφενός ο 

Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεδομένου ότι τα ειδικά προγράμματα αφορούν απασχόληση στο 

δημόσιο τομέα, και όχι ο Υπουργός Εσωτερικών, και αφετέρου ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός, 

εάν υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη τους φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι 

(ενδεικτικά: ΟΤΑ, σχολεία, νοσοκομεία). Επίσης, επανακαθορίζεται ο καταμερισμός των ζητημάτων που 

εξειδικεύονται αφενός στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και αφετέρου στη 

δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για κάθε 

πρόγραμμα, βάσει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.  

 

Άρθρο 30 

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων 
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Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται ομοιογένεια ως προς τον χαρακτηρισμό και το καθεστώς για 

τη νομική μεταχείριση των αμοιβών αυτών. Ειδικότερα, αφενός ορίζεται ρητά ως αποζημίωση και το ποσό 

που λαμβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που διορίζονται στις εκλογές των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, χαρακτηρισμό που έχει ήδη η αμοιβή τους στις βουλευτικές εκλογές, και αφετέρου 

προβλέπεται η εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 και για τις αμοιβές των δικηγόρων 

ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

 

Άρθρο 31 

Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

Με τη χορηγούμενη παράταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης συντήρησης, η προτεινόμενη ρύθμιση 

είναι αναγκαία και κατάλληλη για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και την 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα έως την 

ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και τη σύναψη νέας σύμβασης συντήρησης.  

 

Άρθρο 32 

Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ 

Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και  την ένταξη σε αυτόν των φορέων που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4387/2016, κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του 

ΕΦΚΑ, δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν και να εξοφληθούν όλες οι πραγματοποιηθείσες από τους 

ενταγμένους φορείς και τον ΕΦΚΑ δαπάνες. Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται η διευθέτηση των εν 

λόγω δαπανών, η οποία είναι αναγκαία δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθώματα, 

κοινόχρηστα και καθαρισμό κτιρίων εντασσόμενων φορέων, ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά τέλη και 

λοιπές δαπάνες ΕΦΚΑ, συντήρηση, τροποποίηση και  συστημάτων Η/Υ εντασσομένων φορέων και οι 

οποίες μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να  εξοφληθούν, και βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ. 

   

Άρθρο 33 

Ελεγκτές ΠΕΚΑ 

Το έργο των ΠΕΚΑ μετά και τον νόμο σύστασης του Ε.Φ.Κ.Α. και τον Ν. 4554/2018 παρουσιάζεται 

ενισχυμένο,  εντατικοποιείται σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας ελέγχων και βελτιστοποιείται 

οργανωτικά σε όλα τα επίπεδα και ακολουθούμενα στάδια εκ μέρους των ελεγκτικών μηχανισμών. Τα άνω 

σώματα, άλλωστε, ενεργούν πλέον υπό το αυτό νομοθετικό πλαίσιο, από κοινού και εν πλήρη συνεργασία, 

με κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα (ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού και 

συντονισμένου αποτελέσματος για την καταπολέμηση παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ειδικότερα δε εν σχέσει με την αδήλωτη εργασία. Καθίσταται, κατ’ ακολουθία, αδήριτος η 

ανάγκη ευθυγράμμισης των προβλεπόμενων μεθόδων και διαδικασιών των δύο σωμάτων, που 

εμφορούνται από κοινούς στόχους, αρχές και σκοπούς, ανεξάρτητα από ποιο από αυτά καλείται κάθε 

φορά να τις επιτελέσει.  

Στα πλαίσια, κατά συνέπεια, του συντονισμού των ενεργειών των άνω σωμάτων, ως αυτές προβλέπονται 

και από τη νεώτερη νομοθεσία, καθώς και των κοινών αρχών και στόχων, κρίνεται απολύτως αναγκαίο 

να μην υφίστανται διαφοροποιήσεις εν σχέσει με τη θεσμική προστασία του ελεγκτικού έργου και την εν 

γένει αντιμετώπιση των υπαλλήλων των άνω σωμάτων προς επιτέλεση του εξεχόντως απαιτητικού έργου 
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τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει μέσω των σχετικών προβλέψεων να διευκολύνονται σε αυτό άπαντες 

ανεξαιρέτως οι ελεγκτές του Υπουργείου, ανεξάρτητα αν ανήκουν στο Σ.Ε.Π.Ε ή στα ΠΕ.Κ.Α.. 

Προς τούτο, και για λόγους ισότητας στην πρόσβαση και στην ουσιαστική λειτουργία των δομών και 

υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Ε. και των ΠΕ.Κ.Α. κατά την παραγωγή του ελεγκτικού έργου εκ μέρους των 

υπαλλήλων τους, ανεμπόδιστης και από κοινού αξιοποίησης της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής και 

του προβλεπόμενου προστατευτικού νομικού πλαισίου, συντονισμού και αποτελεσματικότητας των 

μικτών κλιμακίων Σ.Ε.Π.Ε. και ΠΕ.Κ.Α., μετά και την κατάργηση της Ε.ΥΠ.Ε.Α., προβλέπεται ότι οι 

εφαρμοζόμενες στους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στους 

υπαλλήλους των ΠΕ.Κ.Α., η περαιτέρω λειτουργία των οποίων, οι επιμέρους αρμοδιότητες, ευθύνες και 

καθήκοντα των διοικητικών μονάδων των οποίων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων 

που υπηρετούν σε αυτά, θα προσδιορίζονται ειδικότερα από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.   

Ενδεικτικό του προπεριγραφέντος πνεύματος της ενοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών του 

Υπουργείου, είναι πως στις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δικαστική και εξώδικη 

εκπροσώπηση και υπεράσπιση των ελεγκτών των ΠΕΚΑ, εν ενεργεία και διατελεσάντων, σε υποθέσεις που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία και ανατίθεται 

σε δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ ή πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του ελεγκτή, η 

κάλυψη δικαστηριακών δαπανών των ανωτέρω προσώπων σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τον 

Προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., η συνδρομή των διοικητικών αρχών, των αρχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας, των δικαστικών υπηρεσιών, των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των 

υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διευκόλυνση της άσκησης αμφότερων των αρμοδιοτήτων 

τους, η κατοχύρωση του ακαταδίωκτου των άνω υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η 

προστασία της κινητής περιουσίας των ελεγκτών από ζημιές ή καταστροφές κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους  και η παροχή αποζημίωσης, εν τοιαύτη περιπτώσει, στους δικαιούχους από το Ελληνικό 

Δημόσιο.   

 

Άρθρο 34 

Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Το προσωπικό ορισμένου χρόνου προσελήφθη από ΝΠΔΔ του εν λόγω άρθρου. για την κάλυψη των 

τρεχουσών και επειγουσών αναγκών, χωρίς διακύβευση της ομαλής λειτουργίας τους και διασάλευση του 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας που παρείχαν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά, οι 

ηλικιωμένοι, τα ΑμεΑ, οι άστεγοι, οι χρονίως πάσχοντες. Είναι, όμως, γεγονός, ότι η κάλυψη των θέσεων με 

προσωπικό ορισμένου χρόνου, γνωστό και ως επικουρικό προσωπικό των ανωτέρω φορέων, δεν 

διασφαλίζει την όλως καλή λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητα κατά την παροχή των υπηρεσιών 

τους. Συνεπώς, απολύτως αναγκαία και κατάλληλη είναι η ταχεία ενίσχυση των φορέων με μόνιμο 

προσωπικό και ως εκ τούτου και η σύσταση οργανικών θέσεων για την κάλυψη αυτή.  

 

Άρθρο 35 

Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Η προτεινόμενη διάταξη είναι κατάλληλη και αναγκαία για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς 

δίδει την αναγκαία παράταση στις συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού, που ήδη παρέχει τις υπηρεσίες 

του στα ΝΠΔΔ του άρθρου 34, έως την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου πλέον προσωπικού με 

διαδικασίες ΑΣΕΠ, εξσφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απαρασάλευτη λειτουργία των κέντρων, την 

αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους ωφελουμένους και την διασφάλιση ως εκ τούτου της κοινωνικής 

ειρήνης.  
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Άρθρο 36 

Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει την έλλειψη ευελιξίας και 

αποτελεσματικότητας κατά τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των αναφερομένων νπδδ 

καθιστώντας αυτά, λόγω της διεύρυνσης του αριθμού των μελών τους, έτι περαιτέρω αντιπροσωπευτικά 

και κατά συνέπεια αποτελεσματικά, αναφορικά με τις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν στους ωφελουμένους 

πολίτες. 

 

Άρθρο 37 

Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ 

Η διάταξη θέτει το πλαίσιο διενέργειας της μεταφοράς του προσωπικού και προβλέπει την έκδοση 

υπουργικής απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά ίδιας αναμενόμενες συνέπειες κάθε ίδιας «ίδιας διάταξης», 

συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και ίδιας πολίτες και στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

Άρθρο 1 

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον 

κλάδο κύριας σύνταξης που καταβάλουν οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, παλαιοί και 

νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας 

σύνταξης των ασφαλισμένων  που προέρχονται από τον τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τον τ. ΕΤΑΑ (άνω πενταετίας), 

μειώνεται από 1.1.2019 έναντι του αρχικώς προβλεφθέντος ποσοστού 20% σε ποσοστό 13,33%. Το 

ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με 

βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο 

φορολογικό έτος, πλην όμως τελεί υπό την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς. 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία εισφορά για 

τον κλάδο κύριας σύνταξης των παραπάνω ασφαλισμένων δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Η διάταξη, λοιπόν, θεσπίζει χαμηλότερο ποσοστό εισφοράς κύριας ασφάλισης ελαφρύνοντας έτσι τους εν 

λόγω ασφαλισμένους, χωρίς να τους στερεί τη δυνατότητα καταβολής προαιρετικά εισφοράς επι 

ανώτερης βάσης υπολογισμού με στόχο την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών τους και τη θεμελίωση 

μεγαλύτερου ποσού σύνταξης. 

 

Άρθρο 2 

Προσθήκη άρθρου 39Α στον ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη συγκεντρώνονται όλες οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα ποσοστά 

μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το τ. ΕΤΑΑ και οι 

αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε 

επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
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κατά την πρώτη 5ετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. Ορίζεται το προσωπικό πεδίο εφαρμογής, 

το ποσοστό εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αλλα και εφάπαξ παροχής, η βάση υπολογισμού 

αυτών καθώς και τι αποτελεί ασφαλιστική οφειλή. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το ποσοστό της 

υποχρεωτικής  εισφοράς αυτό ορίζεται στα 13,33% παρέχοντας και σε αυτή τη κατηγορία ένα νέο 

ευεργέτημα. 

 

Άρθρο 3 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται από 01.01.2019 χαμηλότερα ποσοστά εισφορών κύριας 

ασφάλισης και για τους ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 

του πρώην ΟΓΑ, ελαφρύνοντας έτσι τους εν λόγω ασφαλισμένους χωρίς να τους στερεί τη δυνατότητα 

καταβολής προαιρετικά εισφοράς επι ανώτερης βάσης υπολογισμού με στόχο την αύξηση των συντάξιμων 

αποδοχών τους και τη θεμελίωση μεγαλύτερου ποσού σύνταξης.  

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ως βάση υπολογισμού της εισφοράς επικουρικής σύνταξης 

σταθερό ποσό και συγκεκριμένα ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως 

εκάστοτε ισχύει. Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2017. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον τ. 

Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, το ως ποσό εισφοράς ισχύει 

από 01.12.2012 και από 01.01.2015 αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι για τους αυτοτελώς απασχολούμενους το ποσό της μηνιαίας 

εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα υπολογίζεται από την 1.1.2017 στην ελάχιστη 

βάση υπολογισμού, δηλαδή επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως 

εκάστοτε ισχύει. Ορίζεται ως μηνιαία εισφορά ποσοστό 4%, επί της παραπάνω ελάχιστης βάσης 

υπολογισμού, ανεξαρτήτως εισοδήματος.  

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 

Δεδομένου ότι με νεότερη ρύθμιση από 1.1.2017 οι εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ 

παροχής είναι ποσοστά επί σταθερής βάσης υπολογισμού και συγκριμένα επί του εκάστοτε ισχύοντος 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 

προσαρμογές δεν ισχύουν για τις εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.   

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 
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Ορίζεται ότι συντάξιμες αποδοχές αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν 

εκλαμβανόταν η καταβεβλημένη μηνιαία εισφορά ως εισφορά ύψους 20%. Αντίστοιχα ρυθμίζονται και οι 

συντάξιμες αποδοχές που προκύπτουν έπειτα από εξαγορά πλασματικού χρόνου. 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ 

Με την προτεινόμενη διάταξη ενιαιοποιείται και απλοποιείται η αντιμετώπιση των περιπτώσεων έναρξης 

και λήξης του δικαιώματος σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ, κατ’ αναλογία της διάταξης του ΕΦΚΑ, με τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων. Παράλληλα, επιλύονται και οι 

διοικητικές δυσλειτουργίες που υφίστανται κατά τη διαδικασία έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 

λόγω ύπαρξης πληθώρας διαφορετικών ανά φορέα ρυθμίσεων. 

Σημαντική διαφοροποίηση που επέρχεται µε τη νέα ρύθμιση είναι ότι πλέον δεν απαιτείται η διακοπή ίδιας 

επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση. Έτσι, σε όσες περιπτώσεις ο 

ασφαλισμένος επιθυμεί να συνεχίσει τη μισθωτή δραστηριότητά του ή την αυτοαπασχόληση, αρκεί να το 

δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησής του, χωρίς πλέον να απαιτείται διακοπή δραστηριότητας από την 

οικεία Δ.Ο.Υ., προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους. 

Ομοίως, ορίζεται και το χρονικό σημείο λήξης σε συντάξεις γήρατος και λόγω θανάτου. 

 

Άρθρο 9 

Τεχνικό ζήτημα απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής δήλωσης των ασφαλισμένων του 

ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ, περί εξόφλησης των εισφορών των 

συνεισπραττόμενων κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, για το χρονικό διάστημα μέχρι 

31.12.2016 για το οποίο έχουν εξοφληθεί οι εισφορές για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και έχει διενεργηθεί 

έλεγχος του χρόνου ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή απονέμεται με την επιφύλαξη 

της παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου. Σύμφωνα με την παρ.2 το ΕΤΕΑΕΠ ελέγχει τα στοιχεία της παρ.1 

που εντός 2 ετών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που η διαδικασία της παρ.1 

δεν συμπίπτει με τα ελεγμένα στοιχεία, εκτός από τις άλλες έννομες συνέπειες, αναζητούνται από το 

ΕΤΕΑΕΠ οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές. 

 

Άρθρο 10 

Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται κατά τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής 

διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση καθώς και της αρχής της επιείκειας 

προς τον διοικούμενο, η μη αναζήτηση από το τ. ΤΑΔΚΥ, και το τ. ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων των επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, οι οποίες καταβλήθηκαν στους 

ασφαλισμένους του τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ, αντίστοιχα, χωρίς υπαιτιότητά τους.  

 

Άρθρο 11 

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συνταξίμων αποδοχών 

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε όσους ασφαλισμένους εξαγόρασαν χρόνο με το 

προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς και δεν τον έχουν αξιοποιήσει έως σήμερα, να καταβάλλουν 
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προαιρετικά συμπληρωματική εισφορά ώστε να μην θιγούν οι συντάξιμες αποδοχές που λόγω της 

καταβολής εισφοράς επί ίδιας ελάχιστης βάσης υπολογισμού. Το ύψος της συμπληρωματικής εισφοράς 

προσδιορίζεται από τη διαφορά της καταβληθείσας κατά το παρελθόν εισφοράς σε σχέση με το ύψος της 

εισφοράς που θα ήταν καταβλητέα σε περίπτωση υπαγωγής στο ν. 4387/2016. 

 

Άρθρο 12 

Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που 

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον ΕΦΚΑ των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ -ήτοι εκείνων που αφορούν τα έτη από το 2006 και εντεύθεν για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 

προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά- όπως τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., 

καθώς και τους ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

Άρθρο 13 

Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ ΕΟΠΥΥ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι ο ΕΦΚΑ παρίσταται νόμιμα σε δίκες που αφορούν τους Κλάδους 

Υγείας που μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Οι αποφάσεις επ’ αυτών των δικών εκτελούνται υπέρ και σε βάρος 

του ΕΟΠΥΥ. Η διάταξη εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες. 

 

Άρθρο 14 

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ 

Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται ενιαία αντιμετώπιση στα πλαίσια του ΕΦΚΑ για όλους τους 

ασφαλισμένους και αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία των αρμόδιων Επιτροπών του τ. ΙΚΑ που 

επιλύουν τις σχετικές με το έτος γεννήσεως αμφισβητήσεις, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της παρ. 2 του 

άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81).  

 

Άρθρο 15 

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών 

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετείται αναδρομικά ένα μεταβατικό μέχρι την πλήρη ένταξη του 

πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ στον ΕΦΚΑ στάδιο συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να 

προωθούνται με κάθε νόμιμο τρόπο όλες οι διαδικασίες μηχανογράφησης και πληροφορικής με στόχο την 

απρόσκοπτη χορήγηση των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα.   

 

Άρθρο 16 

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για 

αιτήσεις προ του ν. 4387/2016 

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής συνταξιοδοτικής παροχής από τον κλάδο 

των Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στους συνταξιούχους του πρώην Ταμείου, των οποίων η 

σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, στην περίπτωση που ο 
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χρόνος ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζεται με το χρόνο 

ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου. 

Ιδίως, ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής συνταξιοδοτικής παροχής από τον κλάδο των 

Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στους συνταξιούχους του πρώην Ταμείου, των οποίων η 

σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, στην περίπτωση που τα 

πρόσωπα αυτά κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συνταξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο των 

Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο. 

 

Άρθρο 17 

Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται και επιλύονται ερμηνευτικά αλλά και πρακτικά ζητήματα 

που έχουν ανακύψει κατά την αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, παροχών της 

παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179). Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης όλων των σχετικών 

περιπτώσεων, για τις οποίες άλλωστε συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες που οδήγησαν στην αρχική χορήγησή 

τους και στην τελική αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, προτείνεται η ενιαία εφαρμογή, σε 

όλες τις περιπτώσεις, της οικείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).  

Περαιτέρω, προτείνεται η κατά τεκμήριο θεώρηση ότι οι εν λόγω παροχές χορηγήθηκαν άνευ 

υπαιτιότητας του λαβόντος, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, καθώς και της αρχής της επιείκειας προς τον διοικούμενο. 

 

Άρθρο 18 

Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει 

τις οφειλές τους και είναι συνεπείς στους όρους της ρύθμισης και οι οποίοι έχουν ανταπαίτηση κατά 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Άρθρο 19 

Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 

107) 

Με την περ. 1 της υποπαρ. Ε1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιήθηκε η υποπαρ. ΙΑ.1 του ν. 

4152/2013 (Α΄ 107) που προβλέπει την πάγια ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης. Ο ν. 4336/2015, λαμβάνοντας υπόψη το εν γένει οικονομικό περιβάλλον για τους 

οφειλέτες που επρόκειτο να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, καθώς αυτή αποτελούσε τότε το μόνο σχήμα 

ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών και προκειμένου να διευκολύνει την υπαγωγή τους σε αυτό, προέβλεψε 

διετή αναστολή για την παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εμπράγματων βαρών. Με την προτεινόμενη 

διάταξη παρατείνεται η αναστολή των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της παρ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι οφειλέτες να 

εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν με νόμιμο τρόπο τις οφειλές τους προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης.  

 

Άρθρο 20 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) 
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Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται ο κύκλος των προσώπων του τροποποιούμενου άρθρου. Έτσι 

πλέον ασφαλιστική ικανότητα έχουν και τα μέλη της οικογένειας του συνταξιούχου λόγω θανάτου. 

 

Άρθρο 21 

Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης  

Εν όψει της αντικατάστασης της διάταξης του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, η διάταξη της παρ. 1  του 

άρθρου 55 του ν. 4509/2017 περί της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με 

παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία παραπέμπει στο ανωτέρω άρθρο, χρήζει μικρής 

νομοτεχνικής βελτίωσης. 

 

Άρθρο 22 

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές 

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κρίνεται απαραίτητη η άμεση ευαισθητοποίηση του Κράτους και η 

συνδρομή του σε όσους επλήγησαν περισσότερο από αυτές. Στο γενικότερο πλαίσιο συνεπικούρησης και 

προστασίας των ατόμων αυτών κρίνεται σκόπιμο να δίνεται η σύνταξη του θανόντα ολόκληρη στους 

δικαιούχους. Σε περίπτωση που η σύνταξη του θανόντα υπολείπεται των κατώτατων ορίων της περ. β΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αυξάνεται μέχρι το ποσό του προβλεπομένου κατώτατου. Η 

ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. 

 

Άρθρο 23 

Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης 

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη διάγνωση της υπόθεσης και στην 

αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, καθώς χορηγεί το δικαίωμα παράστασης στην ποινική δίκη των 

εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι ουσιαστικά αδικηθέντες από την παράνομη και ποινικά κολάσιμη πράξη 

του εργοδότη. 

 

Άρθρο 24 

Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 

Η ίδρυση των νέων Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας εξυπηρετεί 

την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και αναμένεται να έχει θετικά 

αποτελέσματα για το σύνολο των εργαζομένων των περιοχών αυτών.  

 

Άρθρο 25 

Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Με την προτεινόμενη διάταξη αναμένεται να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση των -ελεγκτικών και μη- καθηκόντων του ΣΕΠΕ. 

 

Άρθρο 26 

Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση των -ελεγκτικών και μη- καθηκόντων των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ, ενώ συγχρόνως θα 
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αποθαρρύνονται, ενόψει της αυξημένης ποινικής απαξίας, οι ελεγχόμενοι από την τέλεση ποινικών 

αδικημάτων σε βάρος των υπαλλήλων αυτών.  

 

Άρθρο 27 

Δωρεάν μετακίνηση ανέργων 

Η προτεινόμενη διάταξη αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για το σύνολο των ανέργων που είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα συμβάλει στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού 

επιπέδου.  

 

Άρθρο 28 

Συμμετοχή ΣΒΒΕ στο ΔΣ του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ 

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στον ΣΒΒΕ, ως ισότιμο κοινωνικό εταίρο, να 

συνδράμει στον κοινωνικό διάλογο, με την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και στην 

Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ, ενώ συγχρόνως ενισχύεται η αντιπροσωπευτικότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού με την υιοθέτηση ενός νέου σχήματος διαδοχικών ετήσιων θητειών του Αντιπροέδρου που 

υποδεικνύεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις.  

 

Άρθρο 29 

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων 

Με την προτεινόμενη διάταξη βελτιώνεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης ειδικών 

προγραμμάτων απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. 

 

Άρθρο 30 

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Με την προτεινόμενη διάταξη εξυπηρετείται, πέραν της ομοιογένειας τους δικαίου, και η πρόνοια που 

πρέπει να λαμβάνει η Πολιτεία για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέρος 

της οποίας αποτελεί και η προώθηση της μικρότερης δυνατής επιβάρυνσής τους για τη διενέργεια των 

εκλογικών τους διαδικασιών. Τούτων δοθέντων, αναμένονται θετικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

 

Άρθρο 31 

Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έως την ολοκλήρωση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή νέας σύμβασης, και συνακόλουθα αφενός η απρόσκοπτη 

παροχή υπηρεσιών προς εργοδότες και εργαζόμενους και αφετέρου η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του 

έργου του ΣΕΠΕ.  

 

Άρθρο 32 

Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ 

Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και  την ένταξη σε αυτόν των φορέων που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4387/2016, κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του 
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ΕΦΚΑ, δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν και να εξοφληθούν όλες οι πραγματοποιηθείσες από τους 

ενταγμένους φορείς και τον ΕΦΚΑ δαπάνες. Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται η διευθέτηση των εν 

λόγω δαπανών, η οποία είναι αναγκαία δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθώματα, 

κοινόχρηστα και καθαρισμό κτιρίων εντασσόμενων φορέων, ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά τέλη και 

λοιπές δαπάνες ΕΦΚΑ, συντήρηση, τροποποίηση και  συστημάτων Η/Υ εντασσομένων φορέων και οι 

οποίες μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να  εξοφληθούν, και βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 33 

Ελεγκτές ΠΕΚΑ 

Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται η θεσμική εξομοίωση των δύο βασικών ελεγκτικών σωμάτων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και 

των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), που συστάθηκαν με τον ν. 4387/2016, και 

παράγουν της ίδιας βαρύτητας και βαθμού δυσκολίας ελεγκτικό έργο. 

 

Άρθρο 34 

Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Οι συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες αναμένεται να είναι θετικές καθώς, επιλύεται με μόνιμο πλέον 

τρόπο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των ΝΠΔΔ. που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Κατά τα τελευταία έτη, τα ανωτέρω ΝΠΔΔ είχαν απωλέσει μεγάλο μέρος του μόνιμου  

προσωπικού τους και επιχειρούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με προσωπικό ορισμένου χρόνου. Οι 

ανάγκες αυτές πλέον θα καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα συντελέσει καθοριστικά στη 

βέλτιστη λειτουργία τους και στην παροχή υψίστου επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας.  

 

Άρθρο 35 

Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Με τις ρυθμίσεις την εν λόγω διάταξης, εξυπηρετείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον δια της αδιάλειπτης 

πλήρωσης των θέσεων, έως την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού στους φορείς. Διασφαλίζεται η 

συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΝΠΔΔ του άρθρου 34 προς όφελος των πολιτών που 

απολαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες. Τα ωφελούμενα πρόσωπα αναμένεται να εξακολουθήσουν 

αδιασάλευτα να απολαμβάνουν την προσφορά των κοινωνικών υπηρεσιών που δικαιούνται και που τους 

παρέχονται από τα ως άνω κέντρα.  

 

Άρθρο 36 

Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Οι συνέπειες της προτεινόμενης διάταξης αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως θετικές για το κοινωνικό σύνολο, 

διότι, καθιστώντας τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω ν.π.δ.δ. πιο αντιπροσωπευτικά, κατά την κρίση 

των μελών τους και αναλόγως των αναγκών, αποκτούν έναν πιο αποτελεσματικό χαρακτήρα και 

βελτιώνεται ως εκ τούτου το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ωφελουμένους πολίτες. 

 

Άρθρο 37 

Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ 
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Λαμβάνεται μέριμνα αφενός να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά του προσωπικού και αφετέρου να 

αξιοποιηθεί το προσωπικό αυτό με βάση τα τυπικά του προσόντα σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ιδίως ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ). 

 

1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης 

διάταξης» 

 

Άρθρο 1 

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 2 

Προσθήκη άρθρου 39Α στον ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 3 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. 

 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 
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Άρθρο 8 

Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΕΑΕΠ. 

 

Άρθρο 9 

Τεχνικό ζήτημα απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΕΑΕΠ. 

 

Άρθρο 10 

Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ  

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΕΑΕΠ. 

 

Άρθρο 11 

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συνταξίμων αποδοχών 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 12 

Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που 

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 13 

Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ ΕΟΠΥΥ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 14 

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 15 

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών 
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Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Άρθρο 16 

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για 

αιτήσεις προ του ν. 4387/2016 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 17 

Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 18 

Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

Άρθρο 19 

Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 

107) 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. 

 

Άρθρο 20 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56) 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 21 

Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης  

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 22 

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 
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Άρθρο 23 

Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης 

Οι αρμόδιες δικαστικές, ανακριτικές και αστυνομικές Αρχές. 

 

Άρθρο 24 

Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 25 

Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 26 

Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων 

Οι αρμόδιες δικαστικές, ανακριτικές και αστυνομικές Αρχές. 

 

Άρθρο 27 

Δωρεάν μετακίνηση ανέργων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

 

Άρθρο 28 

Συμμετοχή ΣΒΒΕ στο ΔΣ του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 29 

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 

ΟΑΕΔ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει του φορείς υποδοχής.  

 

Άρθρο 30 

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 
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Άρθρο 31 

Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 32 

Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΦΚΑ. 

 

Άρθρο 33 

Ελεγκτές ΠΕΚΑ 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΦΚΑ και τα Περιφερειακά Κέντρα Ασφάλισης. 

 

Άρθρο 34 

Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΑΣΕΠ, των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α` 16), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, του 

Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους.  

 

Άρθρο 35 

Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΑΣΕΠ, των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α` 16), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, του 

Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους.  

 

Άρθρο 36 

Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 

Υπουργείου Οικονομικών και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 

Άρθρο 37 

Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 

Υπουργείου Οικονομικών και των φορέων υποδοχής.  
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