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Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
(Μέρος Πρώτο)
Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας µεταβάλλονται συνεχώς και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη παρακολούθησης και επικαιροποίησης του νοµοθετικού πλαισίου.
Παράλληλα ο έλεγχος της εφαρµογής της ισχύουσας
κάθε φορά εργατικής νοµοθεσίας αποτελεί υποχρέωση
της πολιτείας και διαµορφώνει κανόνες δικαίου προς όφελος του συνόλου των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύει η χώρα
µας, οι παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας πολλαπλασιάζονται και καθίσταται εντονότερη η ανάγκη ενίσχυσης των µηχανισµών ελέγχου, η αποτελεσµατική
λειτουργία των οποίων προστατεύει σε µεγάλο βαθµό
τους εργαζόµενους από αυθαιρεσίες της εργοδοσίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει, µε την εφαρµογή ενιαίων κανόνων, τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων.
Η βασική υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας σε όλες τις χώρες είναι η Επιθεώρηση Εργασίας.
Πολλώ δε µάλλον στις παρούσες συνθήκες οικονοµικής κρίσης, όπως αυτές στις οποίες βρίσκεται η χώρα
µας, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας τίθεται προ των
ευθυνών του, διασφαλίζει τα δικαιώµατα και τα κοινωνικά κεκτηµένα, αναδεικνύεται ως καθοριστικό εργαλείο
για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, την προάσπιση των εργασιακών δικαιωµάτων, την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων καθώς και
τη διασφάλιση συνθηκών ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού.
Η επιβεβληµένη, ωστόσο, αναµόρφωση της Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα θέτει πολυάριθµα και ακανθώδη προβλήµατα. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός υγιούς, αποτελεσµατικού και δυναµικού ελεγκτικού µηχανισµού, που
θα επιλαµβάνεται εργασιακών θεµάτων και θα αντιµετωπίζει το µεγάλο πρόβληµα της αδήλωτης εργασίας, µε
συνέπεια την έντονη εισφοροδιαφυγή και δυσµενέστατες επιπτώσεις στη βιωσιµότητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αναβαθµίζουµε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σε ένα αποτελεσµατικό και ευέλικτο διοικητικά, λειτουργικά και οικονοµικά σχήµα. Ενισχύουµε την ανεξαρτησία του Επιθεωρητή Εργασίας,
προκειµένου να εναρµονιστούµε µε την 81η Διεθνή Σύµβαση Εργασίας, 55 χρόνια µετά την κύρωσή της. Ήδη η
Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκθεσή της που έγινε µετά από
την αξιολόγηση της ελληνικής Επιθεώρησης Εργασίας
στην Ελλάδα το 2006 αναφέρει στον επίλογο των συµπερασµάτων της ότι θα συνέβαλλε θετικά µια µεγαλύτερη αυτονοµία στη διοίκηση του Σ.ΕΠ.Ε. ή στον προϋ-

πολογισµό του.
Με τη νοµοθετική αυτή µεταρρύθµιση ισχυροποιούµε
την Επιθεώρηση Εργασίας, ενσωµατώνοντας ταυτόχρονα όλη την νοµοθεσία που την αφορά σε ένα ενιαίο κείµενο, τροποποιώντας αυτή όπου επιβάλλεται προκειµένου να εναρµονιστεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αναµορφώνουµε την Επιθεώρηση Εργασίας ώστε
να είναι αξιόµαχη, άρτια επανδρωµένη, µε πλήρη τεχνολογική υποστήριξη και εφαρµόζουσα πρωτοποριακές µεθόδους. Στελεχώνουµε την Επιθεώρηση Εργασίας µε ικανό και εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο κατά την
παρούσα συγκυρία θα προέλθει από µετατάξεις, αποσπάσεις και την αξιοποίηση του αδιάθετου προσωπικού
από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των φορέων τόσο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
όσο και άλλων Υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα. Με αυτό
τον τρόπο πραγµατώνουµε τη συµβατική εκ του ν. 3845/
2010 υποχρέωσή µας για επιλογή κατάλληλου και εξειδικευµένου προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών της Επιθεώρησης Εργασίας.
Εξελίσσουµε την Επιθεώρηση Εργασίας σε µια υπηρεσία µε υψηλό επίπεδο τεχνικής υποδοµής, µέσω της αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών πόρων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ψηφιακής σύγκλισης, διοικητικής
µεταρρύθµισης και ΕΠΑΝΑΔ. Παρέχουµε στην Επιθεώρηση Εργασίας διαχειριστική επάρκεια, η οποία θα διευκολύνει κατά πολύ την πραγµάτωση των στόχων της.
Ενισχύουµε το έργο της µέσω της ανάπτυξης σύγχρονων, εξειδικευµένων µεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης επικινδυνότητας και ελέγχου παραβατικής συµπεριφοράς εργοδοτών και εργαζοµένων, µέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος Ο.Π.Σ. (Ο.Π.Σ. – Σ.ΕΠ.Ε.) που θα καλύπτει µε ολοκληρωµένο τρόπο το σύνολο των αναγκών
της Επιθεώρησης Εργασίας.
Καινοτοµούµε, θεσµοθετώντας:
• Την κάρτα εργασίας, η οποία θα συνδράµει στην καταπολέµηση του φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας.
Το σύστηµα αυτό θα συνδέεται µέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τον
Ο.Α.Ε.Δ. - η οποία επίσης προβλέπεται στο παρόν - θα εφαρµοστεί αρχικά σε κλάδους επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα σε σχέση µε την αδήλωτη εργασία, θα παρέχει έκπτωση έως 10% επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών αλλά θα επιβάλλεται
και διοικητική κύρωση στις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους που παραβαίνουν τους κανόνες ορθής του
χρήσης.
• Το Συµφιλιωτή Εργατικών Διαφορών, ο οποίος θα είναι ένας Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων µε αυξηµένα προσόντα. Στόχος του θα είναι η εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα ενδιαφερόµενα µέρη, η οποία θα αποτυπώνεται σε πρακτικό µε δεσµευτική ισχύ, µέσω της κατά το δυνατόν προσέγγισης των απόψεών τους προς το
συµφέρον εργαζοµένων και εργοδοτών και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. Μέσω του θεσµού αυτού,
υλοποιείται και η από µακρού χρόνου απαίτηση για πρόβλεψη ευέλικτων διοικητικών διαδικασιών προκειµένου
να αποφεύγονται οι ατέρµονοι και πολυέξοδοι δικαστικοί αγώνες και να αποφορτίζονται τα δικαστήρια από υποθέσεις που δύνανται να επιλυθούν ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα.
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• Την Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης, η οποία θα συντονίζεται από το Αυτοτελές Γραφείο
Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης
Καταγγελιών, θα αποτελείται από Επιθεωρητές Εργασίας σε διαρκή ετοιµότητα µε την αναγκαία εναλλαγή
τους και θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, προκειµένου να
επιλαµβάνεται περιπτώσεων παραβιάσεως της εργατικής νοµοθεσίας που βασίζονται σε καταγγελίες και χρήζουν άµεσης και επείγουσας επέµβασης.
• Τα Μικτά κλιµάκια ελέγχου, τα οποία θα αποτελούνται από κλιµάκια των υπηρεσιών του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών, της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης
(Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Τα µικτά αυτά κλιµάκια θα
προβαίνουν σε συνολικούς και ολοκληρωµένους ελέγχους στις επιχειρήσεις, προκειµένου να αντιµετωπίζεται
ταυτόχρονα και µε µειωµένο λειτουργικό κόστος για το
Δηµόσιο και την εκάστοτε επιχείρηση η φοροδιαφυγή, η
εισφοροδιαφυγή και η παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας.
Επιπλέον, αφ’ ενός αυστηροποιούµε τις κυρώσεις που
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων της εργατικής νοµοθεσίας και επιταχύνουµε τη διαδικασία επιβολής τους,
αφ’ ετέρου διαµορφώνουµε ένα σύστηµα υπολογισµού,
καταλογισµού και είσπραξης προστίµων, µε γνώµονα την
προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα:
• Θεσπίζουµε τη δυνατότητα επιβολής προστίµου από
πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
και την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας
της επιχείρησης ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας.
• Προβλέπουµε, για ορισµένες παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν σε καταβολή οφειλοµένων στους εργαζοµένους, τη µείωση του επιβληθέντος
προστίµου κατά 80%, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εργοδότης, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του προστίµου, συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας, εξοφλήσει
πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόµενο και αποδείξει ότι εφεξής τηρεί την εργατική νοµοθεσία. Παρέχουµε, µε
τον τρόπο αυτό, κίνητρο στον εργοδότη προκειµένου να
εξοφλήσει τα οφειλόµενα στον εργαζόµενο. Στοχεύουµε στη διασφάλιση των δικαιωµάτων του εργαζοµένου, ο
οποίος, αν ο εργοδότης αρκούνταν µόνο στην πληρωµή
του επιβληθέντος προστίµου, θα έπρεπε είτε να οδηγηθεί σε δικαστική διαµάχη είτε να παραιτηθεί, ηττηµένος,
των κεκτηµένων δικαιωµάτων του.
• Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβιάσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, ο αρµόδιος Επιθεωρητής Εργασίας συντάσσει τη διαπιστωτική της παράβασης πράξη
και την κοινοποιεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο θα είναι
πλέον υποχρεωµένο, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από
τα οικεία του όργανα, να επιβάλει σε σύντοµο χρόνο
στους παραβάτες τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία
του κυρώσεις.
• Θεσπίζουµε την επιβολή και προσωρινής διακοπής
της λειτουργίας επιχειρήσεων που είτε δεν έχουν απογραφεί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα είτε παρουσιάζουν υποτροπή στην παραβατική τους συµπεριφορά σχετικά µε την αδήλωτη εργασία.

Μέσω των προαναφερθεισών συντονισµένων ενεργειών, αναµορφώνουµε εν συνόλω το Σ.ΕΠ.Ε. και δηµιουργούµε έναν ενιαίο, ισχυρό και σύγχρονο ελεγκτικό µηχανισµό, ο οποίος θα µπορεί να βρίσκεται στην υπηρεσία
του πολίτη και να παραδίδει στην κοινωνία ασφαλιστικές
δικλείδες, προκειµένου ο τελικός νικητής να είναι το κοινωνικό σύνολο και ο Ελληνικός λαός.
(Μέρος Δεύτερο)
Ρυθµίσεις Θεµάτων Κοινωνικής ασφάλισης
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση µε τον ν. 3863/2010 έβαλε τις βάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και
της αποτελεσµατικότητας του Ασφαλιστικού Συστήµατος προασπίζοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν οι στρεβλώσεις και οι άστοχες παρεµβάσεις
είχαν οδηγήσει συνολικά το σύστηµα και την οικονοµία
σε ένα αδιέξοδο και στις δύσκολες και κρίσιµες δηµοσιονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζει η χώρα ο κίνδυνος
πλήρους κατάρρευσης ήταν άµεσος.
Δέσµευση και υποχρέωσή µας ήταν και παραµένει η
συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και των γεγονότων που επηρεάζουν την πορεία του Ασφαλιστικού
Συστήµατος, ώστε µε έγκαιρες και κατάλληλες αποφάσεις να διορθώνονται αποκλίσεις και αστοχίες, ενώ συγχρόνως να ισχυροποιείται η βιωσιµότητα του συστήµατος, να αποκαθίστανται οι όποιες αδικίες και να ενισχύεται ο κοινωνικός προσανατολισµός του.
Στο πλαίσιο αυτό, µε τις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου θέτουµε σε νέα, δικαιότερη, διαφανέστερη
και ολοκληρωµένη βάση τα ζητήµατα προστασίας των
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού µε τη ρύθµιση για την
παροχή του Ε.Κ.Α.Σ., µε την κάλυψη ανέργων και άλλων
ευπαθών οµάδων µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µε
την προστασία της µητρότητας, µε τον έλεγχο και την υποστήριξη της ίσης µεταχείρισης. Υποστηρίζουµε και ενισχύουµε τα άτοµα µε αναπηρία µε την επέκταση του
δικαιώµατος συνταξιοδότησης και στους αδελφούς αυτών, µε ρυθµίσεις για την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας και θεσµοθετούµε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες χωρίς υποχρεωτική διακοπή επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Παράλληλα και παρά την έλλειψη υποδοµών και προσωπικού, διασφαλίζουµε την ταχύτερη έκδοση συντάξεων όπως είχαµε δεσµευτεί. Ο ασφαλισµένος µε την αίτηση του θα γνωρίζει πότε θα εκδοθεί η συνταξιοδοτική
πράξη και ποιο είναι το ποσό σύνταξης που θα εισπράξει.
Βάζουµε τέλος στην ταλαιπωρία, στην ανασφάλεια και
αποκλείουµε κάθε περίπτωση αδιαφάνειας και πιθανότητα συναλλαγής και διαφθοράς.
Διευκρινίζουµε σηµεία που δηµιουργούν συγχύσεις
και παρερµηνείες, ολοκληρώνουµε και συγκεκριµενοποιούµε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για κάθε κατηγορία ασφαλισµένων.
Λύνουµε προβλήµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου
των ανεξάρτητα απασχολουµένων και των ελεύθερων επαγγελµατιών ενώ παράλληλα υλοποιούµε τη δέσµευσή
µας απέναντι στους επαγγελµατίες αυτοκινητιστές.
Εντάσσουµε όλους τους υπαλλήλους του Δηµοσίου,
ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής τους σχέσης
(Δηµόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου) στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων δίνοντας ανάσα ζωής στο Ταµείο αλ-
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λά και δικαίωµα στη λήψη εφάπαξ αποζηµίωσης σε όλους τους υπαλλήλους.
Συγχρόνως ενισχύουµε τον ρόλο του ΟΑΕΔ µε δράσεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας, τόσο µε την κατάρτιση νέων προγραµµάτων όσο και µε την αναδιάταξη
και την αξιοποίηση του προσωπικού του.
Οι ρυθµίσεις ασφαλιστικού περιεχοµένου, λύνουν και
δεν δηµιουργούν προβλήµατα, είναι συµβατές µε το
πρόγραµµα σταθερότητας, δεν δηµιουργούν αποκλίσεις
και δεν ανατρέπουν τον οικονοµικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό του Ασφαλιστικού Συστήµατος.

Β΄ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 6
Αντιλαµβανόµενοι την ανάγκη για αναµόρφωση του
θεσµού της Επιθεώρησης Εργασίας, προβαίνουµε στη
σύσταση του νέου Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε
ενισχυµένες τις αρµοδιότητές του για τον έλεγχο της
εργατικής νοµοθεσίας, της παράνοµης απασχόλησης
αλλοδαπών, της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της τήρησης των όρων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Συγχρόνως, ενδυναµώνεται η συµφιλιωτική δράση του
Σ.ΕΠ.Ε. µέσα από τη θέσπιση της συµφιλιωτικής διαδικασίας για την επίλυση των εργατικών διαφορών µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων, την υποχρεωτικότητα της µεταξύ των συµφωνίας, τη διενέργεια της συµφιλίωσης από κατάλληλους για το σκοπό αυτό Επιθεωρητές και τον
καθορισµό των εργατικών διαφορών τις οποίες επιλαµβάνεται το Τµήµα, η Περιφερειακή Διεύθυνση ή η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Η αποτελεσµατική όµως δράση του Σ.ΕΠ.Ε συνδέεται
αναπόφευκτα µε τη στελέχωσή του από εκπαιδευµένους
Επιθεωρητές, οι οποίοι παρακολουθούν τα απαιτούµενα
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αξιολογούνται και πιστοποιούνται.
Άρθρο 1
Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)
Ο θεσµός της Επιθεώρησης Εργασίας λειτούργησε
στη χώρα µας µε το ν. δ. 2954/1954 “Περί οργάνωσης Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας”. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 81 Διεθνή Σύµβαση Εργασίας
“Περί Επιθεώρησης της Εργασίας εις την βιοµηχανία και
το εµπόριο” και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 4 παρ.1, 19
και 20 “η Επιθεώρηση Εργασίας τίθεται υπό την εποπτεία
και τον έλεγχο µίας κεντρικής αρχής”. Η χώρα µας κύρωσε µε το ν. 3249/1955 την ως άνω αναφερόµενη Διεθνή Σύµβαση Εργασίας και το περιεχόµενό της κατέστη
εσωτερικό δίκαιο µε υπερνοµοθετικό κύρος.
Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας από συστάσεώς τους, µέσω αξιόπιστων και αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχανισµών, διασφάλιζαν την τήρηση και την εφαρµογή της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, η οποία αποτελεί
ουσιώδη κοινωνική κατάκτηση.
Επί σαράντα (40) έτη οι Επιθεωρήσεις Εργασίας λειτούργησαν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου Εργασίας και µε το ν. 2218/1994 περιήλθαν
για πρώτη φορά στην αρµοδιότητα των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και κατά συνέπεια υπό την εποπτεία και

τον έλεγχο των κατά τόπους πενήντα (52) αιρετών Νοµαρχών της χώρας. Αποτέλεσµα ήταν να µην υπάρχει ενιαία και οµοιόµορφη αντίληψη περί της εφαρµογής της
Εργατικής Νοµοθεσίας και της λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εργασίας. Οι φορείς των εργαζοµένων και των
εργοδοτών άρχισαν να διαµαρτύρονται για υποβάθµιση
και αποδιοργάνωση της Επιθεώρησης Εργασίας και για
ανυπαρξία ελέγχων εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας αποκοµµένες από την
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας έπαψαν
να έχουν συνεχή ενηµέρωση για όλα τα εργασιακά θέµατα, έχασαν την ταυτότητά τους ως ελεγκτικός µηχανισµός, καθώς και την θεσµοθετηµένη ανεξαρτησία τους
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, αφού δέχονταν εξωγενείς παρεµβάσεις.
Επιπλέον τον Απρίλιο του 1997 το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας κοινοποίησε στην Κυβέρνηση έκθεση µε την οποία γνωστοποιούσε ότι η διοικητική αλλαγή που επήλθε
µε το ν. 2218/1994 δεν ήταν συµβατή µε το άρθρο 4
παρ.1 και µε τα άρθρα 6, 19 και 20 της Δ.Σ.Ε και ζητούσε
να παρθούν τα απαραίτητα µέτρα, µε έµφαση στην τοποθέτηση της Επιθεώρησης Εργασίας υπό την επίβλεψη
και τον έλεγχο µιας κεντρικής αρχής.
Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου συµφωνήθηκε
τελικά η επανένταξη της Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εκδόθηκε σχετικά ο ν. 2639/1998 σε µία προσπάθεια να ληφθούν θεσµικά και διοικητικά µέτρα για την αναβάθµιση
και τον εκσυγχρονισµό των Επιθεωρήσεων Εργασίας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο και µέσω της στενής συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου µε τις
Επιθεωρήσεις επιχειρείται η διασφάλιση της ενιαίας πολιτικής στον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας σε κάθε γωνιά της χώρας, η διαφάνεια και η κοινωνική συναίνεση στην λειτουργία των Επιθεωρήσεων, ο
εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των Επιθεωρήσεων και
του έργου τους.
Γίνεται σαφές ότι η Κεντρική Υπηρεσία, ως οργανωτική ενότητα της κεντρικής κρατικής διοίκησης, χαράσσει
την πολιτική για τα εργασιακά θέµατα και ευρύτερα για
την απασχόληση και νοµοθετεί, η δε Επιθεώρηση Εργασίας µέσα από ένα οργανωµένο επιχειρησιακό σχέδιο
προασπίζεται και ελέγχει τη νοµιµότητα, έρχεται σε επαφή µε τον εργαζόµενο και τον εργοδότη σε καθηµερινή
βάση, εφαρµόζει την εργατική νοµοθεσία στην πράξη και
καλείται να δώσει λύσεις σε τυχόν κενά, παθογένειες ή
αµφισβητούµενες ερµηνείες. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας
δηλαδή αποτελούν µία από τις βασικές δεξαµενές σκέψης για την χάραξη της πολιτικής για τα εργασιακά θέµατα, χρειάζονται όµως την υποστήριξη και την καθοδήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για την
ενιαία, οµοιόµορφη και αποτελεσµατική εφαρµογή της.
Το Υπουργείο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά εκείνα “χαρακτηριστικά” της διοικητικής αρχής, που έχει εξωτερικές αρµοδιότητες, εκδίδει εκτελεστές πράξεις και ασκεί
το δικαίωµα του επιτάσσειν για την τήρηση της νοµιµότητας (ΑΠ 4521/1967).
Άρθρο 2
Έργο και Αρµοδιότητες Ελεγκτική και Υποστηρικτική Δράση
Το εργατικό δίκαιο ιστορικά αναπτύχθηκε ως ένα δίκαιο αυτοπροστασίας των εργαζοµένων από τους εργο-

4
δότες, για το λόγο αυτό και ο έλεγχος της εφαρµογής
του πρέπει να γίνεται από θεσµοθετηµένα όργανα της
Πολιτείας, που διαθέτουν εχέγγυα αντικειµενικότητας
και ανεξαρτησίας. Οι εργασιακές σχέσεις λειτουργούν
βάσει της αρχής της ιδιωτικής αυτονοµίας, η δε επέµβαση του κράτους και η διάπλαση ορισµένων θεσµών του
µε χαρακτηριστικά δηµοσίου δικαίου γίνεται για λόγους
προστασίας των εργαζοµένων και του γενικότερου συµφέροντος.
Με το παρόν άρθρο προσδιορίζεται το έργο και αναλύονται ενισχυµένες οι αρµοδιότητες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, του οποίου ο ρόλος είναι συµβουλευτικός, καθοδηγητικός, συµφιλιωτικός, ελεγκτικός και
διωκτικός.
Για πρώτη φορά εισάγεται ο έλεγχος στις επιχειρήσεις
και εκµεταλλεύσεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς
και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, προστίθεται η ρητή περιγραφή στις αρµοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας της εξέτασης της τήρησης και εφαρµογής των όρων των αρχών της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών
και γυναικών, όπως προβλέπεται και από το ν.
3896/2010, η ρητή περιγραφή της εξέτασης της τήρησης
της εφαρµογής των όρων των αρχών της ίσης µεταχείρισης όπως προβλέπεται και από το ν. 3304/2005, η ρητή
υποχρέωση διαπίστωσης τυχόν παράνοµης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του ελέγχου της υγείας
και ασφάλειας στην εργασία, εισάγεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων µε σκοπό τον εντοπισµό νέων και αναδυόµενων κινδύνων που προκαλούνται από την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές στην οργάνωση της
εργασίας ενώ συγχρόνως «επανέρχεται» στο Σ.ΕΠ.Ε η
κύρωση, έγκριση ή απόρριψη των εσωτερικών κανονισµών εργασίας και παραπόνων εργαζοµένων και εργοδοτών, αρµοδιότητα που µέχρι σήµερα ανήκε στην Περιφέρεια µε ταυτόχρονη επέκταση της υποχρέωσης κύρωσης των κανονισµών εργασίας σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν τουλάχιστον 40
εργαζοµένους. Συγχρόνως προβλέπεται και ο έλεγχος
της εφαρµογής της νοµοθεσίας για το κάπνισµα, στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία.
Επειδή όµως δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε το
σχέδιο νόµου όλες οι αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε στα
πλαίσια άσκησης του έργου του, διότι οι περιπτώσεις
που χρήζουν αντιµετώπισης από το Σ.ΕΠ.Ε δεν είναι και
δεν µπορούν να είναι περιοριστικά απαριθµούµενες, έχει
γίνει πρόβλεψη στην περίπτωση ιζ της παραγράφου 2
του άρθρου 2, ότι το Σ.ΕΠ.Ε µπορεί να προβαίνει σε κάθε
άλλη συναφή πράξη ή ενέργεια για την εκτέλεση του έργου του, ακριβώς για αυτό το λόγο, να καλυφθούν όλες
εκείνες οι περιπτώσεις υπάρχουσες και µελλοντικές που
δεν έχουν µνηµονευθεί περιγραφικά στην αναφορά των
αρµοδιοτήτων του.
Άρθρο 3
Συµφιλιωτική Διαδικασία-Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών είναι
σύνηθες κοινωνικό φαινόµενο. Πολλές φορές οι διαφορές καταλήγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας µε τη µορφή καταγγελιών, οι οποίες και διερευνώνται όλες. Η παρέµβαση της Επιθεώρησης γίνεται είτε µε τη διενέργεια
ελέγχων είτε µε συµφιλιωτική δράση και στόχο έχει την

επίλυση της διαφοράς το συντοµότερο δυνατόν. Όπως
είναι φυσικό ο τρόπος της παρέµβασης σχετίζεται αφ’ ενός µε το περιεχόµενο της καταγγελίας αφ’ ετέρου δε
µε την επιθυµία του καταγγέλλοντος για τον τρόπο παρέµβασης.
Εργατικές διαφορές είναι κάθε είδους διαφωνίες µεταξύ εργαζοµένου ή εργαζοµένων και εργοδότη που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας σε σχέση µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας περιλαµβανοµένων των
όρων συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικών συµβάσεων
εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων) ή και κανονισµών
εργασίας καθώς και όρων ατοµικών συµβάσεων εργασίας. Σκοπός της συµφιλίωσης είναι η εξεύρεση λύσης
κοινά αποδεκτής από τα διαφωνούντα µέρη για το περιεχόµενο και τον τρόπο ικανοποίησης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας Οι
υπηρεσίες συµφιλίωσης µπορεί να ζητηθούν και για κάθε
θέµα διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων,
που προβλέπεται από την εργατική νοµοθεσία, όπως οµαδικές απολύσεις, εφαρµογή προγράµµατος εκ περιτροπής εργασίας κλπ.
Με το άρθρο αυτό ενδυναµώνεται η συµφιλιωτική δράση του Σ.ΕΠ.Ε και αποσαφηνίζονται οι εργατικές διαφορές που µπορούν να τεθούν ενώπιόν του σε σχέση µε
τον ΟΜΕΔ. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον
του ζητηθεί, παρεµβαίνει συµφιλιωτικά για την επίλυση
ατοµικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών και συνδράµει συµβουλευτικά εργαζόµενους και εργοδότες για
την διεξαγωγή συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Σκοπός
της διάταξης είναι η εξώδικη κατά το δυνατόν επίλυση
των εργατικών διαφορών και η καλύτερη πληροφόρηση
και των δύο πλευρών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους σε επίπεδο συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Θεσπίζεται επίσης ο θεσµός του Συµφιλιωτή Εργατικών Διαφορών ως µία εξελιγµένη και πιο σύνθετη µορφή
της ιδιότητας του Επιθεωρητή, η οποία προϋπήρχε στην
περ. ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998. Αναλύεται η διαδικασία της συµφιλιωτικής παρέµβασης, η οποία µπορεί να λάβει χώρα σε τοπικό, περιφερειακό ή και
εθνικό επίπεδο. Σκοπός της συµφιλίωσης είναι η προσέγγιση των απόψεων των µερών προς την διασφάλιση
της εργασιακής ειρήνης, το συµφέρον εργαζοµένων και
εργοδοτών, η εφαρµογή και η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας και η επίλυση των διαφορών.
Η συµφιλιωτική διαδικασία ενισχύεται µε τη ρητή πρόβλεψη, ότι το πρακτικό που συντάσσεται στο τέλος της
συµφιλιωτικής διαδικασίας και υπογράφεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τον Συµφιλιωτή, έχει δεσµευτική
ισχύ, παράγει έννοµες συνέπειες και η εν µέρει ή εν όλω
παραβίασή του επιφέρει διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη. Ο Συµφιλιωτής παρακολουθεί την τήρηση της εφαρµογής του Πρακτικού και σε περίπτωση αθέτησης θα
επιβάλει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 24 του σχεδίου νόµου κυρώσεις όπως αυτές θα έχουν καθοριστεί µε
Υπουργική Απόφαση και οι οποίες θα αναγράφονται εν
είδει ποινικής ρήτρας στο Πρακτικό αυτό, προκειµένου
να γνωρίζει έκαστο µέρος ποιες θα είναι οι κυρώσεις που
θα επωµιστεί σε περίπτωση που αθετήσει τη συµφωνία.
Μέχρι δε την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 24 θα ισχύει η υπουργική απόφαση 2063/Δ1/632/2011 (Β’ 266) και οι λοιπές µνηµονευόµενες στην παράγραφο 9 του άρθρου 24 του σχεδίου
νόµου υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση αθέτη-
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σης του πρακτικού συµφωνίας. Οι διοικητικές αυτές κυρώσεις θα συναρτώνται µε την παράβαση, όπως εξάλλου
συµβαίνει και σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατόπιν ελέγχου.
Ταυτόχρονα δε µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
σε περίπτωση απουσίας του µέρους και τη θέσπιση τεκµηρίου υπέρ των απόψεων του παρισταµένου µέρους σε
αυτήν την περίπτωση, προσδίδεται κύρος και υποχρεωτικότητα στη συµφιλιωτική διαδικασία, και ο εργοδότης
κυρίως, ο οποίος µέχρι σήµερα «αδιαφορούσε» εν πολλοίς για τη διαδικασία αυτή, έχει έννοµο συµφέρον να
παρασταθεί και να παραθέσει τα επιχειρήµατά του.
Στο άρθρο προβλέπεται ο αριθµός των ατόµων που
µπορούν να παρίστανται στη συµφιλιωτική διαδικασία, η
δυνατότητα συµµετοχής και παράστασης εκπροσώπων
συνδικαλιστικών οργανώσεων ενώ σε περίπτωση κωφού
- βαρήκοου ή αλλοδαπού µπορούν επιπλέον του προβλεπόµενου στο άρθρο αυτό αριθµού να παρίστανται Διερµηνείς Νοηµατικής Γλώσσας και µεταφραστές αντίστοιχα της επιλογής του δαπάναις του ιδίου.
Έτι περαιτέρω, µε την επίλυση των εργατικών διαφορών στο επίπεδο της συµφιλιωτικής διαδικασίας, αποφορτίζονται τα δικαστήρια από την πληθώρα εργατικών
υποθέσεων µε συνέπεια την περαιτέρω µείωση του διοικητικού κόστους και του χρόνου επίλυσης της εργατικής
διαφοράς ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται προς όφελος
των εργαζοµένων τυχόν χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαµάχη µε άγνωστα και αµφίβολα για αυτούς αποτελέσµατα.
Άρθρο 4
Προσόντα του Συµφιλιωτή Εργατικών Διαφορών
Για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο
άρθρο 3 είναι απαραίτητο να ασκούν το έργο του Συµφιλιωτή Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων µε αυξηµένα
προσόντα. Για αυτό στο άρθρο αυτό έχουν προβλεφθεί
οι ελάχιστες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο του Συµφιλιωτή, ο οποίος απολαµβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης θα καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των Επιθεωρητών που µπορούν να ασκήσουν τα
καθήκοντα του Συµφιλιωτή.
Άρθρο 5
Στελέχωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Η όποια αναβάθµιση του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας θα πρέπει να έχει ως βάση τη στελέχωσή του, ώστε να καλύπτει τις ελεγκτικές ανάγκες σε όλη την Επικράτεια.
Έχοντας ως δεδοµένο αφ’ ενός την υπάρχουσα οικονοµική συγκυρία και την αναστολή των προσλήψεων
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αφ’ ετέρου τις ανάγκες
του Σ.ΕΠ.Ε για ολοκληρωµένη άσκηση του επιθεωρησιακού, ελεγκτικού, καθοδηγητικού και συµφιλιωτικού του
έργου καταλήξαµε στη πρόβλεψη για στελέχωση του
Σ.ΕΠ.Ε µε 916 Επιθεωρητές Εργασίας και 240 άτοµα για
γραµµατειακή υποστήριξη.
Το άρθρο αυτό (παράγραφοι 1 και 2) αναφέρεται στην
στελέχωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, στις

προβλεπόµενες κατά κλάδο και κατηγορία θέσεις και
στη σύσταση επιπλέον θέσεων για γραµµατειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη. Επίσης ορίζεται ποιοι υπάλληλοι ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και ποιο είναι το αντικείµενο του ελέγχου τους.
Συγκεκριµένα, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων
έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη
και εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας καθώς και την
παροχή ενηµέρωσης, συµβουλών και οδηγιών στους εργαζοµένους και στους εργοδότες, για την αποτελεσµατική εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, ενώ παράλληλα
ασκούν και το συµφιλιωτικό τους έργο.
Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη
και την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, την έρευνα
των αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, την υπόδειξη προς τους εργοδότες µέτρων για τη διαφύλαξη
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς
και την παροχή ενηµέρωσης, συµβουλών και οδηγιών
στους εργαζοµένους και στους εργοδότες για τα θέµατα
αυτά.
Συγχρόνως µε τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος
άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα στελέχωσης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε νέες προσλήψεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και µετατάξεις. Με αυτό τον τρόπο οι Επιθεωρητές θα αποδεσµευτούν από γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. πρωτόκολλο, αρχειοθέτηση, θεώρηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, έκδοση βιβλιαρίων
ανηλίκων, άδειες υπερωριακής και Κυριακής εργασίας,
συγκέντρωση και σύνταξη στατιστικών στοιχείων κ.λπ.)
και θα επικεντρωθούν σε ελέγχους, πληροφόρηση πολιτών, εργατικές διαφορές, και σε ό,τι αποτελεί την κύρια
αποστολή τους. Οι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
υπάλληλοι, οι οποίοι θεωρούνται και εξοµοιώνονται µε
«δηµόσιους αξιωµατούχους» («public officials» κατά την
81 Διεθνή Σύµβαση Εργασίας), µπορούν να ασκήσουν ελεγκτικό έργο, εάν και εφόσον λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση, ενδυναµώνοντας το Σ.ΕΠ.Ε σε επίπεδο προσωπικού, σε µία περίοδο που λόγω της υπάρχουσας κατάστασης δεν γίνονται προσλήψεις.
Με την παρούσα ρύθµιση της παραγράφου 5 αίρεται
το υφιστάµενο νοµοθετικό κενό σχετικά µε τη µισθολογική εξέλιξη των ιατρών της Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριµένα:
Α. Για τους Ιατρούς που υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε., ενώ
για τη βαθµολογική τους εξέλιξη ισχύουν τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία για τους λοιπούς δηµοσίους υπάλληλους (Βαθµός Δ, Γ, Β και Α), εντούτοις η µισθολογική
τους εξέλιξη, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 2639/1998, γίνεται όπως αυτή των Ιατρών Δηµόσιας
Υγείας του ΕΣΥ (Επιµελητής Β, Επιµελητής Α, Διευθυντής). Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
1. Στο ν. 2639/1998 «Ρύθµιση Εργασιακών Σχέσεων,
Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες
διατάξεις» και συγκεκριµένα στην παρ. 8 του άρθρου 9
προβλέπεται ότι:
«Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997 (Α΄
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165) εφαρµόζεται και για το προσωπικό των κλάδων ΠΕ
Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας
του Σ.ΕΠ.Ε.».
2. Στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός
του Ε.Σ.Υ., οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών,
…..» και συγκεκριµένα στην παρ.13 του άρθρ. 6 προβλέπεται ότι:
«Για τους γιατρούς δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ., ισχύει το
καθοριζόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.
1397/1983 µισθολόγιο, όπως αυτό κάθε φορά διαµορφώνεται».
Σύµφωνα µε τα σαφώς οριζόµενα στις προαναφερόµενες νοµοθετικές διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη ότι:
• µε το ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός
των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας…», και συγκεκριµένα
µε την παρ. 4 του άρθρου 16 εισήχθη νέο µισθολόγιο για
τους ιατρούς Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ και ορίζεται ότι
«λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών και το σύνολο
των επιδοµάτων του αντίστοιχου βαθµού του κλάδου
Ε.Σ.Υ., καθώς και µηνιαίο επίδοµα επιφυλακής ίσο µε ποσοστό 40% του βασικού τους µισθού».
• τόσο στον ίδιο το νόµο 3172/2003, όσο και στην εισηγητική του έκθεση αναφέρεται σαφώς ότι στο έργο
της Δηµόσιας Υγείας µετέχουν και σειρά άλλων Υπηρεσιών …..,όπως οι «..υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας στον τοµέα της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας».
• Στην εισηγητική έκθεση (σελίδα 10) του ως άνω νόµου αναφέρεται ότι, η εισαγωγή του νέου µισθολογίου
ήταν αναγκαία γιατί: «µε τον τρόπο αυτό αίρεται η άνιση
µισθολογική µεταχείριση των ιατρών Δηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ. έναντι των υπολοίπων ιατρών του Ε.Σ.Υ., η οποία
οδήγησε στην υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δηµόσιας
Υγείας και θεσπίζονται επαρκή κίνητρα για την προσέκλυση του απαραίτητου ιατρικού δυναµικού».
• η στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε. σε ιατρούς από το χαµηλό
ποσοστό του 40% που ήταν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, έπεσε ακόµη περισσότερο, στο 30% των προβλεπόµενων θέσεων σήµερα
οι ιατροί του ΣΕΠΕ θα έπρεπε, αφ’ ενός µεν να αµείβονται όπως οι Ιατροί Δηµόσιας Υγείας του ΕΣΥ, και αφ’ ετέρου η µισθολογική τους εξέλιξη να ταυτίζεται µε αυτή
των ως άνω Ιατρών.
Παρά ταύτα αυτό δεν ίσχυσε ποτέ από τον διορισµό
των Ιατρών στο Σ.ΕΠ.Ε. (δηλαδή από το 2000) και επιπλέον υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει νοµοθετικό
κενό όσον αφορά την µισθολογική τους εξέλιξη.
Με το αρθ. 37 του ν. 3762/2009 επιχειρήθηκε να αρθεί
το θέµα της µισθολογικής τους εξέλιξη, αλλά αυτό έγινε
µόνο εν µέρει, καθώς ρυθµίστηκε µόνο το θέµα της µισθολογικής εξέλιξης από Επιµελητής Β΄ σε Επιµελητής
Α΄, ως εξής:
«1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 2639/1998
(Α΄ 205) «Ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, σύσταση
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» συµπληρώνεται ως εξής:
«Το προσωπικό των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξελίσσεται µισθολογικά σε Επιµελητές Α΄ µετά τη συµπλήρωση επτά (7) ετών από το διορισµό τους στο Υπουργείο.»
2. Το ανωτέρω προσωπικό λαµβάνει το βασικό µισθό,
το χρονοεπίδοµα και το επίδοµα βιβλιοθήκης του αντί-

στοιχου βαθµού του κλάδου Ιατρών Δηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., καθώς και το ελεγκτικό επίδοµα ειδική µηνιαία αποζηµίωση και τα έξοδα κίνησης του άρθρου 76 του
ν. 3746/2009 «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ
για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/
68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις».
Με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, ορίστηκε σαφώς
τι λαµβάνουν οι Ιατροί του ΣΕΠΕ και έτσι σε αυτά δεν
περιλαµβάνονται:
• το επίδοµα επιφυλακής ίσο µε ποσοστό 40% του βασικού µισθού (παρ. 4 του αρθ. 16, του ν. 3172/2003).
• το επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης και ειδικών
συνθηκών (παρ. 3 του αρθ. 16 του ν. 3172/2003, όπως
αυτό προβλέπεται στην παρ. 3 του αρθ.44 του ν.
3205/2003
Κατ΄ αναλογία εποµένως στη σχετική διάταξη του παρόντος νόµου προβλέπεται ότι οι ιατροί του ΣΕΠΕ που εξελίσσονται µισθολογικά στο βαθµό του Διευθυντή, θα
λαµβάνουν, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του Διευθυντή, µόνο το ένα εκ των δύο επιδοµάτων θέσης ευθύνης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 6, του άρθρου 44,
του ν. 3205/2003 και κανένα άλλο επίδοµα θέσης ευθύνης, προκειµένου να αρθεί το όποιο νοµοθετικό κενό.
Β. Όσον αφορά το χρόνο της εξέλιξης για τους Ιατρούς Δηµόσιας Υγείας του ΕΣΥ, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 16 του ν. 3172/2003, αυτός ορίζεται στα 5
χρόνια από το βαθµό του Επιµελητή Β΄ στο βαθµό του Επιµελητή Α΄, και στα 7 χρόνια από το βαθµό του Επιµελητή Α΄ στο βαθµό του Διευθυντή (δηλαδή συνολικά 12
χρόνια).
Σύµφωνα δε µε την παρ. στ, του άρθρου 4, του
ν. 3754/2009, « Δικαίωµα αίτησης για αξιολόγηση έχει ο
Επιµελητής Β΄ µετά από επτά έτη στο βαθµό. Ο Επιµελητής Α΄ έχει δικαίωµα αξιολόγησης µετά από οκτώ έτη
στο βαθµό ή δεκαπέντε έτη στο ΕΣΥ από τα οποία, τα
πέντε έτη στο βαθµό του Επιµελητή Α΄ και στην ίδια θέση, χωρίς αρνητικές αξιολογήσεις στον προηγούµενο
βαθµό».
Λαµβάνοντας υπόψη τις δυο προαναφερόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις και µε δεδοµένο την καθυστερηµένη
και µερική εφαρµογή της νοµοθεσίας που ίσχυε για τους
ιατρούς Δηµόσιας υγείας του ΕΣΥ, στους ιατρούς του
ΣΕΠΕ, προτείνεται η εξέλιξη στο βαθµό του Δ/ντή στα
15 χρόνια από το διορισµό τους.
Παράλληλα µε την παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν ασκούν επιθεωρησιακό έργο και συµµετέχουν
στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σ.ΕΠ.Ε θα
έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους Επιθεωρητές, ρύθµιση αναµφίβολα δίκαιη στηριζόµενη στην
αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Τέλος, µέσω της παραγράφου 7, η οποία είναι ειδική
διάταξη, αντιµετωπίζεται το φαινόµενο της προσωρινής
µετάθεσης στην Επιθεώρηση Εργασίας για λόγους προαγωγής και πρόσκαιρης διευθέτησης προσωπικών ζητηµάτων, η οποία δηµιουργεί κενά διοίκησης.
Άρθρο 6
Εκπαίδευση και Πιστοποίηση του προσωπικού
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Η εκπαίδευση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε τόσο κατά
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την είσοδό του σε αυτό, όσο και στη συνέχεια σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, είναι απολύτως αναγκαία προκειµένου να είναι ενηµερωµένο σε θέµατα της αρµοδιότητας
του αλλά και να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν κάθε φορά από την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε καταρτίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου
Επιθεώρησης Εργασίας και κατόπιν εγκρίσεως του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. Με τη συµµετοχή των τριών
αυτών φορέων στην κατάρτιση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάλληλο για τη σωστή ενηµέρωση και πληροφόρηση των Επιθεωρητών Εργασίας.
Σε επιµέρους ζητήµατα εκπαίδευσης που αφορούν
στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία προβλέπεται η ενεργός συµµετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών
και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.). Προβλέπεται επίσης για πρώτη φορά αξιολόγηση και πιστοποίηση των Επιθεωρητών Εργασίας, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας στελεχωµένο από ανθρώπους ικανούς και κατάλληλα εκπαιδευµένους και
ρυθµίζεται η περίπτωση αυτών που δεν θα µπορέσουν να
πιστοποιηθούν. Το είδος, η διάρκεια και το περιεχόµενο
της εκπαίδευσης, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των Επιθεωρητών Εργασίας ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΕΩΣ 20
Στα άρθρα αυτά περιγράφεται η νέα δοµή και διοικητική οργάνωση του Σ.ΕΠ.Ε, ώστε να διασφαλίζεται η όσο
το δυνατόν µεγαλύτερη διοικητική του ευελιξία και οικονοµική αυτοδιαχείριση για την αποτελεσµατικότερη
διεκπεραίωση του έργου του. Επίσης ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε, η συνεργασία του µε άλλους
φορείς και ο τρόπος διενέργειας ελέγχου, συστήνεται
Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών το οποίο συντονίζει
την Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης,
επικαιροποιούνται τα έντυπα ελέγχου και τέλος εισάγεται η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών
και διασταύρωση στοιχείων.
Άρθρο 7
Ειδικός Γραµµατέας
Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.ΕΠ.Ε έχει την εποπτεία,
την ευθύνη και τον έλεγχο για τη συντονισµένη δράση
όλων των υπηρεσιών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι η «κεφαλή» του Σ.ΕΠ.Ε.
Άρθρο 8
Γενικοί Επιθεωρητές
Επειδή ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.ΕΠ.Ε είναι επιφορτισµένος µε ένα πολυσύνθετο έργο και η εποπτεία όλων
των υπηρεσιών τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, συστήνονται

δύο θέσεις Γενικών Επιθεωρητών, οι οποίοι συνεπικουρούν τον Ειδικό Γραµµατέα στην εκτέλεση του έργου
του και συντονίζουν όλους τους Επιθεωρητές των Εργασιακών Σχέσεων, τους Συµφιλιωτές και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε, είναι δυνατή η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτούς, πάντοτε µέσα στο πλαίσιο της υποστήριξης και συνεπικουρίας του έργου του Ειδικού Γραµµατέα.
Συγκεκριµένα συνιστώνται στο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας δύο (2) θέσεις Γενικών Επιθεωρητών, ήτοι µία
(1) θέση Γενικού Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και
µία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία. Με κοινή απόφαση θα ρυθµιστεί κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τα κριτήρια επιλογής και ορισµού των Γενικών Επιθεωρητών, την εξέλιξη και την αµοιβή τους.
Άρθρο 9
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
Με το άρθρο αυτό συστήνεται Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον
Ειδικό Γραµµατέα και αποτελείται από Προϊσταµένους
Διεύθυνσης και Τµηµάτων. Οι προβλεπόµενες µε το παρόν άρθρο οργανικές θέσεις έχουν συµπεριληφθεί στις
916 οργανικές θέσεις του άρθρου 5. Έργο των Ειδικών
Επιθεωρητών Εργασίας είναι η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου της λειτουργίας των επιµέρους υπηρεσιών του
Σ.ΕΠ.Ε, ενέργεια απαραίτητη για την αποτελεσµατική
και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του, καθώς επίσης και η διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας και
οποιοδήποτε άλλο έργο τους ανατίθεται από τον Ειδικό
Γραµµατέα. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας συντονίζουν επίσης το Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου. Η συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων θεωρείται αναγκαία, προκειµένου ο εσωτερικός κυρίως αυτοέλεγχος να µην παραµένει κενό γράµµα, καθώς πολλές φορές οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις δεν έρχονται εις γνώσιν των Υπηρεσιών, µε φυσικό
ακόλουθο να µην υπάρχει και η απαιτούµενη συµµόρφωση.
Άρθρο 10
Υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Η διάρθρωση της Επιθεώρησης Εργασίας κατά το παρελθόν είχε την τάση να εξυπηρετεί επιµέρους συµφέροντα και δεν βασιζόταν επί ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης. Απόδειξη αυτού αποτελεί µια σειρά µεταρρυθµίσεων σε µικρό αναλογικά χρονικό διάστηµα, µέρος
της οποίας ουδέποτε εφαρµόσθηκε, αλλά παρέµεινε µόνο σχεδιασµός επί χάρτου.
Σήµερα κατατίθεται µια ολοκληρωµένη πρόταση εκπορευόµενη από συγκεκριµένη επιστηµονική µεθοδολογία,
βασισµένη σε επίσηµα στατιστικά στοιχεία και συνεκτιµούσα την οικονοµική κατάσταση της χώρας, η οποία
δεν αντέχει µεγαλόπνοα στη θεωρία αλλά µη υλοποιήσιµα στην πράξη σχέδια. Η ρεαλιστική θεώρηση της υπάρχουσας κατάστασης σε συνδυασµό µε την ιεράρχηση αναγκών, οδήγησε στη διαµόρφωση του προτεινόµενου
οργανογράµµατος µε το οποίο ενισχύεται η αποτελε-
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σµατικότητα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ενώ
το διοικητικό και λειτουργικό κόστος είναι συµβατό µε το
γενικότερο πλαίσιο που απαιτούν οι συνθήκες στη χώρα
µας κατά την παρούσα χρονική στιγµή.
Ένα από τα µεγαλύτερα πρόβληµα που αντιµετωπίζει
σήµερα η Επιθεώρηση Εργασίας είναι το παρωχηµένο
µοντέλο οργάνωσης, εξοπλισµού και λειτουργίας. Η απουσία της µηχανογράφησης και πληροφοριακού συστήµατος επιφέρει µια γενικότερη σηµαντική δυσλειτουργία
από το σχεδιασµό των δράσεων µέχρι την υλοποίησή
τους, η οποία συµπεριλαµβάνει και τα ζωτικής σηµασίας
θέµατα ενηµέρωσης και πληροφόρησης προς όλες τις
κατευθύνσεις µε αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών χαµηλού επιπέδου.
Η αναδιάρθρωση των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων
αφ’ ενός θα φέρει το επιθεωρησιακό έργο πιο κοντά στις
σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων και εργοδοτών
και αφ’ ετέρου θα συµβάλει στην ορθολογικοποίηση αρµοδιοτήτων µε απώτερο στόχο την αποσαφήνιση των επιµέρους ρόλων των Τµηµάτων, αλλά και τη βελτιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ τους.
Ο ειδικός κανονισµός λειτουργίας αποτελεί το τελευταίο απαραίτητο «συστατικό» για τη δηµιουργία και ενεργοποίηση του µηχανισµού που θα εξασφαλίζει την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Επιθεώρησης
Εργασίας. Ο ειδικός κανονισµός λειτουργίας ουσιαστικά
απαντά στο πώς παρέχουµε τις υπηρεσίες µας, σε γενικές γραµµές µέσω του καθηκοντολογίου εκφράζει ποιος
είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια και µέσω των εσωτερικών διαδικασιών αποδίδει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί, παρέχεται ή παράγεται οτιδήποτε σχετικό µε το
επιθεωρησιακό έργο, καλύπτοντας όλο το φάσµα των
αρµοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας.
Στο σηµείο αυτό η τυποποίηση όλων των διαδικασιών
και των εντύπων που τις συνοδεύουν (άρθρο 16) θα παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αναβάθµιση των υπηρεσιών µας, όσο και στη µείωση των απαιτούµενων χρόνων
που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των ανάλογων ενεργειών.
Συµπερασµατικά η µηχανογράφηση µε το πληροφοριακό σύστηµα, η αναδιάρθρωση των αρµοδιοτήτων και
η σύνταξη του ειδικού κανονισµού λειτουργίας αναµένεται να «εκτινάξουν» την επιχειρησιακή απόδοση της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ η προτεινόµενη οργανωτική
δοµή έρχεται κυρίως να εξασφαλίσει την ορθή διάρθρωση των υπηρεσιών σύµφωνα µε την κατανοµή του εργατικού δυναµικού και σε κάποιες περιπτώσεις να καλύψει
υπάρχοντα κενά σχετικά µε την παρουσία του Σώµατος
στην περιφέρεια.
Αναλυτικότερα για τις µεταβολές που επέρχονται στις
υπηρεσίες του πρώην ΣΕΠΕ:
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, η διάρθρωσή τους, η έδρα τους και η υλική και τοπική τους αρµοδιότητα. Ειδικότερα συνιστώνται τρεις (3)
Διευθύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και δεκαπέντε (15)
Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας. Κάθε
Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από δύο (2) Περιφερειακές Διευθύνσεις: α)
την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων και β) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σηµειώνεται
δε ειδικά ότι για την περιοχή της Πτολεµαΐδας θα συσταθεί Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

Για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζονται τα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτήν. Η οργάνωση, η λειτουργία,
ο αναγκαίος αριθµός των θέσεων των υπηρεσιών και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα θα καθοριστούν µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων Υπουργών. Επίσης µε όµοια απόφαση θα εκδοθεί ο Κανονισµός Λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ως ανωτέρω αναφέρθηκε.
Άρθρο 11
Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής,
Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών
Βασικός σκοπός των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε αποτελεί
η εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και η τήρηση της
εργασιακής ειρήνης µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω στόχων επιτυγχάνεται τόσο µέσω των επιθεωρήσεων και των ελέγχων
που καθηµερινά διενεργούν οι Επιθεωρητές Εργασίας όσο και µέσω του ενηµερωτικού και συµβουλευτικού τους
ρόλου για θέµατα που αφορούν στην εργατική νοµοθεσία.
Με το άρθρο αυτό συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας Αυτοτελές
Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών, υπαγόµενο απευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα. Σκοπός του γραφείου αυτού είναι η ενηµέρωση εργοδοτών και εργαζοµένων, η υποδοχή και αξιολόγηση των καταγγελιών και η άµεση διαβίβασή τους
στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ή στην Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης του άρθρου
12, ώστε να υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση και αντιµετώπιση των παραβάσεων.
Επιπλέον ο πολίτης θα µπορεί, εκτός από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, να προβαίνει σε καταγγελία όποιας
παράβασης και στην κεντρική υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.
Άρθρο 12
Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης
Με το άρθρο αυτό συστήνεται «Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης», η οποία θα συντονίζεται
από το Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου
11. Η Οµάδα αυτή θα επιλαµβάνεται αµέσως µετά την
καταγγελία και θα σπεύδει για άµεσο έλεγχο τήρησης
της νοµοθεσίας στην καταγγελθείσα επιχείρηση. Θα λειτουργεί κάθε ηµέρα επί 24 ώρες µε την αναγκαία εναλλαγή του προσωπικού, θα είναι σε διαρκή ετοιµότητα και
εξοπλισµένη µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα για την
εκτέλεση του έργου της. Με την διάταξη αυτή επιδιώκεται να µην χάνεται πολύτιµος χρόνος από την στιγµή της
καταγγελίας και µέχρι τον προγραµµατισµένο έλεγχο
αλλά και να µην µένει χωρίς έλεγχο καµία καταγγελία. Η
αµεσότητα της δράσης θα είναι αυτή που θα εξασφαλίζει
αποτελεσµατικό και ταχύ έλεγχο.
Άρθρο 13
Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
Τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθµίζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην των θεµάτων µεταθέσεων,
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αποσπάσεων και µετακινήσεων, τα οποία υπάγονται
στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Άρθρο 14
Οικονοµική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής
Αυτοτέλειας και Λειτουργίας
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Η διαχείριση του προϋπολογισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας γίνεται από την αρµόδια Διεύθυνση
Οικονοµικού του Υπουργείου. Για τη διευκόλυνση όµως
της λειτουργίας του και την οικονοµική υποστήριξη της
επιχειρησιακής αυτοτέλειάς του συστήνεται πάγια προκαταβολή χρηµατικού, το ποσό της οποίας και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια θα ρυθµιστεί µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών. Προβλέπεται επίσης η εγγραφή πιστώσεων
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων του
προσωπικού του, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων για τις ενέργειές
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τέλος προβλέπεται επιµερισµός των εσόδων από τα πρόστιµα,
προκειµένου να ενισχυθεί η επικοινωνιακή πολιτική του
Σ.ΕΠ.Ε, να καλυφθεί η καταβολή της πρόσθετης αµοιβής
κλπ.
Άρθρο 15
Πρόσθετη Αµοιβή –Λοιπά οικονοµικά θέµατα
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης αµοιβής στους Επιθεωρητές Εργασίας ως κίνητρο
για ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του έργου τους.
Άρθρο 16
Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η τυποποίηση και η επικαιροποίηση των δελτίων ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τον έλεγχο καταγράφηκαν όλα τα κρίσιµα
για την παράβαση στοιχεία, ότι ελήφθησαν υπόψη όλα
τα δεδοµένα, έτσι ώστε ο έλεγχος να παρουσιάζει πληρότητα, σφαιρικότητα και αντικειµενικότητα. Ως δικλείδα ασφαλείας δε, λειτουργεί η διασταύρωση των δελτίων ελέγχων των Επιθεωρητών Εργασίας µε τα διαλαµβανόµενα στην καταγγελία από τους Προϊσταµένους
των Τµηµάτων.
Επίσης η αναφορά των προβλεπόµενων κυρώσεων
στο τυποποιηµένο έντυπο αποτελεί χρήσιµο εργαλείο
για τον Επιθεωρητή, λειτουργεί όµως παράλληλα και αποτρεπτικά για τον εργοδότη, καθώς βλέπει ότι υπάρχει
συστηµατοποίηση παραβάσεων και ποινών και ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις “που επιτρέπονται” (ήσσονος σηµασίας). Τέλος, µε το ίδιο άρθρο θεσπίζεται και ο πειθαρχικός έλεγχος του Επιθεωρητή Εργασίας, για τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι πραγµατοποίησε ελλιπή ή λανθασµένο
έλεγχο.
Άρθρο 17
Θέµατα Λειτουργίας του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Ειδικότερα καθορίζεται η υποχρέωση λειτουργίας του όλες τις ηµέρες του
µήνα και η άσκηση του ελεγκτικού ρόλου καθόλο το
24ωρο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των επιχειρήσεων όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους (παράγραφος 1).
Ορίζεται ότι οι Διοικητικές Αρχές, οι Δικαστικές Αρχές, τα Σώµατα Ασφαλείας, οι Δηµόσιες Υπηρεσίες και
οι Υπηρεσίες Αυτοδιοίκησης παρέχουν κάθε συνδροµή
στο Σ.ΕΠ.Ε για την διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. Ειδικά οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες που µπορούν να ζητούν οι
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και περιέχονται στην
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, στην οριστική δήλωση φόρου µισθωτών υπηρεσιών, στις βεβαιώσεις αποδοχών, στην οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελµάτων,
στην οριστική δήλωση από εµπορικές επιχειρήσεις κλπ.,
προκειµένου να καθίσταται ο έλεγχος περισσότερο ταχύς και αποτελεσµατικός. Ιδιαιτέρως η εισαγωγή της επιµέρους ρύθµισης για την λήψη πληροφοριών και τη συνεργασία µε τις ΔΟΥ αποτελεί προαπαιτούµενο του πληρέστερου ελέγχου του γενικότερου έργου της Επιθεώρησης Εργασίας, ειδικά για την πάταξη της αδήλωτης
εργασίας (παράγραφος 2 και παράγραφος 3). Εξάλλου
είναι πάγιο το αίτηµα της υπάρχουσας συγκυρίας για συνεργασία των ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών
του Κράτους, διότι µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Η ταυτότητα (παράγραφος 4) διευκολύνει στην πραγµατοποίηση ελέγχων προκειµένου ο Επιθεωρητής να
µπορεί να εισέρχεται στις επιχειρήσεις αποδεικνύοντας
την ιδιότητά του, πραγµατοποιώντας ανεµπόδιστα το έργο του. Ο εφοδιασµένος µε αυτήν επιθεωρητής έχει δικαίωµα να εισέρχεται ανά πάσα ηµέρα και ώρα στους
χώρους όπου υπάρχει ένδειξη ότι ασκείται εργασία, να
ελέγχει το εργασιακό περιβάλλον, να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του που προβλέπονται από το
νόµο. Όσοι συνοδεύουν επιθεωρητές στους χώρους εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διαφορετική από τον επιθεωρητή προς τούτο ταυτότητα.
Αφαιρούνται τα διακριτικά από τα οχήµατα των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε, ώστε να µην είναι εύκολα αντιληπτές οι κινήσεις αυτών. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές
ότι µόλις οι εργοδότες αντιλαµβάνονται τους Επιθεωρητές Εργασίας, δεν επιτρέπουν την είσοδο σε αυτούς ή
σε κάθε περίπτωση µετέρχονται κάθε µέσου για την αποφυγή του ελέγχου (παράγραφος 5). Με την εισαγωγή
δε της δυνατότητας οδήγησης των οχηµάτων από τους
ίδιους τους Επιθεωρητές, µειώνεται το διοικητικό κόστος (παράγραφος 6).
Για τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας έχει προβλεφθεί ότι δεν ενάγονται
και δεν διώκονται κατά την εκτέλεση του έργου τους
(παράγραφος 7), ρύθµιση η οποία υπάρχει σε όλα τα ελεγκτικά σώµατα. Επίσης ο έλεγχος των Επιθεωρητών
δεν διακόπτεται. Η ρύθµιση αυτή έχει τεθεί διότι ουκ ολίγες φορές οι εργοδότες είναι αυτοί που δεν επιτρέπουν
σε Επιθεωρητές Εργασίας να εισέλθουν στην επιχείρηση ή καλούν τις αστυνοµικές Αρχές, διότι δήθεν παραδείγµατος χάριν ο Επιθεωρητής Εργασίας τους εξύβρισε. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία και ως εκ τούτου να διακόπτεται για αυτούς τους προσχηµατικούς λόγους ο έλεγχος.
Επιπροσθέτως επεκτείνεται το δικαίωµα του Ειδικού
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε, να αναθέτει ελέγχους ανά την ε-
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πικράτεια σε όλο το ελεγκτικό προσωπικό Σ.ΕΠ.Ε προκειµένου να αντιµετωπίσει ιδιαίτερες περιστάσεις και να
πατάξει κάθε ίχνος διαφθοράς. Διευρύνεται η εφαρµογή
της διάταξης για όλους τους επιθεωρητές, προκειµένου
να υπάρξει καλύτερη δράση της Επιθεώρησης πανελλαδικά και µεγαλύτερος συντονισµός (παράγραφος 11).
Στα πλαίσια αυτά δίνεται η δυνατότητα στους Προϊσταµένους Διεύθυνσης να ορίζουν το προσωπικό του
Σ.ΕΠ.Ε εκάστου Τµήµατος που θα προβαίνει σε ελέγχους εντός του Νοµού της έδρας του (παράγραφος 9)
Επίσης προβλέπεται ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας δύνανται να συνεργάζονται κατά την διάρκεια του πραγµατοποιούµενου ελέγχου µε Ειδικούς Εµπειρογνώµονες από ειδικό κατάλογο που έχουν συντάξει οι επιστηµονικοί
φορείς της χώρας, ειδικά σε περιπτώσεις που ο έλεγχος
απαιτεί ειδικές επιστηµονικές γνώσεις (παράγραφος 12)
ενώ για τη διασφάλιση µεγαλύτερης αντικειµενικότητας
και αµεροληψίας κατά τον έλεγχο µπορούν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου και εκπρόσωποι
των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Η λειτουργία των Μικτών Επιτροπών προέκυψε από
την ανάγκη κάλυψης των οικοδοµών και της ζώνης, λόγω των µεταβατικών διατάξεων εφαρµογής του ν.
1568/1986. Αυτές ήρθησαν µε το π.δ. 17/1996, όπου
προβλέπονται άλλα όργανα βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας στις επιχειρήσεις (τεχνικός ασφάλειας, γιατρός εργασίας, εκπροσώπηση των εργαζοµένων) και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να γίνεται εξαίρεση για τις τεχνικές και τις ναυπηγοεπισκευαστικές. Με
την αντικατάσταση των µικτών επιτροπών ελέγχου από
τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη επιχειρείται η αναβάθµισή τους, λόγω
της ιδιαίτερα αυξηµένης επικινδυνότητας που παρατηρείται στην περιοχή (παράγραφος 13 εδάφια α, β, γ),
Με την παράγραφο 13 εδάφια δ και ε λύνεται το πρόβληµα σωρευµένων οφειλών του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία και ο τρόπος αµοιβών των Επιτροπών.
Τέλος µε την παράγραφο 14, νοµοθετείται η υποχρέωση των Επιθεωρητών για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, για τη διασφάλιση ελέγχου και διαφάνειας.
Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διασύνδεση και µείωση
γραφειοκρατικών διαδικασιών
Με το άρθρο αυτό εκσυγχρονίζεται η επικοινωνία των
υπηρεσιών Ι.Κ.Α, Σ.ΕΠ.Ε και Ο.Α.Ε.Δ µέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε σκοπό την αντιµετώπιση των
δυσλειτουργιών και την τάχιστη και αποτελεσµατική συνεργασία τους, απαιτώντας την ελάχιστη συµµετοχή και
επιβάρυνση του πολίτη. Επιπλέον διασφαλίζεται η επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις, η καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών και δεδοµένων, η µείωση της γραφειοκρατίας και απασχόλησης των Επιθεωρητών µε εργασίες
που καταναλώνουν πολύτιµο χρόνο από το κύριο ελεγκτικό τους έργο. Μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι δυνατόν να διασταυρώνονται στοιχεία µέσω
κοινής βάσεως δεδοµένων για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Άρθρο 19
Συνεργασία Σ.ΕΠ.Ε., Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών
και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε)
και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται στενότερη και σε τακτική βάση συνεργασία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής
της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε) και της Γενικής Διεύθυνσης
Εργασίας (Γ.Δ.Ε) για την επίλυση θεµάτων της αρµοδιότητας τους, την αλληλοενηµέρωση των υπηρεσιών και
τον συντονισµό της δράσης τους. Ειδικότερα προβλέπεται η καθιέρωση ετήσιου προγράµµατος συνεργασίας, το
οποίο περιλαµβάνει τακτικές κοινές συσκέψεις µεταξύ
των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και κοινές συνεδριάσεις
µεταξύ του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (Σ.Υ.Α.Ε.) και του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).
Άρθρο 20
Δικαστική Εκπροσώπηση Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται η δικαστική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραµµατέα, των Ειδικών Επιθεωρητών
και των λοιπών Επιθεωρητών Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων από εκπρόσωπο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για
δικαστικές υποθέσεις που έχουν σχέση µε την άσκηση
των καθηκόντων τους, χωρίς τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 21 ΕΩΣ 22
Με τη σύσταση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε και των περιφερειακών
Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε θεσµοθετείται αποτελεσµατικότερος έλεγχος της δράσης του Σ.ΕΠ.Ε και µπορεί να οργανωθεί καλύτερα το επιχειρησιακό του σχέδιο και ο προγραµµατισµός του.
Άρθρο 21
Κοινωνικός Έλεγχος του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
Με το άρθρο 22 συστήνονται το Συµβούλιο Κοινωνικού
Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρµόδιο
να γνωµοδοτεί σε θέµατα λειτουργίας και δράσης του
Σ.ΕΠ.Ε, καθώς και οι Περιφερειακές Επιτροπές Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε) στην
έδρα κάθε περιφερειακής υπηρεσίας, οι οποίες γνωµοδοτούν για τη λειτουργία και δράση του ΣΕΠΕ, σε επίπεδο περιφέρειας καθορίζεται δε συγχρόνως και η συγκρότηση των δύο αυτών οργάνων. Μέσα από το ΣΚΕΕΕ και
τη δράση των Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε, επιτυγχάνεται εποικοδοµητικός διάλογος και σύνθεση απόψεων, ενώ συγχρόνως οι
εκπρόσωποι σε κάθε όργανο διατυπώνουν προτάσεις για
τη βελτίωση της λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε.
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Άρθρο 22
Έκθεση Αξιολόγησης έργου του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας και Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων
Με το άρθρο αυτό εισάγεται η υποχρέωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Ε.Π.Ε να συντάσσουν κάθε έξι (6) µήνες έκθεση αξιολόγησης του έργου των ιδίων καθώς και των Τµηµάτων που βρίσκονται στην περιφέρειά τους και να την αποστέλλουν στην αρµόδια Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε). Η Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, αφού µελετήσει την έκθεση αξιολόγησης, την αποστέλλει µαζί µε πόρισµα που συντάσσει η ίδια στο Συµβούλιο Κοινωνικού
Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε), το οποίο
συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του ΣΕΠΕ.
Η έκθεση περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό του τρέχοντος έτους καθώς και τον απολογισµό του προηγούµενου και συνεπώς πρέπει να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατό ο χρόνος υποβολής της. Γι’ αυτό και απαιτείται πλέον αντί εντός του πρώτου εξαµήνου του επόµενου έτους
να υποβάλλεται εντός τετραµήνου. Θεµελιώνεται δε µ’
αυτόν τον τρόπο ένα ουσιαστικότερο σύστηµα αυτοελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε και αναδεικνύονται περιπτώσεις τοπικών προβληµάτων που χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης
από την κεντρική αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 23 ΕΩΣ 28
Στα άρθρα αυτά περιγράφεται κυρίως η κατασταλτική
δράση του Σ.ΕΠ.Ε, ο τρόπος αντιµετώπισης των παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας καθώς και της αδήλωτης εργασίας, µέσω της επιβολής διοικητικών κυρώσεων, του ελέγχου τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
της εισαγωγής της κάρτας εργασίας και της ποινικοποίησης ορισµένων εκ των παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 23
Είδος και Εύρος Κυρώσεων
Οι έλεγχοι - επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας είναι
από τις βασικότερες δράσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, γιατί µε τις επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις
διαπιστώνεται άµεσα ο βαθµός εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Η επιβολή κυρώσεων είναι η κατάληξη των ενεργειών
των Επιθεωρητών Εργασίας, όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραλείψεις της εργατικής νοµοθεσίας ή όταν διαπιστώνεται άρνηση των εργοδοτών να συµµορφωθούν
στις υποδείξεις των Επιθεωρητών Εργασίας µετά τη διενέργεια ελέγχων.
Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα διοικητικά µέτρα
που λαµβάνει το Σ.ΕΠ.Ε και οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλει στα πλαίσια της κατασταλτικής του δράσης,
στο οποία περιλαµβάνονται:
η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων,
η ενηµέρωση άµεσα του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
η διακοπή προσωρινά της λειτουργίας της επιχείρησης

ή τµήµατός της αν κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος
για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόµενων και η
εισήγηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όταν αυτή εξακολουθεί να παραβαίνει συστηµατικά τις διατάξεις της νοµοθεσίας µε άµεσο κίνδυνο
για τους εργαζόµενους,
η διακοπή προσωρινά της λειτουργίας της επιχείρησης
ή τµήµατος της αν κρίνει ότι πλήττονται σοβαρά και συστηµατικά τα εργασιακά δικαιώµατα µεγάλου µέρους
των εργαζοµένων µιας επιχείρησης ή τµήµατός της και η
εισήγηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τµήµατός της, όταν η επιχείρηση, µετά την
προσωρινή διακοπή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται στις υποδείξεις
των Επιθεωρητών Εργασίας,
η επιβολή προστίµου σε περίπτωση µη τήρησης των
διατάξεων περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος.
Κρίσιµη για τους εργαζόµενους είναι η παράγραφος
που ορίζει ότι ο χρόνος προσωρινής διακοπής της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενα λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας.
Άρθρο 24
Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
της εργατικής νοµοθεσίας
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η επιβολή προστίµου
στον εργοδότη, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση
του για την παροχή εξηγήσεων, βάσει του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης (παράγραφος 1).
Δεδοµένου του γεγονότος ότι η ισχύουσα διαδικασία
επιβολής των διοικητικών κυρώσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα (χρονική καθυστέρηση 2-5 µηνών µεταξύ σταδίων εισήγησης προστίµου από Τµήµα στη Διεύθυνση,
σύνταξης ΠΕΠ από τη Διεύθυνση, επίδοσής της από τη
Διεύθυνση στην επιχείρηση και αποστολής της στο αρµόδιο Τµήµα για τη συνέχιση της διαδικασίας βεβαίωσης
προστίµου) καθίσταται αναγκαίο να καταργηθούν ή να
συγχωνευθούν ορισµένα στάδια.
Προς την κατεύθυνση αυτή συνδράµει σηµαντικά η υπογραφή της ΠΕΠ από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος
(εάν ο έλεγχος διενεργήθηκε από Επιθεωρητή Εργασίας
µε σχετική εισήγηση αυτού), από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης (εάν ο έλεγχος διενεργήθηκε από τον Προϊστάµενο Τµήµατος µε σχετική εισήγηση αυτού) και από τον
ελέγξαντα Ειδικό Επιθεωρητή Εργασίας, οι οποίοι θα αναλαµβάνουν και την όλη περαιτέρω διαδικασία επιβολής προστίµου και παρακολούθησης της πορείας του. Η
ισχύουσα επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία γίνεται πολύ γραφειοκρατική και η κύρωση χάνει το νόηµά της σε
σηµείο που είναι αµφίβολο κατά πόσο η επιχείρηση αντιλαµβάνεται ότι «έχει τιµωρηθεί» για τις διαπιστωθείσες
παραβάσεις. Έτσι, υπονοµεύεται και η λειτουργία της κύρωσης ως µέτρου αποτρεπτικού της υποτροπής της επιχείρησης ή της παραβίασης άλλων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας από αυτήν, αφού µεσολαβεί εξαιρετικά
µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ της διαπίστωσης της
παράβασης από το Τµήµα και της επιβολής του προστίµου από τη Διεύθυνση (και τελικά της είσπραξης του συνολικού ποσού). Με την προτεινόµενη τροποποίηση η
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διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή της σχετικής
κύρωσης δε θα αφίστανται σηµαντικά (παρά µόνο κατά
την 5νθήµερη προθεσµία υποβολής εγγράφων εξηγήσεων από την επιχείρηση και την καθυστέρηση επίδοσής
της στην επιχείρηση) και το πρόστιµο δε θα χάνει την αξία του.
Εξάλλου, οι παράµετροι - κριτήρια που συνεκτιµώνται
από τον Διευθυντή µπορούν να συνεκτιµώνται και από
τον ευσυνείδητο, καταρτισµένο Τµηµατάρχη, που έχουν
αντίληψη των γεγονότων του ελέγχου και άµεση γνώση
της εν γένει σύννοµης ή µη συµπεριφοράς του συγκεκριµένου εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, αποφορτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η συγκέντρωση όλων των προστίµων σε µία µόνο Διεύθυνση και άρα σε ένα πρόσωπο και
γίνεται κατανοµή αυτών σε περισσότερα του ενός όργανα, γεγονός που όπως αναφέρθηκε εξασφαλίζει ταχύτητα στην επιβολή των κυρώσεων (παράγραφος 1 περίπτωση Α).
Για ορισµένες περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής
νοµοθεσίας (παράγραφος 1, περίπτωση Α, στοιχείο α),
όπως είναι η µη καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών, επιδοµάτων εορτών και αδείας, αναδροµικών αποδοχών,
αποδοχών διαθεσιµότητας κλπ, προβλέπεται ότι εφόσον
ο εργοδότης συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας και αποδείξει ότι εφαρµόζει εφεξής τις διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας που αναφέρονται στην παράβαση ένεκα της οποίας
επεβλήθη το πρόστιµο και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως
τον εργαζόµενο, τότε το αρχικώς επιβληθέν διοικητικό
πρόστιµο µειώνεται κατά 80% µε αιτιολογηµένη πράξη
του Επιθεωρητή που το επέβαλε. Η επανάληψη κάποιας
από τις παραβιάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό εντός τετραετίας θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται µη
χορήγηση της έκπτωσης του 80%. Η εξόφληση προς τον
εργαζόµενο αποδεικνύεται µόνο µε προσκόµιση αποδεικτικού τραπέζης ή µε προσκόµιση γραµµατίου δηµόσιας
κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με
τον τρόπο αυτό (παροχής της έκπτωσης) παρέχεται κίνητρο και κατ’ επέκταση επιτυγχάνεται η καταβολή της
οφειλής προς τον εργαζόµενο, που είναι και πρέπει να
είναι βασικός σκοπός επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, και όχι απλώς η είσπραξη ενός διοικητικού προστίµου από τον εργοδότη προς όφελος του Κρατικού Μηχανισµού. Η προθεσµία δε των 60 ηµερών κρίνεται σκόπιµη
και απαραίτητη, διότι αυτή συµπίπτει µε την προθεσµία
εντός της οποίας έχει δυνατότητα ο εργοδότης να ασκήσει προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Με το ίδιο σκεπτικό, την παροχή κινήτρου στον εργοδότη για συµµόρφωση µε την πράξη επιβολής διοικητικών κυρώσεων, νοµοθετείται και η παροχή έκπτωσης ποσοστού 30% επί των επιβαλλόµενων προστίµων σε περίπτωση που ο εργοδότης συµµορφωθεί µε την διοικητική
πράξη, το καταβάλλει εντός προθεσµίας 15 ηµερών από
την επιβολή του και παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκων
µέσων (παράγραφος 1 περίπτωση Α στοιχείο β).
Με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 προβλέπεται η
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό
διάστηµα µέχρι τριών (3) ηµερών µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης ή του Ειδικού Γραµµατέα και κατόπιν
προηγούµενης προσκλήσεως του εργοδότη για παροχή

εξηγήσεων. Το χρονικό αυτό διάστηµα και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και όρους µπορεί να ξεπεράσει
το χρονικό διάστηµα των τριών ηµερών ή να γίνει ακόµη
και οριστική η διακοπή, χωρίς σε κάθε περίπτωση να θίγονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται όχι µόνο η επιβολή
µίας καθόλα αυστηρής διοικητικής κύρωσης, όταν παραβιάζεται η κείµενη εργατική νοµοθεσία, αλλά και η προστασία των εργαζοµένων ιδίως δε στις περιπτώσεις που
κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλειά τους.
Προβλέπεται ότι η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη
της ίδιας ή συναφούς παράβασης εντός τετραετίας από
τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή
και έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό από δηµόσιους
διαγωνισµούς (παράγραφος 2). Αντίστοιχη ρύθµιση είχε
προβλεφθεί για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού και φύλαξης (εργολάβοι), σύµφωνα µε το άρθρο
68 του ν. 3863/2010, ρύθµιση η οποία παραµένει σε ισχύ.
Επίσης προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης από τον ίδιο τον Ελέγξαντα Επιθεωρητή Εργασίας στον
παραβάτη εργοδότη για ορισµένες ευθέως αποδεδειγµένες παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας κατά δέσµια αρµοδιότητα της Διοίκησης, χωρίς προηγούµενη
πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων (παράγραφος 4) κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Κ.Δ.Δ. Οι όποιες εξηγήσεις του εργοδότη παρέχονται κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου και δη µέσω της υπογραφής από αυτόν
του σχετικού τυποποιηµένου δελτίου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η µη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράµµατος ωρών εργασίας, η µη επίδειξη βιβλίου αδειών, η µη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, η µη ανάρτηση κανονισµού εργασίας κλπ. Η µη ύπαρξη των αναφεροµένων στοιχείων στους χώρους εργασίας και µη επίδειξή τους στους Επιθεωρητές Εργασίας θα πρέπει να
οδηγεί σε άµεση επιβολή του προστίµου για κάθε διαπιστωθείσα κατά τον επιτόπιο έλεγχο παράβαση (όπως
πράττει το ΙΚΑ), χωρίς να συνιστά αυτό παράβαση του
δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης. Η σηµασία,
εξάλλου, του δικαιώµατος αυτού δεν είναι να χορηγηθεί
προθεσµία προσκόµισης των ζητηθέντων και µη επιδειχθέντων κατά τον έλεγχο στοιχείων, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να αναπτύξει τις απόψεις του
και να υποβάλει έγγραφες εξηγήσεις πριν από την τυχόν
λήψη του δυσµενούς διοικητικού µέτρου του προστίµου.
Άλλωστε, στις περιπτώσεις αυτές µπορεί κάλλιστα να
θεωρηθεί ότι υπερισχύει το δηµόσιο συµφέρον της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου µέσω της «αποτρεπτικής» λειτουργίας της κύρωσης (που επιτρέπει εξαίρεση
από το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης κατά το άρθρο 6 παρ. 3 ΚΔΔ/σίας), αφού κατά την πενθήµερη προθεσµία προσκόµισης στην Επιθεώρηση από τον εργοδότη των ανωτέρω υπάρχει κίνδυνος ότι θα συµπληρωθούν
τεχνηέντως µεταγενέστερα και έτσι θα αλλοιωθεί το αποτέλεσµα του ελέγχου.
Σε καµία δε περίπτωση δεν τίθεται µε την προτεινόµενη ρύθµιση ως αυτοσκοπός η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αλλά η ενίσχυση της λειτουργίας της κύρωσης ως
µέτρου αποτρεπτικού της υποτροπής της επιχείρησης ή
της παραβίασης από αυτήν άλλων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Εξάλλου, µε την προτεινόµενη διάταξη
απλοποιείται και επιταχύνεται ακόµη περισσότερο η διαδικασία επιβολής προστίµου και αντιλαµβάνεται άµεσα ο
παραβάτης εργοδότης τις συνέπειες της παράνοµης συ-
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µπεριφοράς του και έτσι αποτρέπεται από µελλοντική επανάληψή της.
Η σχετική δε διαδικασία επιβολής των ανωτέρω κυρώσεων, το ύψος αυτών κατά δέσµια αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας και το είδος των ΠΕΠ που θα συντάσσονται πρέπει να εξειδικευθούν µε Υπουργική Απόφαση
µε την οποία µπορούν να ορίζονται και άλλες παραβάσεις ως τυπικές υπό την ανωτέρω έννοια και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις (π.χ. θα µπορούσε να ορισθεί ως
τέτοια και η µη επίδειξη εξοφλητικών αποδείξεων πληρωµής, συµβάσεων εργασίας κ.ά). Όλα τα παραπάνω
συνθέτουν την εικόνα της επιχείρησης και ο Επιθεωρητής µπορεί να προβεί σε τυχόν διαπιστώσεις παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας άµεσα γι’ αυτό και πρέπει
να βρίσκονται υποχρεωτικά στο χώρο εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (παράγραφος 5) κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του
προστίµου και προσδιορίζονται συγκεκριµένα ποσά ανά
παράβαση, στις περιπτώσεις που ο Επιθεωρητής κατά
δέσµια αρµοδιότητα επιβάλλει κυρώσεις, καθώς και στην
περίπτωση που κάποιο µέρος απουσιάζει από τη συµφιλιωτική διαδικασία. Με τη συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβληµα της επιµέτρησης του προστίµου. Διαφορετικά ενδέχεται αφ΄ενός για
την αυτή παράβαση να παρατηρείται ανοµοιοµορφία ως
προς το ύψος των επιβαλλόµενων προστίµων από τις
διάφορες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε, αφ’ ετέρου να δηµιουργούνται συνθήκες άνισης µεταχείρισης των επιχειρήσεων, γεγονός που προκαλεί παράπονα των εργοδοτών
προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε, ως προς το ύψος των προστίµων, παράλληλα δε και έλλειψη εµπιστοσύνης προς τις Υπηρεσίες.
Ως προς τα κριτήρια που λαµβάνονται υπ’ όψιν (παράγραφος 3) για την επιβολή του προστίµου πρέπει να λεχθούν τα εξής: Η απαρίθµηση των κριτηρίων του άρθρου
16 παρ. 3 ν. 2639/1998 ήταν αποκλειστική και δεν περιλάµβανε τον αριθµό των εργαζοµένων που θίγονται, ο οποίος επηρεάζει σηµαντικά τη σηµασία της παράβασης
και ως εκ τούτου το ύψος του προστίµου καθώς επίσης
και την οικονοµική ωφέλεια που τυχόν αποκοµίζει ο εργοδότης συνεπεία των παραβάσεων στις οποίες υποπίπτει. Όσοι περισσότεροι εργαζόµενοι θίγονται τόσο περισσότερο πρέπει να επιβαρύνεται ο παραβάτης εργοδότης, µιας και η µεταβλητή αυτή είναι ενδεικτική και της υπαιτιότητας και της εκ προθέσεως παραβάσεως του εργοδότη και καταδεικνύει και το βαθµό συνεργασίας του
τελευταίου υπό τη µορφή υποτροπής ή µη συµµόρφωσής του στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, ενώ σε
κάθε περίπτωση, όπου αυτό είναι εφικτό, πρέπει να συνεκτιµάται η οικονοµική ωφέλεια ώστε να µην επιβάλλεται πρόστιµο χαµηλότερο αυτής. Διαφορετικά είναι περισσότερο συµφέρον λόγου χάριν για τον εργοδότη να
καταβάλει το επιβληθέν διοικητικό πρόστιµο και να µην
εξοφλήσει τον εργαζόµενο. Το τρίτο νέο προτεινόµενο
κριτήριο «υπαγωγή του σε µια από τις κατηγορίες Α΄,
Β΄, Γ΄ του π.δ. 294/1988» κρίνεται εξίσου σηµαντικό να
συµπεριληφθεί στη διάταξη. Η αρχική εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 1568/1985 αναφέρεται σε είδος δραστηριότητας επιχείρησης και το π.δ. 294/1988 που εκδόθηκε αναφέρεται σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες, οι οποίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄,
Β΄ και Γ΄, των οποίων οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριό-

τητας σηµειώνονται µε κωδικό αριθµό, µε βάση τη στατιστική ταξινόµηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(νέα ονοµασία). Είναι λάθος λοιπόν να αναφερόµαστε
σε επικινδυνότητα επιχείρησης, αφού στο π.δ. 294/1988
περιλαµβάνονται εκτός από τις επιχειρήσεις και εργασίες και εκµεταλλεύσεις.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι η προθεσµία για
την άσκηση της προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής
προστίµου όπως και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίµου. Η σχετική διάταξη της παρούσας παραγράφου έχει ήδη θεσµοθετηθεί µε το άρθρο 11 του ν. 3846/2010. Επαναλαµβάνεται δε στο παρόν άρθρο λόγω της προσπάθειας ενιαιοποίησης των διατάξεων που αφορούν στο Σ.ΕΠ.Ε. σε ένα νοµοθέτηµα µε απώτερο στόχο την ενότητα δικαϊκού
συστήµατος.
Επίσης ρητά ορίζεται (παράγραφος 7) η υποχρέωση α)
των επιχειρήσεων να τηρούν στο χώρο εργασίας και να
επιδεικνύουν ανά πάσα στιγµή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα ατοµικών όρων εργασίας του προσωπικού (άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 156/1994, Α΄ 102), το βιβλίο
αδειών (άρθρο 4 παρ. 3 του α.ν. 539/1945, Α΄ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 9 του π.δ. 27.0604.07.1932, Α΄ 212 και άρθρο 13 του ν. 3846/2010, Α΄
66) και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών του
προσωπικού (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980, Α΄ 250
και 5 του ν. 3227/2004, Α΄ 31) για το τελευταίο τουλάχιστον τρίµηνο, β) να βρίσκονται το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων και η άδεια του χειριστή
Μηχανήµατος Έργου πάνω στο Μηχάνηµα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος και γ) να βρίσκεται το πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια πάνω στο
πλοίο στο οποίο εκτελούνται οι ναυπηγοεπισκευαστικές
εργασίες.
Κρίνεται επιπλέον απαραίτητο (παράγραφος 9) να
µνηµονεύεται ρητά στον νόµο ότι µέχρι τη δηµοσίευση
των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και θα ρυθµίζουν κατά τρόπο διάφορο τη διαδικασία και το ύψος των επιβαλλόµενων προστίµων θα ισχύουν το άρθρο 16 του ν. 2639/1998 και η κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού
εκδοθείσα
υπ’
αριθµ.
2063/Δ1/632/2011 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 266), η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν.
3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν.
3846/2010, το άρθρο 25 του
ν. 2956/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση δ του ν. 3846/2010
και η εκδοθείσα κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης
υπ’ αριθµ. 15527/639/2010 Υπουργική Απόφαση (Β΄
1359) και οι διατάξεις περί επιβολής κυρώσεων από τους
Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Κρίνεται εύλογη και σκόπιµη η παρούσα διάταξη προκειµένου να αποφευχθεί η ύπαρξη κάποιου νοµοθετικού κενού µέχρι την έκδοση των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα «δίνεται» νόµιµο έρεισµα στην ισχύ των υπουργικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί
και ρυθµίζουν τον τρόπο επιβολή διοικητικών κυρώσεων
µέχρι και σήµερα.
Τέλος για τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών µε σκοπό την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής κρίνεται δικαιολογηµένη η κοινοποίηση των διοικητικών προστίµων και στο Σ.Δ.Ο.Ε. για την αποτελεσµατικότερη συνεργασία των ελεγκτικών µηχανισµών
(παράγραφος 10).
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Άρθρο 25
Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας
για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας
Με το άρθρο αυτό οι Επιθεωρητές Εργασίας επιφορτίζονται µε τον έλεγχο της καταχώρισης των προσλαµβανόµενων µισθωτών στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9
περ. στ. αα του α.ν 1846/1951, για εξακρίβωση των εκάστοτε υπαγοµένων στην ασφάλιση προσώπων και του αριθµού αυτών για την τήρηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης συντάσσεται διαπιστωτική πράξη, η οποία αποστέλλεται στο ΙΚΑΕΤΑΜ και στο Σ.Δ.Ο.Ε και είναι δεσµευτική για τα αρµόδια όργανα, τα οποία υποχρεούνται να επιβάλλουν στον
παραβάτη εργοδότη τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι η επιχείρηση ή η εκµετάλλευση είναι αναπόγραφη σε ασφαλιστικό φορέα, πέρα από την διοικητική κύρωση επιβάλλεται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή
του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µέχρι
την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στα µητρώα
των οικείων ασφαλιστικών φορέων.
Επίσης προβλέπεται ότι προσωρινή διακοπή της επιχείρησης επιβάλλεται και στην περίπτωση διαπίστωσης
αδήλωτης εργασίας. Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
στις περιπτώσεις αυτές δε θίγονται σε καµία περίπτωση.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, µέσω της συνεργασίας των αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών και την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων.
Άρθρο 26
Θεσµοθέτηση Κάρτας Εργασίας
Η κάρτα εργασίας αποτελεί µέτρο στοχευµένο και έχει σκοπό την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
Στόχος είναι να εφαρµοσθεί σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρήσεων, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα
κατέληγε σε οριζόντια µείωση εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων. Στοχεύουµε λοιπόν κυρίως σε κλάδους επιχειρήσεων που έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
1. Παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα σε σχέση µε
την αδήλωτη εργασία και δύσκολη πρόσβαση για τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
2. Έχουν µεγάλο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος αφού είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας.
3. Είναι µικρές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που απασχολούν οι περισσότερες µέχρι 10 άτοµα και ασφαλίζουν λιγότερους ακόµη και από τους µισούς από αυτούς.
4. Πολλές από αυτές επωφελούνται επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών ως κίνητρο για την ενίσχυση της
απασχόλησης.
5. Λειτουργούν στο εσωτερικό των κλάδων µε αθέµιτο
ανταγωνισµό σε σχέση µε τις λίγες συνεπείς επιχειρήσεις.
Η σύνδεση της κάρτας εργασίας µε το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα του άρθρου 19 παρουσιάζει και άλλα
οφέλη, όπως η µείωση της γραφειοκρατίας, αφού θα µειωθεί το διοικητικό βάρος από την αποστολή για θεώρηση
των καταστάσεων προσωπικού από τις Επιθεωρήσεις

Εργασίας, την αναγγελία της υπερωριακής εργασίας,
τον έλεγχο της χορήγησης ή µη αδειών κλπ.
Επίσης προβλέπεται στις επιχειρήσεις που έπειτα από
Υπουργική απόφαση θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν το σύστηµα αυτό, έκπτωση έως 10% επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, που καλούνται να καταβάλλουν, αλλά και διοικητική κύρωση σε περίπτωση
που η επιχείρηση στην οποία εισήχθη το σύστηµα της
κάρτας εργασίας δεν κάνει σωστή χρήση αυτής, κύρωση
η οποία αντιστοιχεί στην κατάργηση της έκπτωσης για
διάστηµα τριών (3) µηνών και επιπλέον πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε απασχολούµενο, ο οποίος
δεν κάνει χρήση της κάρτας εργασίας.
Επίσης προβλέπεται κύρωση στον ίδιο τον µισθωτό ύψους 200 ευρώ, η οποία βαρύνει τον εργαζόµενο και καταβάλλεται από τον εργοδότη δεδοµένου ότι και αυτός
(ο εργαζόµενος) ωφελείται µισθολογικά από τη ρύθµιση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά εντός τετραετίας το χρονικό διάστηµα της
κατάργησης της έκπτωσης αυξάνεται σε έξι (6) µήνες.
Με το ίδιο άρθρο προβλέπονται τα όργανα που θα επιβάλλουν τα πρόστιµα (Σ.ΕΠ.Ε – ΙΚΑ - Μεικτά κλιµάκια ελέγχου), ανάλογα µε τη φύση της παράβασης (εργατική
και ασφαλιστική νοµοθεσία αντίστοιχα).
Τέλος ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα εφαρµοστεί το σύστηµα της Κάρτας Εργασίας, οι κλάδοι και το είδος των επιχειρήσεων,
οι προδιαγραφές του συστήµατος, ο τρόπος επεξεργασίας των δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, ενώ πριν από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης προβλέπεται η πραγµατοποίηση οικονοµικής µελέτης προκειµένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις και
περιοχές πρέπει να ενταχθούν στη ρύθµιση και ποιο θα
είναι ανά κλάδο και περιοχή το ποσοστό της έκπτωσης.
Σε κάθε περίπτωση το µέτρο αυτό θα εφαρµοστεί αρχικώς πιλοτικά σε συγκεκριµένο κλάδο και είδος επιχειρήσεων και σε οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή που
θα καθοριστούν βάσει των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης από τον νόµο οικονοµικής µελέτης την οποία
θα συντάξει η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης. Η οικονοµική µελέτη ιεραρχεί τους προτεινόµενους κλάδους επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιοχή µε βάση τα αντίστοιχα ποσοστά αδήλωτης εργασίας και το όφελος που
θα προκύψει για τα ασφαλιστικά ταµεία από την εγκατάσταση του συστήµατος της κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις που καταγράφονται υψηλά ποσοστά αδήλωτης
εργασίας.
Η διατήρηση και η τυχόν επέκταση του µέτρου αυτού
θα εξαρτηθεί από την αποτελεσµατικότητά του κατά την
πιλοτική του εφαρµογή. Συγκεκριµένα θα διαπιστωθεί το
ποσοστό αύξησης των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και η ταυτόχρονη µείωση της εισφοροδιαφυγής. Σε
περίπτωση εποµένως που το «πρόσηµο» από την εφαρµογή του µέτρου είναι θετικό, το οποίο και πάλι θα κριθεί
βάσει του καθαρού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος στο
ασφαλιστικό σύστηµα, θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους επιχειρήσεων και περιοχές σύµφωνα µε την οικονοµική µελέτη. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που δεν
επιτευχθούν οι στόχοι της µείωσης των ποσοστών της αδήλωτης εργασίας και της αντίστοιχης αύξησης των εισπραττόµενων ασφαλιστικών εισφορών, το µέτρο θα επανεξεταστεί και θα προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες.
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Άρθρο 27
Κοινοποίηση πράξεων
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται η επίδοση των πράξεων
που εκδίδει το Σ.ΕΠ.Ε, για την οποία εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο παραλαβή των πράξεων αυτών από τον εργοδότη ή από τα προβλεπόµενα
από την κείµενη νοµοθεσία πρόσωπα, ο επιδίδων πέρα
από τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία ενέργειές του, τοιχοκολλά επιπλέον την πράξη στην ειδική πινακίδα του οικείου τοπικού Τµήµατος του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας συντάσσοντας σχετική έκθεση,
όπως ακριβώς πράττουν και οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ. Με την τοιχοκόλληση τεκµαίρεται η λήψη γνώσης
δεδοµένου ότι ουκ ολίγες φορές οι εργοδότες αρνούνται σκοπίµως να παραλάβουν τις προσκλήσεις για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, τις πράξεις επιβολής προστίµων κλπ µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η συνέχιση και εν τέλει ολοκλήρωση της διαδικασία επιβολής
των όποιων κυρώσεων.
Άρθρο 28
Ποινικές κυρώσεις
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις
που επιβάλλονται για τις ειδικά αναφερόµενες παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 29 ΕΩΣ 32
Με τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους ιατρούς εργασίας και τους συµβούλους ασφαλείας της εργασίας, συστήνονται µικτά
κλιµάκια ελέγχου στα οποία συµµετέχουν και ελεγκτές
του Σ.Δ.Ο.Ε., νοµοθετείται η δράση ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ Σ.ΕΠ.Ε-Ι.Κ.Α. και Γ.Γ.Π.Σ και τέλος ρυθµίζονται ζητήµατα του προσωπικού συνεπεία της σύστασης του νέου Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για Ιατρούς Εργασίας
Το θέµα της άσκησης Ιατρικής της Εργασίας, παρά την
παρέλευση 25 ετών από τη θέσπιση του θεσµού, εξακολουθεί να µην έχει διευθετηθεί. Σε αυτό συνετέλεσαν οι
αλλεπάλληλες και αντιφατικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι
οποίες, επιπροσθέτως, δεν υπήρξαν αρκετά λειτουργικές στην εφαρµογή τους, καθώς και κάποιες συντεχνιακές πρακτικές, προωθούσες συµφέροντα µιας ηχηρής
µειοψηφίας εις βάρος του εργασιακού περιβάλλοντος
και του κοινωνικού συνόλου το οποίο οφείλουµε να προστατεύσουµε. Βασικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν
και ταλανίζουν το θεσµό είναι ότι σε αρκετούς νοµούς
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Ιατροί που πληρούν τις
νόµιµες προϋποθέσεις, οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα ή αρνούνται την παροχή άδειας άσκησης καθηκόντων σε Ιατρό έτερου Ιατρικού Συλλόγου και
αρκετές επιχειρήσεις, εκτός των κεντρικών εγκαταστά-

σεων που έχουν σε ένα νοµό, διαθέτουν και υποκαταστήµατα µε µικρό αριθµό εργαζοµένων στην πλειονότητα και σε άλλους νοµούς στους οποίους θα πρέπει να επιλύσουν το θέµα της σύµβασης µε Ιατρό Εργασίας εξαρχής.
Η Κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στη στήριξη του θεσµού της Ιατρικής της Εργασίας και θέλει να τον αποδεσµεύσει από παρωχηµένες πρακτικές, που στερούν την
αγορά εργασίας και από τις πιο υποτυπώδεις παροχές
των σχετικών υπηρεσιών. Σκοπός της ρύθµισης είναι να
αποσαφηνιστεί επακριβώς ο κύκλος των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας και να καταστεί περισσότερο λειτουργικός ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους ανά την επικράτεια.
Αίρουµε τις υφιστάµενες ασάφειες και δηµιουργούµε ένα καθαρό και λειτουργικό τοπίο, προς όφελος της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Διευκρινίζουµε ότι η εισηγούµενη διάταξη δεν εισάγει κάποια ιδιαίτερη καινοτοµία ως προς την άσκηση καθηκόντων Ιατρικής της Εργασίας από µη Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας,
καθώς και οι προηγούµενοι νοµοθέτες φαίνεται να αναγνώρισαν την αδυναµία κάλυψης των αναγκών θεσπίζοντας τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, µε διάφορα κριτήρια, κυρίως αυτό της αποδεδειγµένης εµπειρίας. Με την
εισαγόµενη διάταξη οριστικοποιείται απλώς ο κύκλος
των ιατρών αυτών µε τη δηµιουργία ενός κλειστού καταλόγου διαπιστευµένου από την Πολιτεία, προκειµένου
να ενισχυθεί το έργο των Ειδικών Ιατρών Εργασίας και
να µην περιέλθει ο θεσµός σε πλήρη ατροφία.
Δυστυχώς, αυτή τη στιγµή υπάρχει αναλογικά ελάχιστος αριθµός Ειδικών Ιατρών Εργασίας, περίπου 100 πανελλαδικώς, οι οποίοι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό
δεν επαρκούν για την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών. Οι µελέτες αναφορικά µε τον αναγκαίο αριθµό ιατρών εργασίας - προκειµένου να υπάρξει µια στοιχειώδη
κάλυψη των αναγκών – κυµαίνονται από 300 µέχρι 1000
και πλέον ιατρούς. Η απόκλιση δηλαδή από το υπάρχον
δυναµικό σε Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας, ακόµα και στην
πιο συντηρητική µελέτη, είναι µεγάλη. Βεβαίως και θα
πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των ιατρών που λαµβάνει
τη σχετική ειδικότητα. Με την εισαγόµενη διάταξη αντιµετωπίζουµε την κατάσταση όπως είναι διαµορφωµένη
σήµερα και ρυθµίζουµε επιµέρους θέµατα τα οποία έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα στην πράξη υποβαθµίζοντας τον θεσµό της Ιατρικής της Εργασίας. Ρυθµίζεται
κατ’ ουσίαν το µεγάλο πρόβληµα που προκύπτει από τον
αναλογικά πολύ µικρό αριθµό Ιατρών Εργασίας που υπάρχει πανελλαδικά σε σχέση µε τις ανάγκες που υπάρχουν και σε συνδυασµό µε περιορισµούς ως προς την
κατά τόπο άσκηση των καθηκόντων τους, που προσφέρουν µόνο γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και περιορισµούς.
Το αγαθό της υγείας στην εργασία κρίνεται ως υπερκείµενο των υπαρχουσών περιοριστικών όρων. Οφείλουµε όλοι να παραµερίσουµε προσωπικές σκοπιµότητες και να σταθούµε µε συνέπεια απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η ενίσχυση του θεσµού και όχι η εγκατάλειψή του σε µια αιµορραγική κατάσταση είναι χρέος µας
και µε τη γνώση αυτού του χρέους προχωρήσαµε στη
σύνταξη και την κατάθεση της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρότασης.
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Άρθρο 30
Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και ΓΓΠΣ µέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Η αύξηση φαινοµένων εισφοροδιαφυγής που παρατηρείται καθιστά αναγκαία τη λήψη πρόσθετων µέτρων για
την κατά το δυνατόν εξάλειψή της. Μεταξύ των µέτρων
αυτών συµπεριλαµβάνεται και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών και
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η οποία θα βοηθήσει στον καλύτερο και
ευχερέστερο εντοπισµό των παραβατών και στην επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.
Επιπλέον, την περίοδο αυτή δροµολογείται η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων που αφορούν το ΣΕΠΕ και παράλληλα µελετάται η διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) του ΣΕΠΕ µε τα ΠΣ του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ
για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσµατικότερη χάραξη πολιτικών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω
διασύνδεσης και της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών είναι πολύ πιθανό να κριθεί ότι ορισµένα έντυπα
(αρµοδιότητας των ανωτέρω φορέων ή του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών εποπτευόµενων φορέων) χρειάζονται τροποποιήσεις ή ότι µπορούν να ενοποιηθούν ή, τέλος, είναι πιθανό να
προκύψει ότι ορισµένα έντυπα δεν είναι απαραίτητα και
µπορούν να καταργηθούν. Δεδοµένου ότι όλες αυτές οι
αλλαγές θα σχετίζονται πλέον µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων και θα πρέπει να υιοθετούνται άµεσα, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να ρυθµίζονται τα ανωτέρω ζητήµατα µε υπουργικές αποφάσεις, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αναζητούµε τις οικείες διατάξεις που προβλέπουν το περιεχόµενο των διαφόρων εντύπων (νόµοι, βασιλικά ή νοµοθετικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κοκ) και ανάλογα να τις τροποποιούµε.
Άρθρο 31
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου
Από τις αρχές του έτους 2010 έχει ενεργοποιηθεί η
διάταξη του άρθρου 151 του ν. 3655/2008 µε σκοπό την
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και διενεργούνται πλέον τακτικοί έλεγχοι από µικτά κλιµάκια αποτελούµενα από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης
(Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ και του Σ.ΕΠ.Ε. Με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται ένας ολοκληρωµένος συντονισµός µέσω της συνεργασίας των προαναφερόµενων ελεγκτικών
µηχανισµών και του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής.
Άρθρο 32
Ορολογία
Με το άρθρο αυτό διευκρινίζεται η αντιστοιχία των καταργούµενων όρων µε τους όρους µε τους οποίους αντικαθίστανται.
Η αλλαγή της ονοµασίας των Κοινωνικών Επιθεωρητών σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και κατ’ επέκταση των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων σε Επιθεωρήσεις
Εργασιακών Σχέσεων κρίνεται σκόπιµη προκειµένου να
αποφευχθεί η σύγχυση που επικρατεί στην κοινωνία
σχετικά µε το έργο των επιθεωρητών και ιδιαίτερα σε
σχέση µε άλλους φορείς οι οποίοι κάνουν χρήση του ό-

ρου κοινωνικός (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.) Με τον όρο επιθεωρητής εργασιακών σχέσεων
ορίζεται καλύτερα το αντικείµενο των επιθεωρητών και
γίνεται περισσότερο κατανοητός ο ρόλος τους. Η ενοποίηση δε, υπό µία ορολογία του ελεγκτικού έργου των
τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών υπό τον όρο επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, εναρµονίζεται πλήρως µε την ορολογία που χρησιµοποιείται
τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τη Β. Αµερική και σχετίζεται µε το γεγονός ότι όλοι οι επιθεωρητές (τεχνικοί και υγειονοµικοί) είναι εκπαιδευµένοι στο
να επιθεωρούν τα µέτρα ασφάλειας και υγείας σύµφωνα
µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, να επισηµαίνουν
τις παραβάσεις και να συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας
και έρευνας εργατικών ατυχηµάτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι σε εξειδικευµένες περιπτώσεις που απαιτούν
αντιµετώπιση από την αντίστοιχη ειδικότητα δε θα εξαντλείται η δυνατότητα διαχείρισης των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας σύµφωνα µε την ειδικότητά τους. Ως εξειδικευµένες περιπτώσεις ορίζονται
αυτές που εκτός από τη γνώση της νοµοθεσίας και την
εργασιακή πρακτική, απαιτείται ευρύτερη γνώση που έχει σχέση µε την ειδικότητα του επιθεωρητή Ασφάλειας
και Υγείας της Εργασίας. Στα πλαίσια αυτής της αλλαγής προτείνεται και η µετονοµασία των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Άρθρο 33
Μεταβατικές - Καταργούµενες διατάξεις
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται:
- τα θέµατα της µεταφοράς και ένταξης του προσωπικού του ΣΕΠΕ, όπως αυτό είχε συσταθεί µε το ν.
2639/1998, στη νέα Υπηρεσία που ιδρύεται µε τον παρόντα νόµο,
- τα θέµατα της τοποθέτησης υπαλλήλων και Προϊσταµένων των οργανικών του µονάδων και η θητεία των τελευταίων,
- η διαδοχή της νέας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ σε όλες τις
σχέσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, της καταργηθείσης
υπηρεσίας.
- η διατήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν στην
εξέλιξη, τις αποδοχές, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του εντασσόµενου ή µεταφερόµενου προσωπικού
- η ισχύς των µεταβατικών διατάξεων και η κατάργηση
ορισµένων.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Άρθρο 34
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Το Ε.Κ.Α.Σ. αποτελεί µία µη ανταποδοτικού χαρακτήρα
παροχή, που χορηγείται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης και αποσκοπεί στην ενίσχυση
και διασφάλιση του εισοδήµατος των χαµηλοσυνταξιούχων. Από την ηµεροµηνία θέσπισης του, για πρώτη φορά
µε το άρθρο 20, του ν. 2434/1996 (Α΄ 188), η κατ’ έτος
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χορήγησή του, µε δεδοµένο ακριβώς τον προνοιακό του
χαρακτήρα, αφού η καταβολή του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Κρατικό Προϋπολογισµό, συναρτήθηκε µε την
συνδροµή στο πρόσωπο του συνταξιούχου, συγκεκριµένου ορίου ηλικίας (προκειµένου για συνταξιούχους γήρατος και θανάτου) και εισοδηµατικών κριτηρίων, τα οποία προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου έτους.
Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται ο εξορθολογισµός των κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., προκειµένου να το λαµβάνουν οι πράγµατι έχοντες τις µεγαλύτερες ανάγκες χαµηλοσυνταξιούχοι της χώρας, αφού
µέχρι σήµερα, λόγω της διατύπωσης της ισχύουσας νοµοθεσίας «φορολογητέο εισόδηµα» στα εισοδηµατικά
κριτήρια, δεν λαµβάνονταν υπόψη για τη χορήγησή του
π.χ. εισοδήµατα που δηλώνονταν σε κωδικούς της φορολογικής δήλωσης 659 και 660 (αµοιβές και µισθοί µελών
Δ.Σ. ανώνυµης εταιρείας, καθαρά κέρδη ατοµικής επιχείρησης πλανόδιων λιανοπωλητών, καθαρά κέρδη όσων
εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια
και φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ.). Η µέχρι σήµερα εξαίρεση από τα εισοδηµατικά κριτήρια του ετήσιου ατοµικού και ετήσιου οικογενειακού φορολογητέου εισοδήµατος, των ποσών που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο ή
είναι τεκµαρτά, είχε ως αποτέλεσµα να λαµβάνουν το
Ε.Κ.Α.Σ. πρόσωπα που είχαν µεν µικρή σύνταξη, πλην όµως διέθεταν και εισοδήµατα από άλλες πηγές, τα οποία
πολλές φορές ήταν εξαιρετικά σηµαντικά.
Η ουσιώδης τροποποίηση που επιφέρει η προτεινόµενη διάταξη συνίσταται στο γεγονός ότι, στο ποσό του ετήσιου ατοµικού φορολογητέου εισοδήµατος του συνταξιούχου, καθώς και στο ποσό του ετήσιου οικογενειακού
φορολογητέου εισοδήµατος, περιλαµβάνονται, πλέον,
όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα αν είναι πραγµατικά ή απαλλάσσονται από φόρο ή αν φορολογούνται µε ειδικό
τρόπο.
Πέραν της ανωτέρω διαφοροποίησης ως προς τα εισοδηµατικά κριτήρια που αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου έτους (που µε τη σειρά τους αφορούν εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το αµέσως προηγούµενο έτος)
και προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται, πράγµατι, σε συνταξιούχους χαµηλού εισοδήµατος, µε την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται για πρώτη φορά και πρόσθετο εισοδηµατικό κριτήριο, το οποίο
αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως επιδοµάτων), που έχει καταβληθεί στους
συνταξιούχους κατά το µήνα έναρξης ισχύος του υπό
κατάθεση νόµου ή, προκειµένου για όσους συνταξιοδοτηθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αυτού
που θα δικαιούνται οι συνταξιούχοι κατά τον πρώτο πλήρη µήνα της συνταξιοδότησής τους (πλαφόν τα 850,00
ευρώ).
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τις οποίες καλείται
να καλύψει τόσο το Ε.Κ.Α.Σ. όσο και το Συµπληρωµατικό
- Προνοιακό ποσό της σύνταξης, αλλά και την οικονοµική κατάσταση της χώρας µας και δεδοµένου ότι οι παροχές αυτές αποτελούν προνοιακές παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό, προστίθεται ως προϋπόθεση για τη
χορήγησή τους, η µόνιµη διαµονή του συνταξιούχου στη
χώρα µας και απαγορεύεται, πλέον, ρητά η εξαγωγή του

Ε.Κ.Α.Σ. και του Συµπληρωµατικού - Προνοιακού ποσού
της σύνταξης από τη χώρα.
Επίσης, µε τη νέα διάταξη αναπροσαρµόζονται και τα
ποσά του επιδόµατος που θα καταβάλλονται µε βάση τα
κριτήρια αυτά και προβλέπεται για τους συνταξιούχους
γήρατος και αναπηρίας που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη, αντίστοιχη µείωση του επιδόµατος κατά το 1/3 του
δικαιούµενου ποσού. Η µείωση αυτή του επιδόµατος
προτείνεται ως κίνητρο για την παραµονή των εργαζοµένων στην εργασία τους και τη συνταξιοδότησή τους µε
πλήρη σύνταξη.
Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι σκοπός της
προτεινόµενης διάταξης είναι ο κατά το δυνατόν εξορθολογισµός των προϋποθέσεων χορήγησης του
Ε.Κ.Α.Σ., ούτως ώστε, το επίδοµα αυτό, µε δεδοµένο, ακριβώς, τον προνοιακό του χαρακτήρα, αλλά και την υφιστάµενη δυσµενή δηµοσιονοµική δυνατότητα της χώρας, να καταβάλλεται, πράγµατι, στους χαµηλοσυνταξιούχους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ) 883/2004 (πρώην άρθρο 50 του Καν. (ΕΟΚ) 1408/1971) ο δικαιούχος
παροχών σε ένα κράτος - µέλος µε συνυπολογισµό χρόνου που έχει διανυθεί σε άλλα κράτη - µέλη της ΕΕ, εφόσον διαµένει µόνιµα στο έδαφός του και έχει τουλάχιστον 300 ηµέρες ασφάλισης δεν µπορεί να λάβει παροχή µικρότερη από την ελάχιστη παροχή που προβλέπει η
νοµοθεσία του συγκεκριµένου κράτους.
Έτσι αν το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από το
συνυπολογισµό των περιόδων ασφάλισης είναι µικρότερο από την ελάχιστη παροχή, ο αρµόδιος φορέας αυτού
του κράτους µέλους καταβάλλει στον ενδιαφερόµενο
καθ’ όλο το διάστηµα κατά το οποίο κατοικεί στο έδαφός
του, συµπληρωµατικό ποσό ίσο µε τη διαφορά µεταξύ
του συνόλου των παροχών που οφείλονται σύµφωνα µε
το σύνολο των περιόδων ασφάλισης και του ποσού της
ελάχιστης παροχής.
Στην ελληνική νοµοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων
δεν προβλέπεται ελάχιστη καταβαλλόµενη ασφαλιστική
παροχή.
Κατόπιν διασταλτικής ερµηνείας των κειµένων διατάξεων, επί σειρά ετών, η ελάχιστη παροχή ταυτίστηκε µε
το εκάστοτε, από κάθε ασφαλιστικό οργανισµό καταβαλλόµενο κατώτατο όριο, µε συνέπεια να δηµιουργούνται
ερµηνευτικά προβλήµατα κατά την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης του Καν(ΕΚ)883/2004 και να επέρχονται
δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Η ελάχιστη παροχή µε την έννοια της βασικής σύνταξης εισήχθη πρόσφατα µε το άρθρο 2 του ν. 3863/2010
και καθιερώνεται για όλους τους ασφαλισµένους των
Οργανισµών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ. Μετά την οριοθέτηση κατά τα ως άνω της ελάχιστης παροχής από
την ελληνική νοµοθεσία και προκειµένου να εναρµονίζεται η ελληνική µε την κοινοτική προσέγγιση της έννοιας
κατά το άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ) 883/2004 καθορίζεται µε
ρητή διάταξη ότι, ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του
άρθρου 58 είναι η βασική σύνταξη του άρθρου 2 του ν.
3863/2010 δηλαδή 360,00 ευρώ όπως κάθε φορά αναπροσαρµόζεται. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την δηµοσίευση του νόµου, καταλαµβάνονται δε υπό το κράτος
των νέων ρυθµίσεων όλες οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης σε οιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
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Άρθρο 35
Ρυθµίσεις Ασφάλισης Ασθένειας - Κάλυψη Ανέργων
1. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ανεργίας ή υποαπασχόλησης µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών ασφάλισης, προκειµένου να δικαιούνται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη οι
ίδιοι και τα µέλη οικογενείας τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος το έτος 2011 να ανέρχονται σε πενήντα (50) ηµέρες
ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ή
κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, όπως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάµατος καθώς και στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευσίνας εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ανεργίας, µε συνέπεια να αδυνατούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών ασφάλισης,
προκειµένου να καλυφθούν για παροχές ασθένειας σε
είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση διάταξης, ώστε να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος για το διάστηµα
από 1.3.2009 µέχρι 28.2.2013 χωρίς προϋποθέσεις ηµερών ασφάλισης.
3. Οι ρητινοσυλλέκτες των περιοχών που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του 2007 και δεδοµένου του ιδιαίτερου τρόπου που απαιτείται για την ασφάλισή τους, εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα σχετικά
µε το θέµα της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας τους.
Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση διάταξης,
σύµφωνα µε την οποία η παραπάνω κατηγορία ασφαλισµένων να συνεχίσει να καλύπτεται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
για παροχές ασθένειας σε είδος και το χρονικό διάστηµα
από 1.3.2009 µέχρι 28.2.2013, εφόσον είχαν αυτό το δικαίωµα το έτος 2007.
4. Με την ισχύουσα νοµοθεσία, οι άνεργοι µισθωτοί ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες µετά τη διακοπή της εργασίας
τους, δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επιµέρους
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 του ν. 2768/1999 και του
δευτέρου άρθρου παρ. 8 του ν. 3845/2010, για δύο (έτη)
από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ή από την ηµεροµηνία διακοπής του επαγγέλµατός τους.
Επειδή µεγάλος αριθµός ανέργων παραµένει άνεργος
για µεγαλύτερο της διετίας διάστηµα, λαµβανοµένης υπόψη και της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που
διέρχεται η χώρα µας, έχει δε παρατηρηθεί το φαινόµενο να παραµένει και ακάλυπτος για υγειονοµική περίθαλψη τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, προτείνεται η θέσπιση της διάταξης αυτής, ώστε να καλύπτονται
για ένα έτος ακόµη και όχι πέραν της 31.12.2011.
Ο ΟΑΕΔ θα αποδίδει στους ασφαλιστικούς φορείς την
προβλεπόµενη εισφορά, ώστε να καλύπτεται η όποια οικονοµική επιβάρυνση του φορέα κατά την παροχή υγειονοµικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των ανέργων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις επιµέρους
διατάξεις των παραπάνω νόµων.
5. Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νοµού Κέρκυρας, που απασχολούσαν περίπου 182 εργαζόµενους,
δε λειτούργησαν το καλοκαίρι του 2010 επειδή έγινε άρση της άδειας λειτουργίας τους λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι

στις επιχειρήσεις αυτές να αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα υποαπασχόλησης ή ανεργίας και να αδυνατούν
να συγκεντρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών ασφάλισης, προκειµένου να συνεχίσουν να καλύπτονται
για ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη οι ίδιοι και τα µέλη οικογενείας τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για
το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση διάταξης, ώστε οι άνεργοι ξενοδοχοϋπάλληλοι του νοµού Κέρκυρας, που το 2009 απασχολήθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και δεν επαναπροσλήφθηκαν λόγω της µη επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, να συνεχίσουν να καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς προϋποθέσεις ηµερών ασφάλισης, για το διάστηµα από 1.3.2011 έως και 29.2.2012.
Άρθρο 36
Προστασία από απόλυση λόγω µητρότητας
Με την ανωτέρω ρύθµιση αυξάνεται η περίοδος προστασίας από απόλυση των γυναικών, ώστε να φθάνει συνολικά τους δέκα οκτώ µήνες µετά τον τοκετό. Η αύξηση
αυτή κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης καθώς, στις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες, η
θέση εργασίας των γυναικών, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της λοχείας είναι πολύ πιο ευάλωτη, λόγω
της βιολογικής τους κατάστασης. Με την προτεινόµενη
ρύθµιση επιχειρείται να προστατευθεί η θέση εργασίας
των γυναικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επανέλθουν και να επανενταχθούν οµαλά στην εργασία τους,
αφού έχουν λάβει τις δυνατές άδειες και διευκολύνσεις
που τους παρέχει η ισχύουσα νοµοθεσία (άδεια µητρότητας, ειδική παροχή και ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας, ισόχρονη άδεια αντί του µειωµένου ωραρίου,
γονική άδεια, κανονική άδεια ενός ή και δύο ετών).
Τέλος, καταργείται µε την παράγραφο 1 της περίπτωσης Β του άρθρου 85, η διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 20 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207) καθώς η εισαγόµενη ρύθµιση υπερκαλύπτει το σκοπό και τις ανάγκες για
τους οποίους θεσπίσθηκε αρχικά.
Σκοπός των ρυθµίσεων του άρθρου 142 του ν. 3655/
2008 (Α΄ 58) είναι να αυξήσει την προστασία της πλέον
ευάλωτης οικονοµικά κατηγορίας εργαζοµένων µητέρων
του ιδιωτικού τοµέα, ήτοι εκείνων των εργαζοµένων µητέρων που δεν διαθέτουν ασπίδα προστασίας άλλη πλην
εκείνης που τους εξασφαλίζει η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος, για τον οποίο στο
άρθρο 142 του ν. 3655/2008 η ειδική παροχή του ΟΑΕΔ
συνδέθηκε µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 20042005, ενώ θα µπορούσε να θεσπιστεί ανεξάρτητα από
αυτό ως κοινωνική παροχή του ΟΑΕΔ.
Επειδή όµως κατά την εφαρµογή του ως άνω άρθρου
προέκυψαν αντικρουόµενες ερµηνείες όσον αφορά το
προσωπικό πεδίο εφαρµογής του, µε την προτεινόµενη
ερµηνευτική διάταξη αποσαφηνίζεται ότι στο πεδίο εφαρµογής του ως άνω άρθρου εµπίπτει η µητέρα που είναι ασφαλισµένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται µε σχέση
εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις
ή εκµεταλλεύσεις του ιδιωτικού τοµέα και για την εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για
φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο
από τις ρυθµίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΕΕ), σύµφωνα
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µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 20042005.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 142 του
ν. 3655/2008, οι µητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
που εργάζονται µε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, µετά τη
λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο άδειας, δικαιούνται να λάβουν ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας 6/µηνης διάρκειας.
Κατά την διάρκεια της εξάµηνης αυτής άδειας, παρατηρήθηκε ότι οι ασφαλισµένες που κάνουν χρήση αυτής
της άδειας, αντιµετωπίζουν πρόβληµα διακοπής της ασφάλισης τους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Το
πρόβληµα αυτό προκύπτει, διότι από τις διατάξεις του
άρθρου 142 του ν. 3655/2008 δεν προβλέπεται καταβολή εισφορών στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και από το γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστηµα της άδειας κυήσεως και λοχείας, δεν αποδίδονται εισφορές για τον Κλάδο Ασθένειας του Ιδρύµατος από το ποσό του επιδόµατος που τους καταβάλλεται.
Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής προβλέπεται να
αποδίδονται εισφορές για τον Κλάδο Ασθένειας, κατά το
χρονικό διάστηµα της εξάµηνης άδειας µητρότητας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη συνέχιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κατά
τη διάρκεια της άδειας αυτής.
Επίσης, µε την εν λόγω διάταξη προβλέπεται και η καταβολή εισφορών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
κατά το χρονικό διάστηµα της 6/µηνης άδειας µητρότητας, ώστε να είναι ασφαλιστικά ισχυρός για την επικουρική ασφάλιση ο χρόνος της άδειας αυτής.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 148 του
ν. 3655/2008 αναδιατυπώνονται, ώστε η εφαρµογή τους
να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του
α.ν. 1846/1951, που αφορούν την καταβολή επιδόµατος
ασθένειας, το οποίο δικαιούνται µόνο οι άµεσα ασφαλισµένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Άρθρο 37
Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων
και αδελφών αναπήρων
1. Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις
της παρ.6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), τη
συµπλήρωσή του µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
53 του ν. 3518/2006 και την προσθήκη του άρθρου 140
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
Η ανωτέρω διάταξη παρέχει τη δυνατότητα σε µητέρες ατόµων µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς
και σε συζύγους ατόµων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω να συνταξιοδοτηθούν µε 25 έτη ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Το δικαίωµα συνταξιοδότησης
σε περίπτωση γονέων αναπήρων µπορεί να ασκηθεί και
από τον ασφαλισµένο πατέρα, εφόσον η ασφαλισµένη
µητέρα δηλώσει ότι η ίδια δεν θα το ασκήσει Η διάταξη
αυτή θεσπίστηκε µε βάση τη συνταγµατική επιταγή για
την προστασία της οικογένειας και µοναδικό σκοπό έχει
την προστασία των ατόµων µε αναπηρία. Καθώς η ισχύουσα διάταξη έθετε ως µοναδική προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση των γονέων την αναπηρία του παιδιού σε
ποσοστό 67%, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις κα-

ταστρατήγησης και κατάχρησης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε τις ευνοϊκές αυτές προϋποθέσεις.
Με τη προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώµατος αυτού και η εστίαση της προνοµιακής δυνατότητας συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει πραγµατική ανάγκη στήριξης και προστασίας των ατόµων µε αναπηρία.
Για το λόγο αυτό αλλά και δεδοµένου ότι πρόκειται για
συνταξιοδότηση, κατά παρέκκλιση του γενικού νοµοθετικού πλαισίου προτείνεται ο εξορθολογισµός των προϋποθέσεων για την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος..
Στα πλαίσια της ισότητας των δύο φύλων το δικαίωµα
συνταξιοδότησης δίνεται διαζευκτικά στον έναν εκ των
δύο γονέων κατόπιν παραιτήσεως του άλλου από την άσκησή του, ή σε περίπτωση διαζυγίου σε αυτόν που ασκεί την επιµέλεια ή σε αυτόν που έχει τυχόν ορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης.
Για την άσκηση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε
25 έτη πραγµατικής ασφάλισης από το γονέα, απαιτείται
το τέκνο να είναι άγαµο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, να µην εργάζεται και να µη νοσηλεύεται σε ίδρυµα
µε δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δηµόσιου φορέα. Επίσης, ο έτερος γονέας πρέπει, κατά την ηµεροµηνία αιτήσεως για συνταξιοδότηση, να µη λαµβάνει ή να µη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το Δηµόσιο, να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον
2.400 ηµέρες ή 8 έτη πραγµατικής ασφάλισης, να έχει
πρόσφατο ασφαλιστικό δεσµό, να εργάζεται και να παραιτηθεί του δικού του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε
τις ίδιες ευνοϊκές προϋποθέσεις.
Δεδοµένου ότι, η επιβεβληµένη προστασία των αναπήρων επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιµη η παροχή δυνατότητας συνταξιοδότησης µε ευνοϊκές προϋποθέσεις και στον αδελφό/ή που έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης
του αναπήρου αδελφού/ής ή που συνοικεί µε τον ανάπηρο και βαρύνεται αποδεδειγµένα µε τη φροντίδα του σε
περίπτωση που οι γονείς εκλείπουν ή αδυνατούν να τον
φροντίσουν οι ίδιοι για λόγους υγείας. Για το λόγο αυτό,
επεκτείνεται και στους ασφαλισµένους σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αδελφούς/ες ατόµων
µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε 25 έτη πραγµατικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος είναι επίσης αυστηρές προς αποφυγή περιπτώσεων καταστρατήγησης του σκοπού της διάταξης.
Προκειµένου για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012 και 25 έτη από 1.1.2013 και εφεξής, στα οποία συνυπολογίζεται ο
χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται
κατόπιν εξαγοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3232/2004,καθώς και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε
φορείς κύριας Ασφάλισης.
2. Όπως είναι γνωστό, µε το άρθρο 38, του ν. 3863/
2010 (Α΄ 115), θεσπίστηκε το µέτρο της επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, για τους συνταξιούχους του δηµοσίου, Ν.Α.Τ. και των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία παρακρατείται από τα ποσά
των συντάξεων κύριας ασφάλισης που υπερβαίνουν το
ύψος των 1.400,00 ευρώ.
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Με τη διάταξη της περίπτωσης γ΄, της παραγράφου 3,
του εν λόγω άρθρου, ορίστηκε ότι από τις θεσπιζόµενες
παρακρατήσεις, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι αναπηρίας
ή γήρατος, που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή
το επίδοµα απολύτου αναπηρίας, του άρθρου 42, του ν.
1140/1981 (Α΄ 68). Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, προέκυπτε, κατά την εφαρµογή της, ότι της ειδικής
παρακράτησης εξαιρούνται, αποκλειστικά, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, φορέων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα και είναι είτε
« παλαιοί » είτε « νέοι » ασφαλισµένοι (δηλαδή, υπαγόµενοι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, είτε πριν είτε µετά την
01.01.1993), καθώς και οι συνταξιούχοι φορέων αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι λαµβάνουν προσαύξηση της σύνταξής
τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, δηλαδή οι συνταξιούχοι δικαιούχοι της προσαύξησης λόγω απόλυτης
αναπηρίας, οι οποίοι είναι « παλαιοί » ασφαλισµένοι.
Με δεδοµένο ότι, αφ’ ενός το εξωϊδρυµατικό επίδοµα
το λαµβάνουν και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισµένοι), αφ’ ετέρου οι συνταξιούχοι που είναι «νέοι» ασφαλισµένοι, δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 30, του ν. 2084/1992 (Α΄ 165),
κρίνεται σκόπιµη, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και
ισότητας, η αντικατάσταση της περίπτωσης γ΄, της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, ούτως ώστε της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, να εξαιρείται το σύνολο των συνταξιούχων
φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δικαιούνται εξωϊδρυµατικό επίδοµα και προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

γανισµοί υποχρεούνται στην έκδοση οριστικής απόφασης εκτείνεται στους έξι (6) µήνες, ενώ στην περίπτωση,
ειδικότερα, της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, η εν
λόγω τιθέµενη προθεσµία αρχίζει από την κοινοποίηση
στον φορέα ή την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο της
οριστικής γνωµάτευσης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής.
Με τις ίδιες διατάξεις λαµβάνεται µέριµνα και για τις
περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικής
απόφασης συνταξιοδότησης εντός των παραπάνω ηµεροµηνιών, καθώς θεσπίζεται υποχρέωση για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς να εκδίδουν απόφαση προσωρινής συνταξιοδότησης, εντός προθεσµίας σαράντα πέντε
(45) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και
της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, αναφορικά µε το
συνολικό χρόνο ασφάλισης, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών και εντός προθεσµίας εβδοµήντα πέντε
(75) ηµερών, στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης. Το ύψος της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% του ποσού της σύνταξης, που προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδοµένα του ασφαλισµένου,
όπως αυτά περιγράφονται στις προτεινόµενες διατάξεις,
ενώ σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται του
90% του εκάστοτε ισχύοντος, κατά κατηγορία δικαιούχου, κατωτάτου ορίου σύνταξης. Συγχρόνως, δε, µε τις
ίδιες προτεινόµενες διατάξεις γίνεται ρητή αναφορά
των περιπτώσεων εκείνων, για τις οποίες η επιµέρους
διάταξη για την έκδοση προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί.
Τέλος, η προτεινόµενη νοµοθετική παρέµβαση για την
επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής των συντάξεων ολοκληρώνεται µε τη µέριµνα για συγκρότηση κλιµακίων
από υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισµών, που ως
άξονα δράσης θα έχουν αφ’ ενός την ανακεφαλαίωση
του χρόνου ασφάλισης, αφ’ ετέρου την απονοµή και
πληρωµή προσωρινών και οριστικών αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 39
Πλασµατικός χρόνος παιδιών

Άρθρο 38
Επιτάχυνση Διαδικασίας Απονοµής Συντάξεων

Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις της παραγράφου
7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), όπως ίσχυαν
µετά την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), είχε παρασχεθεί η
δυνατότητα στις ασφαλισµένες φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, να αναγνωρίζουν πλασµατικό χρόνο ασφάλισης για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1.1.2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται στα 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο
(1 έτος για το πρώτο παιδί και 2 έτη για κάθε επόµενο
και µέχρι το τρίτο) και λαµβάνεται υπόψη είτε για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Το δικαίωµα, δε, αυτό µπορούσε να ασκηθεί και από τους ασφαλισµένους πατέρες,
υπό συγκεκριµένες όµως προϋποθέσεις.
Με το παρόν άρθρο προτείνεται η αντικατάσταση των
ανωτέρω διατάξεων, µε σκοπό την παροχή της σχετικής
δυνατότητας αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου των
παιδιών και από τους δύο γονείς, υπό τις ίδιες ακριβώς
προϋποθέσεις, ασφαλισµένους σε φορείς τόσο κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.
Η αναγνώριση του εν λόγω πλασµατικού χρόνου γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συ-

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου επιχειρείται να αντιµετωπιστεί, νοµοθετικά, το πρόβληµα της παρατηρούµενης, συχνά, µεγάλης καθυστέρησης κατά την
έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και της
συνακόλουθης δυσκολίας από µέρους τους να ανταποκριθούν οικονοµικά στις ανάγκες διαβίωσής τους, κατά
το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης µέχρι την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησής τους.
Έτσι, µε τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται υποχρέωση για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και για το Δηµόσιο και το
Ν.Α.Τ., να εκδίδουν οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και των
σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον, προηγουµένως,
έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για τους ασφαλισµένους. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου οι ασφαλιστικοί ορ-
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µπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης και κατόπιν εξαγοράς,
το ποσό της οποίας βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους.
Ο ανώτατος αριθµός ετών που αναγνωρίζονται δεν
διαφοροποιείται και εξακολουθεί να είναι 5 χρόνια και
λαµβάνεται υπόψη τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ο χρόνος δε αυτός µπορεί να αναγνωριστεί για
τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης, µε εξαίρεση µόνο τις αναφερόµενες από το άρθρο περιπτώσεις. Τέλος, ορίζεται ρητά ότι οι
ρυθµίσεις του προτεινόµενου άρθρου αφορούν αποκλειστικά στους ασφαλισµένους, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται
και ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Ενώ, για τους ασφαλισµένους, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008.
Άρθρο 40
Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
Με το προτεινόµενο άρθρο επαναδιατυπώνεται η παράγραφος 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
µε την οποία είχαν επανακαθοριστεί οι χρόνοι ασφάλισης, που λαµβάνονται υπόψη είτε για τη συµπλήρωση
του κατά περίπτωση απαιτούµενου για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρόνου ασφάλισης είτε για
την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και είχε καθοριστεί ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς τους, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της παραγράφου αυτής, δηλαδή την 01.01.2011.
Σκοπός της παρέµβασης αυτής είναι η αποσαφήνιση
θεµάτων που αφορούν:
α) στο εύρος του πεδίου εφαρµογής των ρυθµίσεων
της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και
β) στους πλασµατικούς χρόνους υπό στοιχεία ε), στ), ι)
και ια).
Έτσι, σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση, ορίζεται
ρητά ότι οι νέοι διευρυµένοι χρόνοι της παραγράφου 18
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αφορούν αποκλειστικά
στους ασφαλισµένους, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα
σύνταξης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Αντίθετα, για τους
ασφαλισµένους, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010 ή
θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 01.01.2011 και εφεξής (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 18
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010), µε βάση προϋποθέσεις από διατάξεις νόµων που δεν τροποποιούνται από
το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι παλιοί χρόνοι του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄
165).
Πέραν των ανωτέρω και σε ό,τι αφορά τους πλασµατικούς χρόνους της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010, υπό στοιχεία ε), στ) και ια) γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των χρόνων αυτών, που σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτές λαµβάνονται υπόψη τόσο για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση

του ποσού της σύνταξης, ενώ, συγχρόνως, περιγράφεται σαφώς και ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς
τους.
Σε ό,τι, αφορά τον χρόνο µαθητείας (στοιχείο ι της
παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010), διευρύνεται
και πλέον αναγνωρίζονται 2 έτη (αντί του ενός). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό
αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές
τους πεποιθήσεις (στοιχείο ια΄) και διευρύνονται οι επαγγελµατικές σχολές, το χρόνο φοίτησης των οποίων
δύναται να αναγνωρίσει µε εξαγορά ο ασφαλισµένος
(στοιχείο ε΄).
Με την περίπτωση ιβ΄ δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. να αναγνωρίσουν το χρόνο που µεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου τους
µέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, δηλαδή µέχρι την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), οπότε και υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Για
την ανωτέρω αναγνώριση καταβάλλεται εισφορά ύψους
20% για τον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και 6% για τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων, επί του 25πλάσιου του Η.Α.Ε. Για την Ειδική Προσαύξηση το ύψος της εισφοράς υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος ασφαλίστρου (σήµερα 12%) επί του
25πλασίου του Η.Α.Ε.
Διευκρινίζεται ότι για τους ασφαλισµένους, που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής, µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι δεν µπορούν να ξεπερνούν τα 47 έτη ανάλογα µε το έτος θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, συνυπολογιζόµενου σε αυτά κάθε άλλου χρόνου που τυχόν έχει ή πρόκειται να αναγνωρισθεί
µε βάση άλλες διατάξεις.
Άρθρο 41
Αναγνώριση χρόνων ειδικών κατηγοριών
1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 - 17 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 επήλθαν σηµαντικές µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που αφορούσαν τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Για να αµβλυνθούν οι ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες από τις απότοµες µεταβολές, µε την παράγραφο 18
του ίδιου άρθρου, η οποία αντικατέστησε το άρθρο 40
του ν. 2084/1992, ρυθµίστηκαν οι χρόνοι που µπορούν
να αναγνωριστούν για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Μεταξύ αυτών, ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δηµόσιο λογίζεται και ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα µητρώα των πρώην
Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α. και µέχρι πέντε (5) έτη για τον ο-
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ποίο δεν είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.
Ωστόσο επειδή κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων ανέκυψαν ερωτήµατα τόσο για τον τρόπο απόδειξης του χρόνου αυτού, όσο και για τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς του, µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου αποσαφηνίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες που αφορούν την αναγνώριση του χρόνου
αυτού.
2. Με τις παρ. 2, 3 και 4 χορηγείται στους µέχρι
31.12.1992 ασφαλισµένους του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και του Τοµέα
Ασφάλισης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ η δυνατότητα αναγνώρισης, µέχρι ία
τριετία, χρόνου απασχόλησής τους στο ασφαλιστέο επάγγελ α για το οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση, εφόσον για τον αναγνωριζόµενο χρόνο υφίστατο υποχρέωση ασφάλισης στους ανωτέρω Τοµείς και δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο Τοµέα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. Στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης εµπίπτουν όλοι οι παλαιοί ασφαλισµένοι που έχουν ενεργό
ασφαλιστικό δεσµό µε τους ανωτέρω Τοµείς του ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους σε αυτούς.
Ειδικά, σε ό,τι αφορά τους ασφαλισµένους του πρώην
ΤΑΙΣΥΤ, η δυνατότητα αναγνώρισης παρέχεται και για
την αναγνώριση στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ενιαίου Ταµείου, χρόνου που συµπίπτει µε τον αναγνωριζόµενο στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης του ίδιου Ταµείου.
Για λόγους ασφαλιστικής τακτοποίησης και µε δεδοµένο ότι πολλοί ασφαλισµένοι δεν άσκησαν το σχετικό
δικαίωµα στο παρελθόν είτε λόγω µη πληροφόρησης είτε λόγω οικονοµικών δυσκολιών, κρίνεται δικαιολογηµένη η επαναχορήγηση της δυνατότητας αναγνώρισης, µετά την υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο
κείµενο της διάταξης, εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του νόµου.
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών, ορίζεται επίσης η βάση υπολογισµού και το ποσοστό εισφοράς για
την αναγνώριση του χρόνου, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης του προκύπτοντος ποσού.
3. Με την παρ. 5 του παρόντος, διευκρινίζεται ότι το
συνταξιοδοτικό δικαίωµα των ασφαλισµένων που προβαίνουν σε αναγνωρίσεις του άρθρου αυτού γεννάται
µετά την πλήρη εξόφληση του ποσού εξαγοράς και µε
την παρ. 6 ορίζεται ότι οι χρόνοι αυτοί, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2011 και εφεξής, µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν
από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και εφεξής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3863/2010, συνυπολογίζονται στους λοιπούς από αναγνώριση, οπότε
και δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα 4 – 7 έτη,
ανάλογα µε το έτος θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7
του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους φορέων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης,
που συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς ίδιο ή εξοµοιούµενο µε αυτό του Δηµοσίου, καθώς και του Τοµέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ»
του ΤΑΥΤΕΚΩ να θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα
και στον επικουρικό τους φορέα- τοµέα, συµπληρώνο-

ντας τον απαιτούµενο συντάξιµο χρόνο µε αναγνώριση
κάθε προϋπηρεσίας που συµπίπτει µε συντάξιµο χρόνο
στο Δηµόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης τους κατά τα
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του
ν. 3232/2004, ώστε να συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα
από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισής
τους. O αναγνωριζόµενος χρόνος αξιοποιείται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε τον ίδιο τρόπο
όπως αξιοποιείται στο Δηµόσιο ή στο φορέα κύριας ασφάλισής τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του ν.
3232/2004 οι ασφαλισµένοι των επικουρικών ταµείων
που συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο ή µε καθεστώς ίδιο ή εξοµοιούµενο µε αυτό του Δηµοσίου καθώς και του
πρώην ΕΛΕΑ, µπορούν να αναγνωρίζουν κάθε προϋπηρεσία που συµπίπτει µε συντάξιµο χρόνο στο Δηµόσιο ή
το φορέα κύριας ασφάλισης, ώστε να θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και στον επικουρικό φορέα µε τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα (άρθρο 53 ν. 2084/1992).
Επιπλέον, µε την 48/2007 ατοµική γνωµοδότηση του
ΝΣΚ, που αφορά στην ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 3232/2004, έγινε δεκτό ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που συµπίπτει µε συντάξιµο χρόνο
στο Δηµόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης και εξαγοράζεται από τον ασφαλισµένο στον φορέα επικουρικής ασφάλισης, µπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης
στο φορέα επικουρικής ασφάλισης µόνον µετά την εξαγορά και ολοσχερή εξόφληση του, αφού µόνον από την
εξαγορά του χρόνου αυτού ο ενδιαφερόµενος πληροί
τις προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος για λήψη επικουρικής σύνταξης.
Κατά την εφαρµογή της ανωτέρω γνωµοδότησης προέκυψαν προβλήµατα τα οποία οφείλονται στο γεγονός
ότι σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην γνωµοδότηση
η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο Δηµόσιο,
σύµφωνα µε πάγια πρακτική του ΓΛΚ, η αναγνωριζόµενη
προϋπηρεσία θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος από τότε
που έλαβε χώρα η προϋπηρεσία αυτή µε την έννοια ότι ο
ασφαλισµένος πληροί έκτοτε τις προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος και όχι µόνον από την εξαγορά και εξής.
Επειδή η διαφορετική πρακτική που ακολουθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν
εφαρµόζει το Ειδικό Καθεστώς, όσον αφορά την αξιοποίηση των αναγνωριζόµενων χρόνων για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, έχει πολλές φορές ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση του χρόνου θεµελίωσης
δικαιώµατος σε κύρια σύνταξη σε σχέση µε το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος σε επικουρική σύνταξη και τη µη
δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης στο φορέα
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, κρίνεται αναγκαία η
ρύθµιση του θέµατος.
Άρθρο 42
Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, ρυθµίζεται ενιαία για το σύνολο των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης, το θέµα της απασχόλησης των
συνταξιούχων που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος και αναπηρίας. Επιπλέον, µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ε-
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πανέρχονται σε ισχύ καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαµβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται
στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις εµπίπτουν και οι συνταξιούχοι
λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του ν. 612/1977, όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν το
εξωιδρυµατικό επίδοµα, εφόσον αναλαµβάνουν εργασία
ή αυτοαπασχολούνται.
Δεδοµένης της σοβαρότητας των παθήσεων των ανωτέρω προσώπων (τύφλωση, παραπληγία – τετραπληγία,
σκλήρυνση κατά πλάκας, µεσογειακή αναιµία κ.πλ., κατά
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), προτείνεται η εξαίρεση των προσώπων αυτών από τις ανωτέρω διατάξεις,
στις περιπτώσεις που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται.
2. Από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999,
όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, εξαιρούνται ορισµένες κατηγορίες συνταξιούχων που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις οι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. που εργάζονται στη Δηµόσια Εκπαίδευση, ήτοι ιδίως οι εκπαιδευτικοί στις Σχολές Εµποροπλοιάρχων, µέχρι 31.12.2012,
προκειµένου τα εν λόγω πρόσωπα να συνεχίσουν την
εργασία τους στη Δηµόσια Εκπαίδευση.
Η θέσπιση της εν λόγω ρύθµισης κρίνεται αναγκαία,
καθώς η συγκεκριµένη κατηγορία συνταξιούχων παρέχει
εκπαιδευτικό έργο σε εξειδικευµένο αντικείµενο, και η
αναστολή ή περικοπή της σύνταξης αποτελεί αντικίνητρο για να συνεχίσουν την εν λόγω απασχόληση.
3. Σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 63 του ν. 2676/
1999, όπως αυτό ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε την παρ.
1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, κάθε διάταξη που
ρύθµιζε διαφορετικά το θέµα της απασχόλησης συνταξιούχων καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων του εδαφίου
α΄ της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 και αυτών
που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή της καταβολής της
σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου σε εργασία υπαγόµενη στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.
Κατά την τελική διατύπωση της διάταξης της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, η τελευταία περίπτωση
που αφορά στην ισχύ των καταστατικών διατάξεων των
ασφαλιστικών οργανισµών που προβλέπουν τη διακοπή
ή αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση
απασχόλησης του συνταξιούχου σε εργασία υπαγόµενη
στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, εκ παραδροµής δεν περιλήφθηκε στο νόµο.
Για την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που
ανακύπτουν στις περιπτώσεις αυτές, κρίνεται σκόπιµη η
τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999
όπως ισχύει προκειµένου να επανέλθουν σε ισχύ οι καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισµών
που προβλέπουν τη διακοπή ή αναστολή της καταβολής
της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου σε εργασία υπαγόµενη στην ασφάλιση του φορέα
από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκε.
Επιπλέον, για λόγους ίσης µεταχείρισης, κρίνεται σκόπιµο στις περιπτώσεις που προκύπτει αναστολή της σύνταξης λόγω υπαγωγής του απασχολούµενου συνταξιούχου στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συντα-

ξιοδοτείται, να µην καταβάλλονται προσαυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές, όπως προβλέπεται από την παρ.
2 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 3863/2010, αλλά οι εισφορές που προβλέπονται
για τους λοιπούς ασφαλισµένους.
4. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 ορίζεται ρητά ότι
οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων επικουρικής ασφάλισης, που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υπόκεινται στους περιορισµούς που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των οικείων φορέων τους, ως προς την καταβολή της σύνταξης.
Tο άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) που αφορά τους
απασχολούµενους συνταξιούχους των φορέων κύριας
ασφάλισης, µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, έχει επιπτώσεις και
στους απασχολούµενους συνταξιούχους λόγω γήρατος
των φορέων επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
Συνεπώς δεν θίγονται οι καταστατικές διατάξεις των
φορέων επικουρικής ασφάλισης, µε τις οποίες τίθενται
περιορισµοί στη λήψη της σύνταξης για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος των φορέων αυτών, που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Δεδοµένου ότι αυτό δεν αναφέρεται ρητά, αλλά απλώς συνάγεται από τη διατύπωση και το περιεχόµενο
των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, και
προς αποφυγή παρερµηνειών, προτείνεται η σαφής διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης.
5. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010, αντικαταστάθηκε η διάταξη που αφορούσε
στη χορήγηση δεύτερης σύνταξης γήρατος στους ασφαλισµένους φορέων κύριας ασφάλισης.
Με το πρώτο εδάφιο καθορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι
που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο
ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, ή το
Δηµόσιο, δικαιούνται να λάβουν δεύτερη πλήρη σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 6.000 ηµέρες ασφάλισης και έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται από τη
νοµοθεσία για την απονοµή πλήρους σύνταξης.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στους λοιπούς φορείς κύριας ασφάλισης για λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος, όπου για τη λήψη της δεύτερης σύνταξης γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα σε περισσότερους του ενός φορείς
κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή µέσα σε διάστηµα έξι
µηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον
πρώτο φορέα.
Μέχρι την ισχύ του ν. 3863/2010, προκειµένου τα ανωτέρω πρόσωπα να λάβουν δεύτερη πλήρη σύνταξη
γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έπρεπε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νοµοθεσία για την απονοµή πλήρους σύνταξης, και να έχουν
πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες σε κάθε περίπτωση
ελάχιστες ηµέρες εργασίας, οι οποίες δεν µπορούσε να
είναι λιγότερες από 6.000.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποσαφηνίζεται ότι η
δεύτερη σύνταξη γήρατος χορηγείται εφόσον ο ασφαλι-
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σµένος έχει τον κατά περίπτωση χρόνο ασφάλισης για
τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, και όχι τον ελάχιστα οριζόµενο χρόνο ασφάλισης των 6.000 ηµερών ασφάλισης.
Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι για τους αυτοαπασχολούµενους δεν απαιτείται η συµπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας για δεύτερη σύνταξη, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ταυτόχρονα ή εντός εξαµήνου από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο
φορέα.
Για τη λήψη δεύτερης σύνταξης αναπηρίας από το
Ε.Τ.Α.Α. αποσαφηνίζεται ότι απαιτούνται 12 έτη ασφάλισης.
Όσον αφορά στη λήψη δεύτερης σύνταξης από τους
φορείς επικουρικής ασφάλισης, λόγω του περιεχοµένου
των διατάξεων για τους διπλοσυνταξιούχους επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά ότι οι προϋποθέσεις (ηλικίας και
χρόνου ασφάλισης) για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τους λοιπούς φορείς κύριας
ασφάλισης, έχουν εφαρµογή και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Άλλωστε, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους
διπλοσυνταξιούχους εφαρµόζονται ήδη στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), µε την οποία ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισµένοι.
Άρθρο 43
Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61
του ν. 3863/2010 στις περιπτώσεις υποψήφιου συνταξιούχου που οφείλει ασφαλιστικές εισφορές η σύνταξη
καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόµενο ποσό προσαυξηµένο µε τα πρόσθετα τέλη και
λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι µεγαλύτερο των (20) είκοσι µηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων. Το παραπάνω
ποσό παρακρατείται σε 40 ίσες µηνιαίες δόσεις, από την
έναρξη καταβολής της σύνταξης.
Λαµβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες που επικρατούν στη χώρα προτείνεται το παραπάνω
οφειλόµενο ποσό να µην υπερβαίνει το 30πλάσιο των
µηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος.
Άρθρο 44
Ασφαλιστέα Πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α΄ 287), µε την οποία καθορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ. Παράλληλα µε την παράγραφο 2
της περίπτωσης Β του άρθρου 85 καταργείται η παρ. 6
του άρθρου αυτού, όπως είχε προστεθεί µε την παρ. 1
του άρθρου 29 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), επειδή η εφαρµογή της απέκλειε από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ πρόσωπα µε πολλαπλή απασχόληση, µε κανονική όµως κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πολλαπλή απασχόλησή τους και είχε εξαιρετικά δυσµενείς συνέπειες για

τους ασφαλισµένους λόγω της ακύρωσης χρόνου ασφάλισής τους µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Ειδικότερα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/
1979, που είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου
56 του ν. 1140/1981 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 18 του ν. 1902/1990, ορίζεται ότι στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίζονται σύµφωνα µε τις
κείµενες περί υποχρεωτικής ασφάλισης διατάξεις στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών
και δεν υπάγονται, για την αυτή απασχόληση, στην ασφάλιση άλλου φορέα, κλάδου ή λογαριασµού ασφαλίσεων που λειτουργεί µε τη µορφή ν. π.δ.δ..
Από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ εξαιρέθηκαν οι ασφαλισµένοι των επικουρικών ταµείων, κλάδων ή λογαριασµών ασφάλισης µισθωτών µε νοµική
µορφή ν. π.ι.δ. και κάθε άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής, που
είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω
νόµου.
Με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου 3 του ν. 997/1979, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του 29 του ν. 1759/1988,
καθορίσθηκε ότι από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ ή οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που µετά τη συνταξιοδότηση εξακολουθούν να εργάζονται και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, οι
συνταξιούχοι φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς
και τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση και άλλου κλαδικού επικουρικού ταµείου λόγω πολλαπλής απασχόλησης ή παράλληλης κύριας ασφάλισης.
Κατά το έτος 1988, όταν ίσχυσε η παράγραφος αυτή,
για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος έπρεπε
ο ασφαλισµένος του ΕΤΕΑΜ να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 1000 ηµέρες ασφάλισης (προοδευτικά αυξανόµενες κατ’ έτος µέχρι τη συµπλήρωση 4.500 η.α.) και την
ηλικία συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.
Σκοπός της ανωτέρω περιοριστικής διάταξης ήταν να αποκλεισθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης των ήδη συνταξιούχων φορέων κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης
µε αυτές τις εξαιρετικά ευνοϊκές προϋποθέσεις, οι οποίοι λόγω συνέχισης της απασχόλησής τους είχαν ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς θα έπρεπε να ασφαλισθούν και στο ΕΤΕΑΜ. Επίσης σκοπός
ήταν να αποκλεισθούν τα πρόσωπα που ασφαλίζονται
και σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης λόγω πολλαπλής απασχόλησης ή παράλληλης κύριας ασφάλισης, επειδή οι ανωτέρω ευνοϊκές προϋποθέσεις θεσπίσθηκαν
για τους ασφαλισµένους που υπήχθησαν στο ΕΤΕΑΜ ως
επικουρικά ανασφάλιστοι.
Ήδη ο αριθµός αυτός έχει διαµορφωθεί σε 4.500 η.α.
µετά την προοδευτική κατ’ έτος αύξησή του και εποµένως εξέλιπαν οι λόγοι θέσπισης της ανωτέρω διάταξης.
Με την προτεινόµενη αντικατάσταση της παρ. 1, καθώς και την παράλληλη κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, καθορίζεται πλέον ότι στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά:
τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία (υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης), για την οποία δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά στην
ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής,
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τα πρόσωπα τα οποία, εκτός της εργασίας που παρέχουν, για την οποία ασφαλίζονται σε φορέα επικουρικής
ασφάλισης και εξαιρούνται από το ΕΤΕΑΜ, παρέχουν
και άλλη εργασία (υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης), για την οποία
δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από την ονοµασία και τη νοµική µορφή του, καθώς επίσης οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται µετά από τη συνταξιοδότησή τους,
εφόσον καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια
σύνταξη, µε άµεση εφαρµογή κατά περίπτωση των αντίστοιχων διατάξεων της γενικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας του ΕΤΕΑΜ ως προς την ισχύ του χρόνου ασφάλισής τους, σε σχέση µε την καταβολή των εισφορών.
Η προτεινόµενη αντικατάσταση, από νοµική άποψη θα
έχει ως αποτέλεσµα τον σαφή καθορισµό των προσώπων που ασφαλίζονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
ΕΤΕΑΜ και αντιµετωπίζονται τα ποικίλα ερµηνευτικά
προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εφαρµογή των
διατάξεων που ισχύουν. Επίσης το ΕΤΕΑΜ θα έχει οικονοµικό όφελος από την είσπραξη των εισφορών ασφαλισµένων, οι οποίοι δεν θα εξαιρούνται πλέον από την ασφάλισή του.
Προτείνεται επίσης µε την παράγραφο 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 85 η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, η οποία προέβλεπε τον τρόπο υπαγωγής κατηγοριών µισθωτών στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ), δεδοµένου ότι στην ασφάλιση
του ΕΤΕΑΜ έχουν ήδη υπαχθεί από 1.2.1983 µε το π.δ.
633/1982 όλοι οι επικουρικά ανασφάλιστοι µισθωτοί.
Άρθρο 45
Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας
ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΜ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι ασφαλισµένοι
στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) ηθοποιοί µελοδραµατικού θεάτρου, µουσικοί
πνευστών οργάνων και χορευτές, συνταξιοδοτούνται µε
πλήρη επικουρική σύνταξη κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους µε πλήρη κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.
212/1984, όπως έχουν τροποποιηθεί από το συνδυασµό
της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 και της παρ.
12 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, ορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ηθοποιοί µελοδραµατικού
θεάτρου, µουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές –
χορεύτριες συνταξιοδοτούνται µε ειδικές προϋποθέσεις,
δηλ. εάν έχουν συµπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας
τους οι ηθοποιοί – µουσικοί ή το 48ο έτος οι χορευτές –
χορεύτριες και πραγµατοποιήσουν 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 η.α. στις ειδικότητες αυτές
και απ’αυτές 1.000 η.α. κατά την τελευταία 13ετία πρίν
από τη συµπλήρωση του ανωτέρω κατά περίπτωση ορίου
ηλικίας (αρχικά είχαν καθορισθεί 4.050 η.α., από τις οποίες οι 3.240 η.α. σε µία από τις προαναφερόµενες ειδικότητες και απ’ αυτές 1.000 η.α. στην τελευταία δεκαετία, οι οποίες διαµορφώθηκαν στις ανωτέρω προϋποθέσεις). Για τη συνταξιοδότησή τους καταβάλλεται στο ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ πρόσθετη εισφορά 10% επί των αποδοχών τους,
που υπόκεινται σε εισφορές.
Με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 2556/1997 έχει προβλεφθεί, ότι η οριζόµενη από την
παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2084/1992 πρόσθετη ειδική

εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων ύψους
2% έχει ισχύ και για τους ασφαλισµένους του ΕΤΕΑΜ
που απασχολούνται σε επαγγελµατικές κατηγορίες µε
ευνοϊκότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά όµως
για τους ασφαλισµένους που υπάγονται στις ρυθµίσεις
του π.δ. 212/1984, µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 2556/1997 είχε ορισθεί, ότι το θεσπιζόµενο επασφάλιστρο θα αρχίσει να καταβάλλεται µετά τη
συµπλήρωση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8
του π.δ. 995/1980, προκειµένου να καταβάλλεται στα
πρόσωπα αυτά πλήρης σύνταξη.
Επειδή µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί η απαιτούµενη ρύθµιση, τα πρόσωπα της συγκεκριµένης κατηγορίας (ηθοποιοί µελοδραµατικού θεάτρου, µουσικοί
πνευστών οργάνων και χορευτές), κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ.
995/1980 συνταξιοδοτούνται µε µειωµένη επικουρική
σύνταξη κατά τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα ανωτέρω ειδικά όρια ηλικίας.
Με αφορµή αίτηµα του Συλλόγου Χορευτών Εθνικής
Λυρικής Σκηνής για συνταξιοδότησή τους και από το ΕΤΕΑΜ µε πλήρη σύνταξη στο 48ο έτος της ηλικίας, όπως
ισχύει για τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
ζητήθηκε από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ η υποβολή σχετικής
πρότασης. Το Ταµείο µε την απόφαση 50 του Δ.Σ.(συνεδρ. 41η/21.11.2006) υπέβαλε πρόταση για συµπλήρωση
των διατάξεων του καταστατικού του, σύµφωνα µε την
οποία οι ηθοποιοί µελοδραµατικού θεάτρου, οι µουσικοί
πνευστών οργάνων θα συνταξιοδοτούνται στο 50ο έτος
της ηλικίας και οι χορευτές στο 48ο, εφόσον έχουν
πραγµατοποιήσει τον οριζόµενο από το άρθρο 5 του
ν. 997/1979 χρόνο ασφάλισης, από τον οποίο τον απαιτούµενο από τις διατάξεις του πδ/τος 212/1989 χρόνο ασφάλισης µε τις ιδιότητες αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ρύθµιση για συµπλήρωση των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ
σύµφωνα µε την σχετική πρόταση του Δ.Σ. του Ταµείου.
Δεδοµένου όµως ότι τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων δεν είναι υψηλά και η
πρόσθετη εισφορά που καταβάλλουν για την κύρια ασφάλιση είναι µεγάλη, προτείνεται ως προς το σηµείο
αυτό να ισχύσει η καθοριζόµενη από την παράγραφο 2
του άρθρου 45 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) πρόσθετη ειδική εισφορά υπερβαρέων επαγγελµάτων 3%, µε τον προβλεπόµενο επιµερισµό της σε 1% για τον ασφαλισµένο
και 2% για τον εργοδότη.
Άρθρο 46
Ασφάλιση Απασχολουµένων µε Σύµβαση
Μίσθωσης Έργου σε ΟΤΑ κλπ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποσαφηνίζεται
νοµοθετικά ο φορέας ασφάλισης των απασχολούµενων
µε σύµβαση µίσθωσης έργου σε φορείς του δηµοσίου
τοµέα, καθώς και στους ΟΤΑ α και β βαθµίδας. Συγκεκριµένα όσοι απασχολούνται µε την ανωτέρω σύµβαση που
έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6
του ν. 2527/1997, δηλαδή µε βάση γνωµοδότηση ότι δεν
υποκρύπτεται εξαρτηµένη εργασία, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.
Ταυτόχρονα διευκρινίζεται ότι η ασφάλιση που έχει
χωρήσει µέχρι την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης στο
ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ για τους απασχοληθέντες στους ανωτέρω φορείς παραµένει ισχυρή.
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Ταυτόχρονα επιλύεται και το θέµα της εκ παραδροµής
ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσώπων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 για δράσεις που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρόσωπα αυτά ως γνωστό είναι υπακτέα στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Όµως, επειδή εκ παραδροµής έχουν ασφαλισθεί κάποιοι εξ αυτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί
του ΟΑΕΕ, η ασφάλιση σε οποιονδήποτε από τους δύο
αυτούς φορείς και αν έχει χωρήσει µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού παραµένει ισχυρή.
Άρθρο 47
Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
1. Με την παρ. 1 προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή
στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ από 1.7.2011 των επί σύµβασει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου και των
ΝΠΔΔ των οποίων το µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην
ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
του Ταµείου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης.
Το Ταµείο Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1936 µε το β.δ. 3/13.7.1936 (Α΄ 285) και
συστάθηκε σε Τοµέα µε πλήρη λογιστική και οικονοµική
αυτοτέλεια µε την ονοµασία «Τοµέας Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων» µε την παρ. 3α του άρθρου 20 του ν.
3846/2010 (Α΄ 66) χορηγεί εφάπαξ βοήθηµα στους εξερχόµενους της υπηρεσίας µόνιµους Δηµοσίους Υπαλλήλους και υπαλλήλους των ΝΠΔΔ το προσωπικό των οποίων συνταξιοδοτείται από το Δηµόσιο.
Ο Τοµέας Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων στηρίζεται
αποκλειστικά στην καταβαλλόµενη µηνιαία εισφορά των
ασφαλισµένων του η οποία ανέρχεται για τους µέχρι
31.12.1992 ασφαλισµένους σε 4% στις βασικές συντάξιµες αποδοχές τους (Β.Μ και Χ.Ε.) και για τους από
1.1.1993 ασφαλισµένους σε 4% στο σύνολο των συνταξίµων αποδοχών τους.
Εξάλλου µε τις διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163). επήλθε η εξοµοίωση του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δηµόσιο µε τους µονίµους υπαλλήλους του Δηµοσίου σε ότι αφορά την βαθµολογική τους εξέλιξη και την εφαρµογή διατάξεων του Υ.Κ. σε ζητήµατα της υπηρεσιακής
τους κατάστασης.
Επειδή το προσωπικό το οποίο προσλαµβάνεται ή υπηρετεί µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο
ή τα ΝΠΔΔ δεν υπάγεται στην ασφάλιση φορέα πρόνοιας για την χορήγηση εφάπαξ παροχής παρά το γεγονός
ότι παρέχει τις αυτές υπηρεσίες και στον ίδιο εργασιακό
χώρο µε τους µονίµους υπαλλήλους των φορέων αυτών
οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα του ΤΠΔΥ
για εφάπαξ παροχή, προτείνεται για λόγους ίσης µεταχείρισης και στο πλαίσιο της προσπάθειας για την οικονοµική εξυγίανση του ΤΠΔΥ η θέσπιση της διάταξης µε
την οποία επέρχεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταµείου των επί σύµβασει αορίστου χρόνου
υπαλλήλων του Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το
µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τοµέα
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του Ταµείου, ανεξαρτήτως χρόνου προσλήψεως.
Τέλος οι ανωτέρω υπάλληλοι εξακολουθούν να δικαιούνται και την αποζηµίωση από τις υπηρεσίες τους, λόγω συνταξιοδότησης του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συν-

δυασµό µε τον ν. 2112/ 1920 (Α΄ 67) το ύψος της οποίας
είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε
πριν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ προς
τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας
2. Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η κατάργηση της
δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας δεδοµένων των
δυσµενών οικονοµικών επιβαρύνσεων για το Ταµείο.
Η λειτουργία του Ταµείου βασίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία όµως, εξαιτίας µιας σειράς
ευεργετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων (νόµοι 1476/1984
και 2190/1994 για την µονιµοποίηση συµβασιούχων,
ν. 1600/ 1986 για την µονιµοποίηση εκπαιδευτικών, νόµοι
1397/1983, 1759/1988 και 1813/1988 που αφορούν την
δηµοσιοποίηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ν. 1897/1990,
που αφορά τα θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών, εξίσωση αποδοχών των δικαστών µε τις αποδοχές των ιατρών
του ΕΣΥ, αναλογιστικό ισοδύναµο για τους υπαλλήλους
που µεταβαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες για άσκηση επαγγέλµατος κ.α.) που έχουν θεσπιστεί, αλλά και άλλων
παραγόντων (κατάργηση από το έτος 1994 και εφεξής
κρατικής εισφοράς από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων εξαγοράς προϋπηρεσιών
λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού κ.α), έχει καταστρατηγηθεί, µε συνέπεια το Ταµείο να καταστεί ελλειµµατικό.
Τελευταίως δε λόγω της αθρόας εξόδου των δηµοσίων υπαλλήλων και της µη πρόσληψης νέων και βεβαίως της δέσµευσης για πρόσληψη 1 νέου στη θέση 5 αποχωρούντων υπαλλήλων το οικονοµικό πρόβληµα επιτείνεται µε συνέπεια την αδυναµία του Ταµείου να ανταποκριθεί άµεσα στην καταβολή του εφάπαξ και την συσσώρευση χιλιάδων εκκρεµών αιτήσεων.
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η θέσπιση της διάταξης για την κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας δεδοµένων των δυσµενών οικονοµικών επιβαρύνσεων για τους Τοµείς Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
και Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.
3. Με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Β του άρθρου
85 προβλέπεται η κατάργηση του τρόπου υπολογισµού
του εφάπαξ βοηθήµατος του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) µε βάση το µισθολόγιο του
1996.
Με την παρ. 2α του άρθρου 9 του ν. 2512/1997 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 4 του άρθρου 21 του 3232/2004, ως αποδοχές για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων, νοείται το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5)
ηµερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους
εξόδου από την υπηρεσία. Σηµειώνεται ότι, µε το άρθρο
5 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) θεσπίστηκε διάταξη µε την
οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη και ως αποδοχές νοείται το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη από
την αποχώρηση από την υπηρεσία.
Παράλληλα, ετέθη ως ασφαλιστική δικλείδα, ρύθµιση
σύµφωνα µε την οποία, το εφάπαξ βοήθηµα των αποχωρούντων ασφαλισµένων µε 28 έτη ασφάλισης και άνω,
να µην µπορεί να είναι µικρότερο του ποσού που έλαβαν
όσοι ασφαλισµένοι της αυτής κατηγορίας και µε τα ίδια
έτη ασφάλισης εξήλθαν από την υπηρεσία, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου υπολογιζόµενο όµως επί αποδοχών µέχρι του ορίου των 2.055,00 € το οποίο είχε τε-
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θεί ως πλαφόν αποδοχών τόσο για τον υπολογισµό των
εισφορών όσο και του εφάπαξ βοηθήµατος των εξερχοµένων ασφαλισµένων.
Επειδή, έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την έκδοση του ν. 3232/2004 µε συνέπεια η παραπάνω διάταξη
που είχε τεθεί ως δικλείδα για την καταβολή του εφάπαξ
βοηθήµατος, να δηµιουργεί αµφισβητήσεις ως προς την
εφαρµογή της µε δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες για
το ταµείο και επιπλέον φόρτο εργασίας για τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν επιφορτισθεί και µε τις εργασίες
του νέου Κλάδου Πρόνοιας για τους υπαλλήλους των
ΝΠΔΔ που λειτουργεί από 1.1.2006 στο ταµείο αυτό, καθώς και του Νέου Κλάδου των Κληρικών που η λειτουργία του άρχισε στο εν λόγω ταµείο από 1.2.2008, κρίνεται αναγκαία η κατάργηση της εν λόγω διάταξης.
4. Με τις παρ. 4, 5, 6 και 7 επέρχονται τροποποιήσεις
στις εισφορές και στον τρόπο υπολογισµού του εφάπαξ
βοηθήµατος του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων µετά την από 1.1.2010 κατάργηση των επιδοµάτων
εορτών και αδείας.
Με τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις του άρθρου
9 του ν. 2512/1997 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο 21 του ν. 3232/2004 και το άρθρο 5 του ν. 3513/
2006, οι εισφορές και το εφάπαξ βοήθηµα του Ταµείου
Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων υπολογίζονται και επί
των επιδοµάτων εορτών και αδείας.
Επειδή τα παραπάνω επιδόµατα δεν αφορούν πλέον όλους τους ασφαλισµένους µε την µορφή που θα καταβάλλονται από τώρα και στο εξής, µε συνέπεια να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στην διαδικασία υπολογισµού τους στις εισφορές και στο εφάπαξ βοήθηµα των
δικαιούχων, µε την εν λόγω διάταξη καταργείται η προβλεπόµενη εισφορά στα επιδόµατα αυτά από 1.1.2010.
Όµως, κατά τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος θα
λαµβάνονται υπόψη και τα επιδόµατα αυτά για όσο χρόνο (πριν από την προτεινόµενη ρύθµιση) έχουν για αυτά
καταβληθεί εισφορές.
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις Ασφάλισης Ασθένειας
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 3522/2006, ο
Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεως και Πρόνοιας
Προσωπικού Α.Τ.Ε. (Τ.Σ.Π.Π.Α.Τ.Ε.) εντάχθηκε υποχρεωτικά από 1/1/2007 στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
3029/2002.
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του
3655/2008, το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
(Τ.Σ.Π. – Η.Σ.Α.Π.) καθώς και το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. –
Ε.Τ.Ε.) εντάχθηκαν υποχρεωτικά από 1.8.2008 στον
Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Στους σκοπούς των ως άνω ενταχθέντων Κλάδου και
Ταµείων ήταν και η χορήγηση εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου αυτών. Μετά την ένταξη,
η εν λόγω παροχή βαρύνει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (σχετ. η αρ.
361/2008 απόφαση της Ολοµ. Ν.Σ.Κ. Τµ. Δ΄ για το ΤΣΠΑΤΕ).
Με το δεδοµένο ότι οι συνταξιούχοι των προαναφερόµενων Κλάδου και Ταµείων, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ, καλύπτονται για παροχές ασθένειας από τα Ταµεία Υγείας αυτών, ήτοι τα Ταµείο Υγείας Υπαλλήλων –
ΑΤΕ (Τ.Υ.Υ. - ΑΤΕ) και Ταµείο Υγείας Προσωπικού – ΕΤΕ
(Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), για τους συνταξιούχους ΑΤΕ και ΕΤΕ, τα ο-

ποία λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ., και Τοµέας Ασθένειας
Προσωπικού ΗΣΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ν.Π.Δ.Δ.) για τους
συνταξιούχους ΗΣΑΠ, το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ επιβαρύνεται µε
παροχές για τις οποίες δεν έχει εισπράξει εισφορές.
Προς τούτο προτείνεται η θέσπιση διάταξης, σύµφωνα
µε την οποία τα έξοδα κηδείας, που χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχων των παραπάνω ενταχθέντων Ταµείων να χορηγούνται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε
βάση τη νοµοθεσία του, αλλά τα καταβαλλόµενα ποσά
να αναζητούνται από τους αντίστοιχους Φορείς Υγείας.
2. α. Με τις διατάξεις του κεφ. Ζ΄ του άρθρου 70 του ν.
3655/2008 δηµιουργήθηκε το Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(ΤΑΥΤΕΚΩ), στον Κλάδο Υγείας του οποίου εντάχθηκε
από την 01.10.2008 ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Στον κλάδο ασθένειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ, υπάγεται για τις
παροχές ασθένειας, το µόνιµο προσωπικό του πρώην Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ο.Σ.Ε, µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3075/2002 (Α΄297), όπως
και οι Υπάλληλοι του τέως Ταµείου Προνοίας Ο.Σ.Ε.
Το παραπάνω προσωπικό µετά τη συνταξιοδότησή
του, υπάγεται, ως προς τις παροχές αυτές, στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Για να συνεχίζει να ασφαλίζεται το προσωπικό αυτό και µετά την
συνταξιοδότησή του, στον Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση της διάταξης αυτής.
β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφ. Ζ΄ του άρθρου
70 του ν. 3655/2008, στον Κλάδο Υγείας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), εντάχθηκε από την
01.10.2008 το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ), ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού
ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ) και το οποίο καλύπτει τους εργαζόµενους στην ΗΛΠΑΠ-ΑΕ για παροχές περίθαλψης
σε είδος και σε χρήµα.
Το προσωπικό αυτό, µετά τη συνταξιοδότησή του από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο δεύτερο του ν. 3954/1959), υπάγεται ως προς τις παροχές ασθένειας στην ασφάλιση του
Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύµατος. Για να συνεχίζει να ασφαλίζεται στον Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ
του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ το παραπάνω προσωπικό των ΗΛΠΑΠ και µετά την συνταξιοδότησή του, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση σχετικής διάταξης.
3. Στο πρώην Ταµείο Ασφάλισης Προσ/κού της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» λειτουργούσαν Κλάδος
Σύνταξης και Κλάδος Ασθένειας για την ασφάλιση του
προσωπικού της εταιρείας.
Με το ν. 3655/2008 ο Κλάδος Σύνταξης εντάχθηκε
στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο Κλάδος Ασθένειας στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ».
Επειδή από τις διατάξεις του Καταστατικού του πρώην
Ταµείου και πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 2084/
1992, η Εταιρεία απέδιδε στο Κλάδο Ασθένειας ετήσια
εισφορά ίση προς το σύνολο των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του κλάδου αυτού, δεν είχε καθορισθεί
συνεισφορά των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του.
Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 55 του ν.
2084/1992, για τους παλαιούς ασφαλισµένους, καθιερώθηκε ατοµική µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων σε ποσοστό 2,55% και εισφορά εργοδότη σε ποσοστό 5,10%
επί των αποδοχών, χωρίς όµως να καθιερωθεί εισφορά
για τους συνταξιούχους του ταµείου.
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Για τους νέους ασφαλισµένους, µε τις διατάξεις του
άρθρου 35 του ίδιου νόµου, η εισφορά ασφαλισµένου ανέρχεται σε ποσοστό 2,55% και εργοδότη 5,10% και
3,80% σε βάρος του κράτους υπολογιζόµενη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ( παρ. 1) και η εισφορά για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων ορίσθηκε σε ποσοστό 10% και κατανέµεται σε ποσοστό 4% σε βάρος
των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης.
Μετά την ένταξη του Κλάδου Ασθένειας στο
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ, δεδοµένου ότι ο συγκεκριµένος Τοµέας εµφανίζεται ελλειµµατικός και προκειµένου να διασφαλισθεί η βιωσιµότητά του αφενός και
αφετέρου για λόγους ίσης µεταχείρισης των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ενιαίου Ταµείου, προτείνεται
να θεσπισθεί εισφορά και για τους συνταξιούχους του εν
λόγω Τοµέα.
4. Mε το άρθρο 14 του ν. 1090/80 και µε την παρ. 5 του
άρθρου 18 του ν. 3232/2004 έχει παρασχεθεί η δυνατότητα στους ασκούµενους δικηγόρους και στους δικαστικούς επιµελητές αντίστοιχα από την εγγραφή τους στον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ή στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιµελητών να ασφαλίζονται προαιρετικά στους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς κυρίας ασφάλισης,
επικουρικής, ασθενείας και πρόνοιας, καταβάλλοντες τις
προβλεπόµενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας.
Έχει όµως παρατηρηθεί στην πράξη να µην κάνουν
χρήση οι ασκούµενοι δικηγόροι και δικαστικοί επιµελητές του προαιρετικού τους δικαιώµατος, δεδοµένου ότι η
ασφάλισή τους συνολικά και στους τέσσερις Κλάδους
συνεπάγεται σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση για τους
ίδιους, µε αποτέλεσµα να παραµένουν ακάλυπτοι για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση διάταξης, ώστε να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση των ασκούµενων δικηγόρων και δικαστικών επιµελητών στους οικείους Τοµείς Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.
5. Στο Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου, που ιδρύθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14
του ν. 4615/1930 (Α΄ 141) και του άρθρου 4 του ν. δ.
4013/1959 (Α΄ 234) και µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1
του π.δ. 742/1977 (Α΄ 240), λειτουργούσαν δύο αυτοτελείς κλάδοι (Πρόνοιας και Παροχών Υγείας). Με το άρθρο 104 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) ο Κλάδος Πρόνοιας από 1/10/2008 εντάχθηκε στο Ταµείο Ασφάλισης Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.), ως αυτοτελής Τοµέας
Πρόνοιας.
Το Ταµείο συνέχισε να λειτουργεί µόνο µε τον αυτοτελή κλάδο υγείας, ο οποίος χορηγεί συµπληρωµατικές
παροχές υγείας στους 37 περίπου προαιρετικά ασφαλισµένους του (υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).
Το εν λόγω Ταµείο, λόγω έλλειψης προσωπικού και Διοίκησης δεν έχει καταρτίσει προϋπολογισµούς, απολογισµούς, ισολογισµούς, δεν έχει προβεί σε απόδοση δαπανών στους δικαιούχους και γενικά δεν εξυπηρετεί τους
σκοπούς του.
Για τον λόγο αυτό και δεδοµένου ότι η ασφάλιση σ’
αυτό είναι προαιρετική για συµπληρωµατικές παροχές υγείας και ο αριθµός των ασφαλισµένων του είναι ιδιαίτερα µικρός, δεν δικαιολογείται η διατήρησή του και ως εκ
τούτου προτείνεται η κατάργησή του.
6. Οι Βουλευτές και τα µη έχοντα την ιδιότητα του
Βουλευτή µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, κατά τη

διάρκεια της θητείας τους, ασφαλίζονται για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης στον ΟΠΑΔ. Επειδή µε την
παρ.8 του άρθρου του ν.3863/2010 στα παραπάνω πρόσωπα κατά την διάρκεια της θητείας τους δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας στους
οποίους ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλογή τους ή το
διορισµό τους κρίνεται σκόπιµο να δοθεί η αντίστοιχη
δυνατότητα και για τους αντίστοιχους κλάδους ασθένειας. Προς τούτο προτείνεται η θέσπιση διάταξης σύµφωνα µε την οποία οι Βουλευτές και τα µη έχοντα την ιδιότητα του Βουλευτή µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασφαλίζονται για
παροχές υγειονοµικής περίθαλψης στον ΟΠΑΔ ή να διατηρήσουν την ασφάλισή τους στον Κλάδο Ασθένειας
του ασφαλιστικού οργανισµού που ήταν ασφαλισµένοι
πριν την εκλογή τους ή τον διορισµό τους.
7. Επειδή πολλοί ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,
που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν καταθέσει αίτηση για σύνταξη, δεν έχουν
τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης για τη θεώρηση του
βιβλιαρίου ασθενείας για όσο διάστηµα εκκρεµεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης µε αποτέλεσµα να µη
δικαιούνται για το διάστηµα αυτό παροχών υγειονοµικής
περίθαλψης, προτείνεται µε τη θέσπιση της διάταξης της
παρ. 10 του παρόντος άρθρου οι ασφαλισµένοι αυτοί να
µπορούν να ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας από
το Ίδρυµα και στην περίπτωση που δεν έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για θεώρηση βιβλιαρίου υγείας.
8. Με στόχο την άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών
της κρίσης που πλήττει το χώρο των έντυπων µέσων µαζικής ενηµέρωσης και για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους τεχνικούς τύπου, ασφαλισµένους του Λογαριασµού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ο κλάδος των οποίων εµφανίζει αυξηµένα ποσοστά ανεργίας,
ανακαθορίζεται προς τα πάνω ο χρόνος που ο άνεργος
θα δικαιωθεί επιδόµατος τακτικής ανεργίας. Ειδικότερα,
µε τη ρύθµιση της παραγράφου αυτής, αυξάνεται το
χρονικό διάστηµα χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας
από 6 µήνες σε 9, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, που αφορούν ιδίως την
οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος,
κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ, ο άνεργος µπορεί να ζητήσει την συνέχιση της επιδότησής του για άλλους 3 µήνες.
9. Με δεδοµένο ότι η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης υφίσταται, βάσει καταστατικών
διατάξεων, για τους παλαιούς ασφαλισµένους των πρώην Ταµείων Τύπου αλλά και στους νέους ασφαλισµένους
του πρώην ΤΑΤΤΑ, (σύµφωνα µε το άρθρο 42 του
ν. 2084/1992), για λόγους ισότιµης µεταχείρισης, µε τη
διάταξη αυτή προτείνεται η επέκταση της δυνατότητας
αυτής και στους παλαιούς ασφαλισµένους του πρώην
ΤΑΤΤΑ.
Έτσι, µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε παλαιούς ασφαλισµένους (ασφαλισµένους µέχρι 31-12-1992) του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (πρώην ΤΑΤΤΑ), που έχουν χάσει την ιδιότητα του υποχρεωτικώς ασφαλισµένου, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά, σε
έναν ή περισσότερους κλάδους του Ταµείου, εφόσον έχουν συµπληρώσει 10ετή τουλάχιστον πραγµατική α-
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σφάλιση στον Τοµέα.
Ως αρνητικές προϋποθέσεις, για την συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά, ορίζεται ότι δεν µπορεί να συντρέχει η ιδιότητα του ασφαλισµένου σε άλλο Τοµέα
του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή ασφαλιστικού φορέα ή του Δηµοσίου
ή του ανάπηρου µε ποσοστό άνω του 67% ή του συνταξιοδοτούµενου από το πρώην ΤΑΤΤΑ ως µερικώς ανάπηρου για ορισµένο χρόνο.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από τη διακοπή της ασφάλισης, ηµεροµηνία από την οποία αρχίζει
να υφίσταται και η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδίκαια µετά
την συµπλήρωση 10 ετών στην προαιρετική ασφάλιση.
Ως προς την εισφορά που υποχρεούται να καταβάλει ο
ασφαλισµένος, αυτή προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισµένου,
µε εξαίρεση το επασφάλιστρο του 3,6% λόγω βαρέων, υπολογιζόµενη στο µέσο όρο αποδοχών των τελευταίων
24 µηνών πλήρους απασχόλησης, επί των οποίων αποδίδονταν ασφαλιστικές εισφορές πριν τη διακοπή της απασχόλησης, µε κατώτατη βάση υπολογισµού το 50πλάσιο
Η.Α.Ε.
Επιπροσθέτως, ορίζεται η έναρξη και λήξη καθώς και η
αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται
ότι η συνταξιοδότηση λόγω µερικής αναπηρίας από τον
Τοµέα είναι αρνητική προϋπόθεση σε περίπτωση που
προϋπάρχει της υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση,
σε περίπτωση όµως που ο προαιρετικά ασφαλισµένος
καταστεί µερικώς ανάπηρος µετά την υπαγωγή σε αυτή,
απλώς το δικαίωµα αναστέλλεται, για όσο χρόνο αυτή
διαρκεί.
10. Με το προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού επιβάρυνσης των συµµετεχόντων Οργανισµών στη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση, µετά την περικοπή των επιδοµάτων εορτών και αδείας.
Αναλυτικά, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3232/2004 άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού της
συµµετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης για τους συµµετέχοντας φορείς Κύριας Ασφάλισης και ορίσθηκε ότι ο
Οργανισµός που απονέµει τη σύνταξη αφού υπολογίσει
το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στο συµµετέχοντα Οργανισµό, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου αυτού, το
πολλαπλασιάζει επί τον αριθµό των συντάξεων που καταβάλλονται ετησίως και στη συνέχεια επί έναν αναλογιστικό συντελεστή.
Μέχρι τη ψήφιση του ν. 3845/2010 το ποσό της σύνταξης του συµµετέχοντα Οργανισµού πολλαπλασιαζόταν
επί 14 συντάξεις.
Με τη ψήφιση των παρ. 10-15 του άρθρου 3 του ν.
3845/2010 καθιερώθηκαν ενιαία ποσά επιδοµάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας, για όλους τους συνταξιούχους, ενώ µερίδα αυτών δεν τα δικαιούνται.
Επειδή τα παραπάνω επιδόµατα δεν συνδέονται πλέον
µε το ύψος των συντάξεων, αλλά ορίζονται ενιαία για όλους τους συνταξιούχους και όλους τους Κύριους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δηµόσιο και αναπροσαρµόζονται κατά ενιαίο ποσοστό µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προστίθενται στο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέµοντα Οργανισµό
και βαρύνουν αυτόν.

11. Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951, οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι συνταξιούχοι λόγω
γήρατος ή αναπηρίας, µπορούν να ασφαλίσουν για παροχές ασθένειας τα µέλη οικογενείας, σε αντίθεση µε
τους συνταξιούχους λόγω θανάτου, οι οποίοι δεν έχουν
το δικαίωµα αυτό.
Κατά την ίδια διάταξη, ως µέλη οικογενείας θεωρούνται µεταξύ άλλων η µητέρα και ο πατέρας του άµεσα ασφαλισµένου ή συνταξιούχου, καθώς και οι θετοί γονείς
µε τις ίδιες προϋποθέσεις (περ. γ. παρ. 1 του άρθρου 33).
Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν
πολλά αιτήµατα για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά
τους, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είναι πολύ νέοι, ή είναι αλλοδαποί που λαµβάνουν σύνταξη από τη χώρα
προέλευσής τους ή έρχονται για µικρό χρονικό διάστηµα
στην Ελλάδα και όχι για µόνιµη εγκατάσταση.
Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα τα πρόσωπα αυτά, φέρονται ως προστατευόµενα µέλη οικογενείας και λαµβάνουν τις παροχές του Ιδρύµατος, ενώ στην πραγµατικότητα απασχολούνται, χωρίς να καταβάλλουν εισφορές,
σε εργασίες στις οποίες η απασχόληση δεν µπορεί να αποδειχθεί εύκολα (π.χ. οικόσιτο προσωπικό), µε αποτέλεσµα να επιφέρουν διπλή επιβάρυνση στο Ίδρυµα.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 33 του α.ν. 1846/1951, µε
την προσθήκη πρόσθετων προϋποθέσεων για την ασφάλιση των γονέων από τα ασφαλιζόµενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
πρόσωπα.
Οι προϋποθέσεις, που σύµφωνα µε την προτεινόµενη
διάταξη, πρέπει να εξετάζονται προκειµένου να ασφαλίζονται οι γονείς ως έµµεσα µέλη, έχουν σκοπό την προστασία προσώπων που διαµένουν νόµιµα στη χώρα µας
και έχουν πράγµατι ανάγκη περίθαλψης λόγω ηλικίας, αναπηρίας και οικονοµικής αδυναµίας, είναι οι εξής:
α) Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
β) Να µην έχουν εισοδήµατα από οποιαδήποτε αιτία,
που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόµενα για
τους ανασφάλιστους.
Στο πλαίσιο αυτό και η χορήγηση παροχών ασθένειας
στα µέλη οικογενείας ασφαλισµένων πολιτών κρατών
µελών της Ε.Ε., δικαιολογείται εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής και
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, δικαιούνται παροχών ασθένειας από το Ίδρυµα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ.150/2006 (Α΄ 160) και
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ
Άρθρο 49
Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή
Επαγγελµατικής Δραστηριότητας
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ.
258/2005, το δικαίωµα για σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει από την 1η του επόµενου µήνα από εκείνο που υποβλήθηκε η αίτηση για σύνταξη.
Με το άρθρο 11 του «Κανονισµού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.» ορίζεται ότι µε την υποβολή της
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αίτησης πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζεται η βεβαίωση της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. περί της διακοπής του επαγγέλµατος.
Επειδή, από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων
προέκυψε ότι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από
την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών µέχρι την
καταβολή της σύνταξης είναι πολύ µεγάλο, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να παραµένουν για αρκετό χρονικό
διάστηµα χωρίς επάγγελµα και χωρίς σύνταξη, κρίνεται
αναγκαία η θέσπιση της προτεινόµενης διάταξης µε την
οποία δίνεται το δικαίωµα στους υποψηφίους συνταξιούχους της διατήρησης του επαγγέλµατος και µετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, µε ορισµένες
προϋποθέσεις.
Άρθρο 50
Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή Επαγγελµατικής Δραστηριότητας
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ. 258/2005 που
αφορούν τις προϋποθέσεις σύνταξης λόγω αναπηρίας
προβλέπεται ότι οι ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε., όταν κριθούν ανάπηροι από τις Υγειονοµικές Επιτροπές, απαιτείται, µε την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και η
διακοπή του επαγγέλµατός τους.
Με τη προτεινόµενη διάταξη, δίνεται το δικαίωµα στα
πρόσωπα που κρίνονται ανάπηρα από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές για ορισµένο χρονικό διάστηµα να
διατηρήσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα,
για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία τους, καταβάλλοντας
τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και µε τον περιορισµό της µη προσωπικής απασχόλησης.
Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η προστασία των
προσώπων αυτών από τη µελλοντική διακοπή της σύνταξής τους στην περίπτωση που κριθούν ικανά για εργασία
από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές, καθώς και από την απώλεια των εισοδηµάτων τους λόγω της διακοπής του επαγγέλµατός τους.
Άρθρο 51
Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.
3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 58), οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται επιβατικά
αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) είναι υποχρεωµένες
να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, να
τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, να εκδίδουν αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών και να αποδίδουν Φ.Π.Α..
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύµφωνα
µε την περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 258/2005 (Καταστατικό του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελµατιών – Ο.Α.Ε.Ε.), υπάγονται «οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης ή οι χρήστες
και οι εκµεταλλευτές αυτών, σε περίπτωση που έχει παρακρατηθεί η κυριότητα, αφότου µε συµβόλαιο αγοράς ή
άλλη πράξη µεταβίβασης όταν δεν απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη, µεταβιβάζεται σε αυτούς η κυριότητα ή
η χρήση και εκµετάλλευση του αυτοκινήτου, ανεξάρτητα
από ποσοστό κυριότητας, νοµής, χρήσης και εκµετάλλευσης».

Επειδή µε βάση τις παραπάνω ισχύουσες διατάξεις, οι
µισθωτές, χρήστες και εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., κρίνεται
απαραίτητο µε την θέσπιση της προτεινόµενης παραγράφου 1 του παρόντος, να αποσαφηνιστεί ο φορέας ασφάλισής τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, µετά και τη θέση σε ισχύ των παραπάνω διατάξεων του ν. 3842/2010.
2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006, όπως ισχύουν, ορίστηκε ότι οι
οδηγοί-µισθωτές φορτηγών οχηµάτων Δηµοσίας Χρήσης ασφαλίζονται δυνητικά είτε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είτε
στο πρώην Τ.Σ.Α. (σήµερα Ο.Α.Ε.Ε.).
Οι πιο πάνω οδηγοί-µισθωτές είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αφού όπως ορίζεται στην παράγραφο 2δ του
άρθρου 7 του νόµου, εκδίδουν για λογαριασµό τους τις
φορτωτικές για τις διενεργούµενες µε τα µισθωµένα οχήµατα µεταφορές. Εξάλλου, δεν διατηρούν οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον εκµισθωτή του
οχήµατος, ο οποίος, στην περίπτωση ασφάλισης στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα υποχρεούτο να καταβάλλει τις αναλογούσες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.
Ως εκ τούτου, η κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων εµπίπτει στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Για το
λόγο αυτό προτείνεται µε την παράγραφο 4 της περίπτωσης Β του άρθρου 85 του παρόντος η κατάργηση της
παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006.
3. Με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος θεσπίζεται για πρώτη φορά το «Ειδικό Βιβλίο Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ», η πιστή τήρηση του οποίου κρίνεται απαραίτητη για
την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και την κοινωνικοασφαλιστική προστασία του εργαζόµενου οδηγού
Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου.
4. Με την παράγραφο 6 ρυθµίζονται θέµατα ασφαλιστικής αντιµετώπισης των µετόχων σε ανώνυµες εταιρίες µεταφορών.
Άρθρο 52
Κατάταξη ασφαλισµένων του πρώην ΤΣΑ
σε ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 37 του
π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) «Καταστατικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών» – Ο.Α.Ε.Ε.), για
την κατάταξη στις ασφαλιστικές κατηγορίες του
Ο.Α.Ε.Ε. των ασφαλισµένων του πρώην Τ.Σ.Α., όλος ο
χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του Ταµείου αυτού µέχρι 31.12.2006, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 3η
ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και οι παροχές που
δικαιούνται είναι οι αντίστοιχες της κατηγορίας αυτής.
Ύστερα από πολλές διαµαρτυρίες των ασφαλισµένων
αυτών και των συνδικαλιστικών τους Οργανώσεων και επειδή διαπιστώθηκε ότι η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται για όλο τον παρελθόντα χρόνο ασφάλισής
τους είναι, σε σύγκριση και µε τους άλλους ασφαλισµένους του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε.), δυσανάλογη, κρίνεται σκόπιµο να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και
να τους δοθεί η δυνατότητα, µε την καταβολή ειδικής εισφοράς, να καταταχθούν σε µεγαλύτερη ασφαλιστική
κατηγορία µε αντίστοιχη βελτίωση των προσδοκώµενων
παροχών.

31
Άρθρο 53
Ειδικές Ρυθµίσεις ΟΑΕΕ
1. Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης,
επανέρχεται σε ισχύ η βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ως δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δηµοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχηµάτων, µε σκοπό την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και τη διασφάλιση
των συµφερόντων του Ο.Α.Ε.Ε..
2. Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης
προβλέπεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. των «παλαιών» ασφαλισµένων είναι η διαπιστωµένη από την αρµόδια πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή (ΑΥΕ) µη ύπαρξη αναπηρίας, όπως ισχύει και για τους «νέους» ασφαλισµένους (παρ. 7 άρθρο 42 του ν. 2084/1992).
3. Με την παράγραφο 3 της προτεινόµενης διάταξης
προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας και της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας µέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και που ασκούν δραστηριότητα υπαγόµενη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., καταβάλουν µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 50% του Κλάδου
Σύνταξης του Οργανισµού. Η διάταξη προτείνεται προκειµένου να προωθηθεί η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας και του συλλογικού σκοπού της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση ζ’ του α.ν.
1846/1951, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 12 του
ν. δ. 4577/1966 και υπ. αριθµ. 43810/05.06.1967 Α.Υ.Ε.),
οι απασχολούµενοι, κατά κύριο επάγγελµα, ως δασεργάτες, σε οποιαδήποτε δασική εργασία εκµετάλλευσης
δασών, ορεινών υδρονοµικών έργων, δασικής οδοποιίας,
αναδασώσεων, βελτίωσης βοσκοτόπων και παντός δασικού έργου, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ανεξαρτήτως εάν οι ίδιοι αποτελούν µέλη δασικών συνεταιρισµών ή απασχολούνται ως ελεύθεροι δασεργάτες.
Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1γ) του άρθρου
25 του ν. 3846/2010 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. µε εισοδηµατικά κριτήρια, τα µέλη των
δασικών συνεταιρισµών που κατοικούν µόνιµα σε περιοχές µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο την επεξεργασία ξύλου
για την παραγωγή και εµπορία ειδών λαϊκής τέχνης και
πέραν των περιοχών αυτών.
Ωστόσο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β) του ανωτέρω άρθρου 25, τα πρόσωπα που υπήχθησαν για πρώτη
φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού πριν την 1.1.1993 και τα οποία ασκούν µισθωτή ή
άλλη εργασία εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον
Ο.Γ.Α. και παράλληλα ασκούν επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα σε περιοχές µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Προκειµένου να αποσαφηνιστεί το ασφαλιστικό καθεστώς των ανωτέρω προσώπων, θεσπίζεται η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του προτεινοµένου
άρθρου.
Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

4 του προτεινοµένου άρθρου, στις διατάξεις του εισοδηµατικού κριτηρίου της παρ. 1α) του άρθρου 25 του ν.
3846/2010 υπάγονται και οι επαγγελµατίες και έµποροι
των περιοχών µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια που έχουν
υπογράψει σύµβαση µε τον οργανισµό «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ», µε σκοπό την
εκτέλεση συγκεκριµένων ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπως διανοµή αλληλογραφίας, διανοµή και πληρωµή συντάξεων κτλ.
Επειδή η εν λόγω δραστηριότητα του ταχυδροµικού
πράκτορα ασκείται επικουρικά, παράλληλα µε την κύρια
επαγγελµατική δραστηριότητα των ανωτέρω προσώπων,
και εντός του καταστήµατος που διατηρεί ο επαγγελµατίας, µε κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση των συµπολιτών
τους που κατοικούν σε δυσπρόσιτες και αραιοκατοικηµένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, κρίνεται σκόπιµη
η θέσπιση της διάταξης αυτής.
5. Οι αναβάτες και µαθητευόµενοι αναβάτες δροµώνων ίππων ιπποδρόµου, πριν την ένταξή τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό
του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. ως φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, ασφαλίζονταν για κύρια σύνταξη στο
Ταµείο αυτό, µε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.
Με το άρθρο 9 του ν. 3655/2008, οι κατά κύρια ασφάλιση ασφαλισµένοι του ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, µαθητευόµενοι αναβάτες και προπονητές εντάχθηκαν από
την 01.08.2008 στον κλάδο κύριας σύνταξης του
Ο.Α.Ε.Ε., ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστησαν ασφαλισµένοι του. Με το άρθρο 4 του ίδιου νόµου, ο κλάδος
ασθένειας του ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. εντάχθηκε στον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Επειδή το επάγγελµα των αναβατών παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι., το Δ.Σ. του Ταµείου είχε τη
δυνατότητα της σύναψης συµβάσεων µε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες για τη χορήγηση πρόσθετων παροχών
στις περιπτώσεις ατυχηµάτων κατά την εργασία τους.
Για το σκοπό αυτό είχαν θεσπιστεί ειδικοί πόροι επί των
αµοιβών τους που βάρυναν τόσο τους ίδιους όσο και
τους εργοδότες τους. Τη διαδικασία αυτή ακολούθησε
και το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. από 01.08.2008 (ηµεροµηνία ένταξης των αναβατών στον κλάδο κύριας σύνταξης του
Ο.Α.Ε.Ε.), πλην όµως τόσο το Δ.Σ. του Οργανισµού όσο
και οι ίδιοι οι αναβάτες επιθυµούν την απεµπλοκή τους
από τη παραπάνω διαδικασία.
Άρθρο 54
Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τοµέα Ασφάλισης
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.
Για τους ασφαλισµένους του πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ. (Ταµείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων)
και από 01.08.2008 Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε., δεν συµπεριελήφθη
διάταξη, ανάλογη µε αυτές που έχουν προβλεφθεί για
τους άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (παρ. 1, 3, 4, 5, 6
και 7 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010) που να τροποποιεί τη σχετική διάταξη του Καταστατικού του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του
Ο.Α.Ε.Ε., όπως διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις του ν.
2084/1992.
Επιπλέον στην παρ. 9 του άρθρου 10 αναφέρεται ότι
γενικές ή καταστατικές διατάξεις φορέων κύριας ασφά-
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λισης που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου ή 60ου έτους έχουν εφαρµογή στους ασφαλισµένους που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010.
Η µη ύπαρξη ρητής σχετικής διάταξης και για τον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
του Ο.Α.Ε.Ε., αλλά και η κατάργηση από 01.01.2011 των
γενικών ή καταστατικών διατάξεων όλων των φορέων
κύριας ασφάλισης που προβλέπουν τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος µε 35 χρόνια ασφάλισης και το 60ο ή µικρότερο έτος της ηλικίας, έχουν
ως συνέπεια, ο Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε. να µην έχει διάταξη για
τη χορήγηση σύνταξης µε 40 χρόνια ασφάλισης και το
60ο έτος.
Άρθρο 55
Παράλληλη Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση
Ασφαλισµένων πρώην Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3655/2008 (Α΄
58) το Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.) το οποίο αποτελούσε τµήµα του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου εντάχθηκε από την 01.08.2008 στον Ο.Α.Ε.Ε..
Κατά την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων διαπιστώθηκε ότι πολλοί ξενοδόχοι:
α) ασκούσαν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα ασφαλιστέα στον Ο.Α.Ε.Ε. ή στα καταργηµένα Τ.Ε.Β.Ε,
Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.,
β) είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί από ένα από τα πιο πάνω Ταµεία και συνέχιζαν την ασφάλισή τους στο Τ.Π.Ξ. ή
στον Ο.Α.Ε.Ε. και
γ) λάµβαναν ήδη ή θα δικαιούντο στο µέλλον, αν δεν
πραγµατοποιείτο η ένταξη, περισσότερες από µία συντάξεις.
Για να µην δηµιουργηθούν αφενός προβλήµατα στην
κατηγορία αυτή των ξενοδόχων, αφού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 258/2005 (Α 316) αναστέλλεται η σύνταξη ασφαλισµένου που συνεχίζει να ασκεί επάγγελµα ασφαλιστέο στον Ο.Α.Ε.Ε., αφετέρου
για να µην µείνει ανεκµετάλλευτος ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης, προτείνεται η ρύθµιση αυτή.
Με την ίδια διαδικασία (άρθρο 37 του π.δ. 258/2005) έχουν ρυθµιστεί και τα θέµατα παράλληλης ασφάλισης,
ασφάλισης και ταυτόχρονης λήψης σύνταξης και πολλαπλής συνταξιοδότησης που αφορούσαν στους ασφαλισµένους των καταργηµένων ταµείων Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Α.Ε. και
Τ.Σ.Α.
Το «οργανικό ποσό σύνταξης» που αναφέρεται στο
άρθρο, αφορά το ποσό που προκύπτει µε βάση τα πραγµατικά ασφαλιστικά δεδοµένα του ασφαλισµένου (χρόνος ασφάλισης, ασφαλιστικές κατηγορίες, κλπ) σε αντιδιαστολή µε το προνοιακό ποσό σύνταξης το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τη γενική και ειδική κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία και το οποίο δεν συναρτάται µε ασφαλιστικές εισφορές.
Άρθρο 56
Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισµών
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί αποτελούν µία ιδιαίτερη
µορφή οικονοµικής δράσης που επικουρούν στη διατήρηση των αγροτικών κοινωνιών και στην αποφυγή της ερήµωσης της ελληνικής υπαίθρου στηρίζοντας τον γε-

ωργικό τοµέα και την αγροτική ανάπτυξη, αξιοποιώντας
τη δυνατότητα συσπείρωσης των επιµέρους µικρών µονάδων.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και ιδιαίτερα οι γυναικείοι
αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε την δράση τους αυτή, που
στηρίζεται συνήθως στην προσωπική προσφορά των µελών τους, αποβλέπουν όχι τόσο στην επαγγελµατική αποκατάσταση όσο στην αναγνώριση της κοινωνικής συµµετοχής και προσφοράς των µελών τους, στην διατήρηση παραδοσιακών προϊόντων και στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους, µε παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού τους εισοδήµατος.
Με γνώµονα το ανωτέρω σκεπτικό, επιχειρείται, µε
την παρούσα διάταξη, η αποσαφήνιση του ασφαλιστικού
καθεστώτος και η προστασία των µελών των αγροτικών
συνεταιρισµών, γυναικείων και µη, µε σκοπό την συνέχιση απρόσκοπτα της δράσης τους σε όλη τη χώρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΤΑΑ
Άρθρο 57
Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισµένων και
εργοδοτών των Τοµέων Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ
Κατά τη σύνταξη Ισολογισµών – Απολογισµών των Τοµέων Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) διαπιστώθηκε από τις υπηρεσίες των Τοµέων ότι οι λογαριασµοί πολλών εργοδοτών
εµφανίζονται πιστωτικοί, καθώς οι εργοδότες αυτοί, ενώ
έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, παρέλειψαν να διαβιβάσουν στους Τοµείς καταστάσεις εισφορών, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες εµφανίζονται όλα
τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η υποχρέωσή τους.
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί δυσλειτουργία στους Τοµείς αφού δεν καθίσταται εφικτό να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές, να γίνουν οι έλεγχοι ορθότητας των εισφορών και να ενηµερωθούν οι ατοµικές µερίδες των ασφαλισµένων ενώ δεν είναι δυνατή η κατανοµή των εσόδων στους Τοµείς Υγειονοµικών, καθώς και η
βεβαίωση των απαιτήσεων των Τοµέων για συµµετοχή
του κράτους και η χορήγηση σύνταξης στους από
1.1.1993 εµµίσθους ασφαλισµένους.
Παρά τη συνεχή αλληλογραφία των υπηρεσιών των
Τοµέων, πολλοί εργοδότες δεν έχουν ανταποκριθεί στην
υποχρέωσή τους αυτή η οποία αφορά καταστάσεις
προηγούµενων ετών. Επίσης, πολλοί εργοδότες δεν έχουν ακόµη απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Τοµέων, ή δεν ενηµερώνουν τους αρµόδιους για τυχόν αλλαγές του νοµίµου εκπροσώπου, της επωνυµίας, της έδρας κ.λπ., παρά τις συνεχείς εγκυκλίους των Τοµέων,
γεγονός που εµποδίζει την ολοκλήρωση του Μητρώου
Εργοδοτών.
Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα ελεγκτικά όργανα των Τοµέων Υγειονοµικών, στα βιβλία και
λοιπά στοιχεία που τηρούν οι εργοδότες που απασχολούν µε οποιοδήποτε τρόπο ασφαλισµένους των Τοµέων προς εξακρίβωση των πόρων αυτού, διαπιστώνεται ότι πολλοί εργοδότες ισχυρίζονται ότι µετά από έλεγχο
που έχει διενεργηθεί από τις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. έχουν καταστρέψει τα σχετικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο και ενέχει κινδύνους απώλειας
πόρων για τους Τοµείς.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, επιλύονται τα ζητήµατα
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που αφορούν στην καταβολή των εισφορών, έτσι ώστε
να καταστεί αποτελεσµατικότερη η είσπραξη και ο έλεγχος των εισφορών των Τοµέων Υγειονοµικών, όπου έχει
αναπτυχθεί υποσύστηµα «Εκκαθάρισης Εργοδοτών».
Άρθρο 58
Εγγραφή στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ πριν την
Έναρξη Επαγγέλµατος
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του κ.ν.
5945/1934, και 2 παρ.1 του ν. 982/1979, στην ασφάλιση
του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ),
ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι υγειονοµικοί που ασκούν νόµιµα το επάγγελµα στην Ελλάδα είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε ως έµµισθοι, καθώς και οι υγειονοµικοί που απασχολούνται µε αµοιβή σε ιατρικές,
φαρµακευτικές και χηµικές επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα πάσης φύσεως µε οποιαδήποτε ιδιότητα.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 3232/
2004, οι υγειονοµικοί που είναι εταίροι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και µέλη
Δ.Σ., Α.Ε. µε αντικείµενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρµακευτικές εργασίες κ.λ.π., εφόσον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοµικό πρόσωπο της εταιρείας χωρίς
αµοιβή ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ και καταβάλλουν εισφορές ελεύθερου επαγγελµατία.
Με τον ίδιο τρόπο ασφαλίζονται οι απασχολούµενοι
σε ερευνητικά προγράµµατα Πανεπιστηµίων, Νοσοκοµείων ή άλλων ιδρυµάτων, οι συµµετέχοντες σε µεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι, είτε χωρίς αµοιβή.
Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι µια µεγάλη κατηγορία νέων υγειονοµικών, ιδίως γιατρών, µετά τη λήψη του πτυχίου τους και της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, µένουν
ανασφάλιστοι σε αναµονή ειδικότητας ή γενικά µέχρι
την έναρξη επαγγέλµατος, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται ούτε για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, προτείνεται η θέσπιση της κατωτέρω διάταξης.
Άρθρο 59
Ασφάλιση στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ
1. Με τις παρ. 1 και 2 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του
ν. 3518/2006 που ορίζει τα ασφαλιστέα πρόσωπα στον
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Εργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής
υπαγωγής στη ασφάλιση του Τοµέα αυτού των µέχρι
31.12.1992 µισθωτών ασφαλισµένων, ηλικίας άνω των
πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών.
Με το ν. 3518/2006 (Α΄ 272), άρθρα 11-17, συστάθηκε
ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (από
1.10.2008 Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ), στην ασφάλιση του οποίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του
ν. 3518/2006 υπάγονται υποχρεωτικά: α) οι από 1.1.1993
και εφεξής ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., β) οι µέχρι 31.12.1992 µισθωτοί που είναι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό
φορέα και γ) οι µέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελµα-

τίες που είναι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και δεν έχουν συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη λειτουργίας του (1.1.2007).
Επιπλέον µε τη διάταξη της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου παρέχεται η δυνατότητα, στους µέχρι 31.12.1992
ελεύθερους επαγγελµατίες, να ασφαλιστούν προαιρετικά, εφόσον είναι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., δεν υπάγονται σε άλλον επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας
του (1.1.2007).
Με αφορµή αιτήµατα µισθωτών ασφαλισµένων του ανωτέρω Τοµέα για την παροχή δυνατότητας προαιρετικής υπαγωγής τους στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης,
όπως ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ζητήθηκαν οι απόψεις του Δ.Σ. του Ταµείου για τη θέσπιση
διάταξης, έτσι ώστε η υπαγωγή τους να είναι προαιρετική µε τους ίδιους όρους που ισχύει για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, το οποίο και συµφώνησε.
Έτσι για λόγους ίσης µεταχείρισης των ασφαλισµένων
µισθωτών και ελεύθερων επαγγελµατιών του εν λόγω
Τοµέα, αφού υπήρχε δυσµενής διάκριση σε βάρος των
µισθωτών οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν θα συµπλήρωναν
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να λάβουν την επικουρική σύνταξη καθώς και για λόγους νοµοτεχνικούς
κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του άρθρου 13 του
ν. 3518/2006, που ορίζει τα ασφαλιστέα πρόσωπα από
τότε που ίσχυσε (1.1.2007).
2. Με τις παρ. 3 και 4, αντικαθίσταται η περίπτωση β)
του άρθρου 6 και η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 15 του ν. 3518/2006 που ορίζουν το χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξησης και στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων αντίστοιχα, έτσι ώστε οι ασφαλισµένοι να
µπορούν να δηλώσουν οποτεδήποτε, το εάν ο χρόνος ασφάλισης τους στον πρώην ΕΛΠΠ, θα θεωρηθεί χρόνος
ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
Με το άρθρο 2 του ν. 3518/2006, καταργήθηκε ο Ειδικός Λογαριασµός Πρόσθετων Παροχών που συστήθηκε
µε τον ν. 915/1979 και η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασµού αυτού αντικαταστάθηκε από την Ειδική Προσαύξηση που βαρύνει τον κλάδο κύριας σύνταξης
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και καταβάλλεται από αυτόν.
Με τη διάταξη της περίπτωσης β) του άρθρου 6 του ν.
3518/2006 ορίζεται ότι, ο χρόνος που έχει διανυθεί στην
ασφάλιση του ΕΛΠΠ µπορεί να θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση, εκτός εάν µε αίτηση
του ίδιου του ασφαλισµένου, που θα υποβληθεί µέσα σε
έναν χρόνο από την έναρξη ισχύος του νόµου, θεωρηθεί
ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη για
την Ειδική Προσαύξηση.
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης
δ) της παρ. 1 του άρθρου 15 ορίζεται ότι, ο χρόνος που
έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από τους µέχρι
31.12.1992 ασφαλισµένους, ο οποίος µεταφέρεται στον
Κλάδο µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε
ένα χρόνο από την ισχύ του νόµου και εφόσον δεν έχει
θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση
του Κλάδου Κύριας Σύνταξης.
Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η ανατρε-
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πτική προθεσµία του ενός έτους για την υποβολή της αίτησης, προκειµένου οι ασφαλισµένοι να µπορούν να δηλώσουν οποτεδήποτε, το εάν ο χρόνος ασφάλισης τους,
που έχει πραγµατοποιηθεί στον πρώην ΕΛΠΠ, θα θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του
Κλάδου Κύριας Σύνταξης ή χρόνος ασφάλισης στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
3. Με την παρ. 5 αντικαθίσταται η περίπτωση α) της
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3518/2006, που ορίζει τις
προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ παροχών από τον
Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ παροχής και στους συνταξιοδοτούµενους λόγω οριστικής αναπηρίας µε λιγότερο από
δέκα (10) έτη ασφάλισης.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3518/
2006 µεταξύ των προϋποθέσεων χορήγησης εφάπαξ παροχών του Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ είναι
ότι ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισµένου στον Τοµέα
αυτό και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΕΛΠΠ, δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 10 έτη.
Με την προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα
χορήγησης εφάπαξ παροχής και στους συνταξιοδοτούµενους λόγω οριστικής αναπηρίας µε ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο τα πέντε (5) έτη σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 915/1979 και του άρθρου 56 του ν. 2084/1992.
Άρθρο 60
Παράλληλη Ασφάλιση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ
Με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3863/2010, προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των µέχρι 31.12.1992
ασφαλισµένων (παλαιοί ασφαλισµένοι) του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. στον Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισµού και δεν είναι συναφής µε την επαγγελµατική ιδιότητα του µηχανικού.
Δεδοµένου ότι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.)
ασφαλίζονται, πλην των µηχανικών (Τοµέας Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων), οι υγειονοµικοί (Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών)
και οι νοµικοί (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), η προβλεπόµενη εξαίρεση, για λόγους ίσης µεταχείρισης, κρίνεται αναγκαίο να επεκταθεί και στους ασφαλισµένους
των εν λόγω Τοµέων.
Επίσης, µε την παρούσα ρύθµιση αντιµετωπίζεται το
ζήτηµα που έχει προκύψει µε τους ασφαλισµένους του
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του
Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, οι οποίοι µετά την υπαγωγή
τους στον Ο.Α.Ε.Ε. διαγράφονται υποχρεωτικά από τον
Κλάδο. Το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον
Κλάδο Μονοσυνταξιούχων θα προσδιοριστεί µετά από
οικονοµική µελέτη, προκειµένου να µην απωλέσουν το
µέρος της παροχής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα καταβολής εισφορών στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων.
Αντίστοιχο ζήτηµα έχει προκύψει και για τους ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που έχουν υπαχθεί
υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση, οι οποίοι µετά
την υπαγωγή τους στον Ο.Α.Ε.Ε. µπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στην Ειδική Προσαύξηση. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η Ειδική
Προσαύξηση καταβάλλεται µειωµένη σε περίπτωση που

υπάρξει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή
το Δηµόσιο, συνεπώς και στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. θα
λάβουν µειωµένη Ειδική Προσαύξηση, ακόµη και για το
διάστηµα που είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά σε αυτήν. Για
λόγους ίσης µεταχείρισης, προτείνεται για το διάστηµα
που τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονταν υποχρεωτικά στην
Ειδική Προσαύξηση και µέχρι την υποχρεωτική υπαγωγή
τους στον Ο.Α.Ε.Ε., να γίνεται αυτοτελής υπολογισµός
της Ειδικής Προσαύξησης, χωρίς τον υπολογισµό του
µετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στον
Ο.Α.Ε.Ε. Για το χρόνο που τα ανωτέρω πρόσωπα θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται προαιρετικά στην Ειδική Προσαύξηση, αυτή θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 3518/2006.
Άρθρο 61
Ειδικές Ρυθµίσεις ΕΤΑΑ
1. Με τη διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 17 του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισµένων σε
κλάδους κύριας ασφάλισης – σύνταξης αυτοαπασχολούµενων καθορίζεται από 1.1.2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 58ο έτος και από 1.1.2013 στο
65ο έτος της ηλικίας. Το όριο ηλικίας για τη λήψη µειωµένης σύνταξης καθορίζεται αντίστοιχα από 1.1.2011
στο 50ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 53ο έτος και
από 1.1.2013 στο 60ο έτος της ηλικίας.
Δυνατότητα συνταξιοδότησης γυναικών ασφαλισµένων στους φορείς αυτοαπασχολούµενων (Ο.Α.Ε.Ε. και
Ε.Τ.Α.Α.) ως µητέρων ανηλίκων τέκνων, προβλέπεται µόνο για τις ασφαλισµένες στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. (Τοµέας του
Ο.Α.Ε.Ε.) που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση µέχρι
31.5.1986, και στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Τοµέας
του Ε.Τ.Α.Α.), ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση µειωµένης σύνταξης στους φορείς αυτοαπασχολούµενων.
Με την προσθήκη του προτεινόµενου εδαφίου, διευκρινίζεται ότι η ρύθµιση αφορά µόνο στις γυναίκες ασφαλισµένες στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. µέχρι 31.5.1986, καθώς και
στο Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, δεδοµένου ότι µόνο για
τις εν λόγω ασφαλισµένες προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις η δυνατότητα συνταξιοδότησής
τους ως µητέρων ανηλίκων τέκνων. Αντίστοιχα, δεν χορηγούνται µειωµένες συντάξεις στις ανωτέρω, καθώς
και στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των Τοµέων.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 2 του
ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι οι τακτικοί και µετακλητοί
υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά από
1.1.2011 και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Στην ανωτέρω ρύθµιση δεν υπήρξε πρόβλεψη για την
εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο
κύριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όσων βάσει των καταστατικών διατάξεων και του άρθρου 39 του ν. 2084/1992
υπάγονται στην ασφάλιση των Τοµέων κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3863/2010.
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Για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που έχουν προκύψει για την ασφάλιση των µηχανικών, υγειονοµικών
και νοµικών που προσλαµβάνονται από 1.1.2011 στο Δηµόσιο, προτείνεται η θέσπιση της εν λόγω ρύθµισης, ώστε τα εν λόγω πρόσωπα να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και να υπάγονται στους αντίστοιχους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., στο οποίο και υπάγονται για επικουρική ασφάλιση, υγειονοµική περίθαλψη και εφάπαξ.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2084/1992
καθορίστηκε ότι η εισφορά των από 1.1.1993 εµµίσθων
ασφαλισµένων υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, οι
οποίες κατά µήνα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.), αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των
συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. Τα ανωτέρω έχουν περιληφθεί και στο άρθρο 4 του ν. 3518/2006 για
τους από 1.1.1993 εµµίσθους ασφαλισµένους του
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, εκτός του ανωτέρω ανωτάτου ορίου αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται
οι εισφορές των µισθωτών, τίθεται και κατώτατο όριο αποδοχών ίσο µε το ποσό της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του ν. 2084/1992 και των π.δ.
124/1993, 125/1993 και 126/1993, για τους από 1.1.1993
εµµίσθους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων.
Ο καθορισµός κατωτάτου ορίου αποδοχών στους µισθωτούς του Ε.Τ.Α.Α. κρίνεται αναγκαίος, καθώς έχει
παρατηρηθεί το φαινόµενο έµµισθοι ασφαλισµένοι του
Ταµείου να δηλώνουν χαµηλές αποδοχές και κατά συνέπεια οι ασφαλιστικές τους εισφορές να είναι χαµηλές,
αλλά να έχουν τις ίδιες παροχές µε ασφαλισµένους που
καταβάλουν υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.
Για παράδειγµα ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες (π.χ.
εφηµερίες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο κ.λπ.), δηλώνουν
µηνιαίες αποδοχές € 150,00 και κατά συνέπεια για την
κύρια ασφάλιση καταβάλλουν €10,00 και για ασθένεια €
3,83, σε σχέση µε ιατρό ελεύθερο επαγγελµατία ο οποίος καταβάλλει € 138,70 για την κύρια σύνταξη και €
44,70 για ασθένεια, ενώ ο φορέας τους καλύπτει για 25
ηµέρες ασφάλισης για σύνταξη καθώς και πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3144/2003 δόθηκε η δυνατότητα στο ιπτάµενο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απασχολείται στην αεροδιακοµιδή ασθενών, να
συνυπολογίσει στο διπλάσιο το χρόνο αυτό στον Τοµέα
Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.),
καταβάλλοντας τις προβλεπόµενες εισφορές.
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος ασφάλισης δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα για τη συνταξιοδότησή τους από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. µε τη συµπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,
καθώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 3232/2004, για τη συµπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη ασφάλιση σε φορείς κύριας
ασφάλισης ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα
απασχολούµενων, και συνεπώς κάθε άλλος χρόνος
πραγµατικός ή πλασµατικός, δεν συνυπολογίζεται για τη
συµπλήρωση 37 ετών ασφάλισης.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση τα ανωτέρω πρόσωπα
µπορούν να συνυπολογίσουν στο χρόνο ασφάλισής
τους τον ως άνω αναγνωριζόµενο χρόνο και να συνταξιοδοτηθούν από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. µε τη συµπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, ακόµη και
εάν ο χρόνος ασφάλισης συµπληρωθεί από 1.1.2011 και
εφεξής.
Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 (παλαιοί
ασφαλισµένοι) εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισµοί
που τίθενται µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10
του ν. 3863/2010 περί λήψης δεύτερης σύνταξης.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3232/2004, σύµφωνα µε τις οποίες οι γιατροί εργασίας που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους
και ανεξάρτητα από προηγούµενη υποχρεωτική ασφάλισή τους σε άλλον φορέα ασφάλισης πλην του ΤΣΑΥ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΥ καταβάλλοντας σε
αυτό την εισφορά ελεύθερου επαγγελµατία, ενώ διακόπτεται η τυχόν υποχρεωτική τους ασφάλιση σε άλλον
φορέα, στον οποίο µπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.
2084/1992, καταβάλλοντας οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους.
Με την προτεινόµενη διάταξη, και προκειµένου να µην
καθίσταται επαχθέστερο το ασφαλιστικό καθεστώς
τους, οι γιατροί εργασίας που απασχολούνται µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, οι οποίοι από την πρόσληψή
τους έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά σε οικείο του εργοδότη φορέα κοινωνικής ασφάλισης, συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα αυτού. Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του
άρθρου 18 του ν. 3232/2004.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του
ν. 3863/2010 προβλεπόταν η άτοκη επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών στους από 1.1.1993 εµµίσθους
ασφαλισµένους του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.)
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίοι διεγράφησαν από την ασφάλιση του
ανωτέρω Τοµέα µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του πρώην Ταµείου Νοµικών.
Λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν (περίπου 2.500), οι υπηρεσίες του Τοµέα δεν
έχουν καταφέρει µέχρι σήµερα να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία επιστροφής των εισφορών, και για το λόγο
αυτό µε την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται παράταση
στην ανωτέρω προθεσµία µέχρι 31.12.2011.
7. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 6441/1935, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του α.ν. 517/1968, δίνεται
η δυνατότητα σε φαρµακοποιούς που διατηρούν φαρµακείο σε περιφέρεια κοινότητας ή δήµου, που δεν αποτελεί πρωτεύουσα νοµού, καθώς και σε κοινότητα ή δήµο
µη κείµενο στο νοµό Αττικής ή στους Δήµους Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, να λάβουν µισή σύνταξη, εφόσον έχουν
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και συγχρόνως να
συνεχίσουν να λειτουργούν το φαρµακείο τους.
Η εν λόγω ρύθµιση είχε θεσπιστεί προκειµένου να εξυπηρετηθούν ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής εκείνης, οι
οποίες έχουν πλέον παρέλθει, και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της εν λόγω ρύθµισης µε την
παράγραφο 7 της περίπτωσης Β του άρθρου 85.
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Παράλληλα αναδιατυπώνονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 57 του Κωδ. Νόµου 5945/1934, όπως αυτό ίσχυε
µετά την τροποποίησή του µε τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 6 του ν. 982/1979, και εξακολουθεί να ισχύει η
πρόβλεψη για αναστολή της σύνταξης στις περιπτώσεις
που οι συνταξιούχοι του ΤΣΑΥ ασκήσουν το επάγγελµα.
Η παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, µε την οποία εξαιρούνται από την αναστολή της σύνταξης οι ιατροί, συνταξιούχοι λόγω γήρατος που προσλαµβάνονται σε ιαµατικές
πηγές για εποχιακή απασχόληση, σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από εν ενεργεία ιατρούς, καταργείται, δεδοµένου ότι υπάρχει πληθώρα ιατρών που µπορούν να απασχοληθούν στις συγκεκριµένες, και συνεπώς έχει παρέλθει η ανάγκη ύπαρξης αυτής της ευνοϊκής ρύθµισης.
8. Με τις διατάξεις του ν. 612/1977 δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισµένους φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πάσχουν από βαριές παθήσεις, όπως παραπληγία, τύφλωση, µεσογειακή αναιµία κ.λπ., µε ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, να συνταξιοδοτηθούν από τους ανωτέρω
φορείς µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, όµως ο υπολογισµός της σύνταξης γίνεται για 35 έτη ασφάλισης.
Για τους από 1.1.1993 ασφαλισµένους, το ποσό της
µηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας αντιστοιχεί
στο 2% επί των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος συντάξιµης υπηρεσίας.
Για τους ανωτέρω ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα υποχρεωτική είναι η 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ στις λοιπές µπορούν να υπαχθούν κατόπιν αίτησή τους.
Δεδοµένου ότι στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε
τις διατάξεις του ν. 612/1977, προκύπτει ζήτηµα υπολογισµού της σύνταξης για το χρονικό διάστηµα πέραν των
15 ετών και µέχρι τα 35, καθώς ο χρόνος αυτός δεν είναι
πραγµατικός, και συνεπώς δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές επί ασφαλιστικής κατηγορίας, προτείνεται να θεωρείται ότι για το διάστηµα αυτό έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές επί της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας, η οποία είναι και η υποχρεωτική.
Αντίστοιχη ρύθµιση υπάρχει και για τον Ο.Α.Ε.Ε. (π.δ.
258/2005).
Άρθρο 62
Αναγνώριση χρόνων στο ΕΤΑΑ
Ο Ειδικός Λογαριασµός Προσθέτων Παροχών
(Ε.Λ.Π.Π.) συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 33
του ν. 915/1979. Στον ανωτέρω Λογαριασµό υπάγονταν
υποχρεωτικά οι ασφαλισµένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που δεν
υπάγονταν σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο, και οι µη δικαιούµενοι σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο. Επιπλέον, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 43/3/715/4.4.1981 υπουργικής απόφασης, προϋπόθεση για τη χορήγηση παροχών από τον
Ε.Λ.Π.Π. είναι η µη συνταξιοδότηση από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο.
Με βάσει τα ανωτέρω, οι ασφαλισµένοι του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που υπάγονταν και σε άλλο φορέα κύριας
ασφάλισης, εξαιρούνταν υποχρεωτικά από την ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π., µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση που δεν

λάµβαναν σύνταξη από το δεύτερο φορέα, να λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη από τον Λογαριασµό.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3518/2006 ο Ειδικός Λογαριασµός προσθέτων παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) αντικαθίσταται από την Ειδική Προσαύξηση.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα
στα ανωτέρω πρόσωπα να αναγνωρίσουν στην προαναφερόµενη Ειδική Προσαύξηση και τον Τοµέα Πρόνοιας
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, τα διαστήµατα κατά τα οποία εξαιρέθηκαν από τον Ε.Λ.Π.Π.
λόγω της υπαγωγής τους και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαιωθεί ή δεν θα δικαιωθούν σύνταξη από άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης, και έχουν διακόψει την παράλληλη επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Το ύψος
και ο τρόπος καταβολής της εισφοράς για την αναγνώριση θα καθοριστεί µε υπουργική απόφαση, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Αντίστοιχα, αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισης στην
Ειδική Προσαύξηση και τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, και ο χρόνος ασφάλισης στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. για τον οποίο έχουν
καταβληθεί οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές,
ακόµη και εάν αυτός συµπίπτει µε χρόνο ασφάλισης και
σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, µε την προϋπόθεση
ότι ο ασφαλισµένος δεν δικαιούται και δεν θα δικαιωθεί
σύνταξη από το δεύτερο φορέα, και έχει διακόψει την
παράλληλη επαγγελµατική του δραστηριότητα.
Δεδοµένου ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν θα δικαιωθούν δεύτερης σύνταξης, προτείνεται να γίνεται αυτοτελής υπολογισµός της Ειδικής Προσαύξησης, δηλαδή να
µην λαµβάνεται κατά τον υπολογισµό ο χρόνος που έχει
διανυθεί στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης
ή του Δηµοσίου µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., δηλαδή στην περίπτωση αυτή ο παράγοντας Δ είναι ίσος µε µηδέν.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για όσους έχουν ήδη
συνταξιοδοτηθεί από τον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Άρθρο 63
Ρυθµίσεις ΙΚΑ ΕΤΑΜ
1. Με την παρ. 1 προτείνεται η εκ νέου ρύθµιση των οφειλών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και
συντήρησης πλοίων.
Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις των άρθρων 9 του
ν. 3551/2007 (Α΄ 76) και 20 του ν. 3769/2009 (Α΄ 105)
δόθηκε η δυνατότητα αναστολής καταβολής των πάσης
φύσεως οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών προς το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του
ν. 3551/2007 µέχρι 31.12.2010.
Επειδή όµως οι ανωτέρω επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα, προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν οικονοµικά και να ανταπεξέλθουν στις αρνητικές επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης, η οποία πλήττει
τον κλάδο αυτό και τη ναυτιλία γενικότερα, ιδιαίτερα
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στην παρούσα εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική συγκυρία,
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου.
Ειδικότερα, µε την προωθούµενη διάταξη προτείνεται
η κεφαλαιοποίηση των πάσης φύσεως οφειλών των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3551/2007, η αναστολή
λήψης εις βάρος τους αναγκαστικών µέτρων µέχρι
31.12.2013 και η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Προϋπόθεση για την εφαρµογή της ως άνω κεφαλαιοποίησης των οφειλών και αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων µέχρι τις 31.12.2013 αποτελεί η εµπρόθεσµη καταβολή των τρεχουσών µηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 έως και
31.12.2013. Στις επιχειρήσεις αυτές χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
Όσες επιχειρήσεις έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις άλλων νόµων, µπορούν να εξακολουθήσουν να υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή να
υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 54 και επόµενα του
ν. 3863/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών τους.
Τα ανωτέρω µέτρα, τα οποία, προκειµένου να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ισχύουν
αναδροµικά από 1.1.2011, διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω
επιχειρήσεις θα ανακουφισθούν από σηµαντικό τµήµα
των οικονοµικών τους επιβαρύνσεων και ότι θα τους δοθεί η απαραίτητη ώθηση, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
2. Με την παρ. 2 προτείνεται η ανάληψη αποπληρωµής
των οφειλών της αστικής, µη κερδοσκοπικής εταιρείας
µε την επωνυµία «Επικοινωνία» προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που
δηµιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας
της εταιρείας και µέχρι τη λύση της, να γίνει από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βαρύνοντας τον τακτικό προϋπολογισµό του έτους 2012.
Η ανάληψη των οφειλών της µονάδας αυτής από τον
Προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κρίνεται σκόπιµη, δεδοµένου ότι επρόκειτο για µία µονάδα φροντίδας τυφλών και πολυανάπηρων
παιδιών «Επικοινωνία» που συστάθηκε από το Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε προβλήµατα Όρασης «ΑΜΥΜΩΝΗ» και λειτούργησε για περισσότερο από 10 χρόνια σε παραχωρηµένες εγκαταστάσεις στην πρώην Αµερικανική Βάση του Ελληνικού µε
την υλική υποστήριξη του Κράτους (Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), παρέχοντας στήριξη σε
παιδιά µε προβλήµατα όρασης και κοινωνικό έργο αναγνωρισµένο.
3. Μετά την ψήφιση πρόσφατα του ν. 3892/2010 (Α΄
189) για ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών
συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων, προέκυψε η επιτακτική ανάγκη και προτείνεται η προσθήκη
εδαφίων στο τέλος του άρθρου 8 του παραπάνω νόµου
(λόγων προδήλου οφέλους και δηµοσίου συµφέροντος
και λόγω του γεγονότος ότι το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τυγχάνει ο
κύριος ασφαλιστικός φορέας της χώρας µε τεράστιο έργο και ανάγκες) για να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του
και η σχετική διαδικασία της συνταγογράφησης σε ολόκληρη τη χώρα, που χρειάζεται µεγάλο αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών, προς αποτροπή εικονικών συνταγο-

γραφήσεων ή υπερσυνταγογραφήσεων, να ενταχθούν οι
γιατροί του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και οι συµβεβληµένοι γιατροί του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στο
εν λόγω ηλεκτρονικό σύστηµα και να προµηθευτούν το
ταχύτερο δυνατό ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε δαπάνη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ χρηµατικού ποσού µέχρι εξακοσίων
(600) ευρώ για να αγοράσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή,
εφοδιασµένο µε τη βάση δεδοµένων του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά το άρθρο 6 του νόµου αυτού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
τριών εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000) ευρώ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισµό του
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).
4. Για την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδοµής της
ΕΥΠΕΑ, την ισότητα στην πρόσβαση και στη λειτουργία
των υπηρεσιών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και του Σ.ΕΠ.Ε, τον συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα των µικτών κλιµακίων
ΣΕΠΕ και Ε.ΥΠ.Ε.Α., προβλέπεται ότι οι εφαρµοζόµενες
στους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε διατάξεις εφαρµόζονται αναλογικά και στους υπαλλήλους της ΕΥΠΕΑ.
5. Οι υπάλληλοι της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης συχνά αναγκάζονται
να µετακινούνται εκτός έδρας στα πλαίσια των πραγµατοποιούµενων ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε και για
άλλους λόγους που υπαγορεύονται από τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Λόγω της αύξησης της αδήλωτης εργασίας και της συνεπακόλουθης ανάγκης εντατικοποίησης των ελέγχων
αφ’ ενός των επιχειρήσεων από τους ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και αφ’ ετέρου του εσωτερικού ελέγχου των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης ανά την επικράτεια µε δεδοµένη µάλιστα και την υποστελέχωση των υπηρεσιών αυτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της επέκτασης του ορίου
ηµερών εκτός έδρας για τους υπαλλήλους των συγκεκριµένων υπηρεσιών.
6. Με το άρθρο 10 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291) και το
άρθρο 29 του Κανονισµού διαδικασιών ασφάλισης για
την εφαρµογή της ΑΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε µε την
Φ11321/30819/1997/2.3.2004 (Β΄ 496) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίστηκε ότι η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται µέσω του αποσπάσµατος ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης, που
περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 30
του πιο πάνω Κανονισµού. Το απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης συντάσσεται και εκτυπώνεται κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο και αποστέλλεται για µεν
τους απασχολούµενους σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα,
στη διεύθυνση κατοικίας τους ή µε κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο, για δε τους λοιπούς ασφαλισµένους, στους εργοδότες τους, µέσω των οποίων θα γίνεται η παραλαβή
του ή µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Οι ρυθµίσεις αυτές θεσπίστηκαν το έτος 2002 µε την
πρώτη εφαρµογή της ΑΠΔ και ήταν προορισµένες να εξυπηρετήσουν το µεταβατικό στάδιο από το χειρόγραφο
στο µηχανογραφικό σύστηµα, όταν η ηλεκτρονική τήρηση της ασφαλιστικής ιστορίας ήταν ακόµη σε πρώιµο
στάδιο. Για το λόγο αυτό ορίστηκε ότι το έντυπο αυτό έχει πλήρη αποδεικτική δύναµη για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σήµερα, το ΟΠΣ έχει εξαπλωθεί σε όλες τις Μονάδες
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για κάθε ασφαλισµένο τηρείται Ατοµικός Λογαριασµός Ασφάλισης µε την ασφαλιστική του ι-
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στορία, που δηµιουργείται από την επεξεργασία των
ΑΠΔ, από Εκθέσεις Ελέγχου Πράξεων Επιβολής Εισφορών, από αποφάσεις αναγνώρισης, ακύρωσης, µετατροπής ασφάλισης, από καταβολή εισφορών ειδικών κατηγοριών ασφάλισης και λοιπά στοιχεία.
Ο ασφαλισµένος δεν χρειάζεται την πλήρη αποδεικτική δύναµη του αποσπάσµατος και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που το συνοδεύουν, αφού η προσκόµιση του
αποσπάσµατος τόσο στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο
και στις υπηρεσίες των λοιπών φορέων δεν θα είναι αναγκαία. Οι πληροφορίες που περιέχει το απόσπασµα µπορούν, µε σκοπό τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και
της εξάλειψης των φαινοµένων πλαστότητας, να λαµβάνονται ηλεκτρονικά και αυτεπάγγελτα από όλες τις υπηρεσίες που το χρησιµοποιούν σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία για χορήγηση παροχών ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ και ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ).
Ο ίδιος ο ασφαλισµένος για την ενηµέρωσή του µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από τις υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν
τον ασφαλιστικό του βίο µε την έκδοση µηχανογραφικού
αποσπάσµατος του Λογαριασµού του, που περιλαµβάνει
τις εγγραφές όχι µόνο ενός εξαµήνου, αλλά όλες αυτές
που είναι διαθέσιµες στη µηχανογραφικά τηρούµενη ασφαλιστική του ιστορία. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται τόσο µέσω των µονάδων ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο
και µέσω του διαδικτύου µε χρήση της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της Εθνικής Πύλης Δηµόσιας Διοίκησης ermis, µετά από εγγραφή των ενδιαφεροµένων σε
αυτήν και την απόκτηση ονόµατος χρήστη και κωδικού
πρόσβασης.
Επιπλέον, µε την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται
η διαδικασία γνωστοποίησης των αποσπασµάτων στους
εργοδότες, ώστε να λαµβάνουν και αυτοί γνώση των εγγραφών της ασφαλιστικής ιστορίας για τα απασχολούµενα σε αυτούς πρόσωπα, που δηµιουργήθηκαν βάσει
των ΑΠΔ που αυτοί υπέβαλαν. Τα αποσπάσµατα αυτά αφορούν την αιτούµενη από τον εργοδότη χρονική περίοδο, και λαµβάνονται ηλεκτρονικά, µε αντίστοιχη κατάργηση των µέχρι σήµερα εφαρµοζοµένων χρονοβόρων
και πολυδάπανων διαδικασιών της εκτύπωσης επί ειδικού εντύπου, της εµφακέλωσης και ταχυδροµικής αποστολής. Κάθε εργοδότης υποχρεούται, χρησιµοποιώντας τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασής που έχει λάβει
για την υποβολή της ΑΠΔ, να εκτυπώνει κάθε εξάµηνο
τα αποσπάσµατα των απασχολουµένων σε αυτόν προσώπων και να τα παραδίδει σε αυτά.
Κατ’ εξαίρεση η µέχρι σήµερα ισχύουσα διαδικασία θα
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται για τους απασχολούµενους σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα, οι οποίοι θα λαµβάνουν στη διεύθυνση κατοικίας τους ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο το απόσπασµα που θα εκτυπώνεται πλέον
σε απλό χαρτί.
7. Οι εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, καταβάλλονται µέσω των τραπεζών στους ασφαλιστικούς οργανισµούς συνολικά, χωρίς στοιχεία που αναφέρονται στα
ασφαλιστέα πρόσωπα και στα ποσά που αντιστοιχούν σε
καθένα από αυτά.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει τη συνολική εικόνα των εργαζοµένων και των αποδοχών επί των οποίων έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, µέσω της υποβολής της Α.Π.Δ. από
τους εργοδότες.
Οι φορείς ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, αντίθετα, δεν έχουν τη δυ-

νατότητα του διαχωρισµού των εισφορών σε εργοδότη
και ασφαλισµένου, ούτε πληροφορία για τις αποδοχές
και τις αντίστοιχες εισφορές για κάθε εργαζόµενο.
Με τη διάταξη της παραγράφου 7 προβλέπεται η υποβολή των µισθολογικών καταστάσεων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, στις ισχύουσες για την καταβολή
των εισφορών προθεσµίες, προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα του διαχωρισµού τους κατά ασφαλισµένο, βάσει των αποδοχών επί των οποίων αυτές έχουν υπολογιστεί.
Ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΕΑΙΤ εισπράττει συνολικά τις
εισφορές και για τον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑΠΙΤ, µε τον ίδιο τρόπο που
ακολουθούσε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων πριν την ένταξη των
κλάδων Επικούρησης και Πρόνοιας στο ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ
αντίστοιχα, όπου λειτουργούν ως τοµείς µε οικονοµική
και λογιστική αυτοτέλεια.
Μέχρι να τακτοποιηθεί το θέµα της είσπραξης σε νέο
λογαριασµό για το ΤΑΠΙΤ ή της συνείσπραξης και της απόδοσης των εισφορών που αντιστοιχούν σε κάθε τοµέα, οι µισθολογικές καταστάσεις θα υποβάλλονται στο
Φορέα που εισπράττει και θα αποστέλλονται µε την απόδοση των εισφορών στον Τοµέα, υπέρ του οποίου, εισπράχθηκαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΔ
Άρθρο 64
1. Με το προτεινόµενο άρθρο, εξαλείφεται µια θεσµική
υπερβολή, όπως είναι προδήλως αυτή του ν. 2956/2001,
σύµφωνα µε τον οποίο, ακόµη και για µια απλή µετονοµασία των τοπικού επιπέδου υπηρεσιών του ΟΑΕΔ
(ΚΠΑ2, ΚΠΑ, ΤΥ) απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγµατος ή νοµοθετική ρύθµιση, και ορίζεται ότι στο εξής η
ίδρυση, η επέκταση, η τροποποίηση, η µετονοµασία, η
κατάργηση και η συγχώνευση των τοπικού επιπέδου υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2, ΚΠΑ, ΤΥ), καθώς και των εκπαιδευτικών µονάδων αυτού, θα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Διοικητή του Οργανισµού που θα δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με το προτεινόµενο άρθρο, προβλέπεται η αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
2643/1998 (Α΄220), προκειµένου για τον υπολογισµό
των ποσοστών των προστατευοµένων από τον ως άνω
νόµο προσώπων να συνυπολογίζονται και τα πρόσωπα
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον ν.
2643/1998, αλλά που έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση. Εξάλλου, κατ’ αναλογία προς τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α) της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, προβλέπεται ότι από
τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον ν. 2643/1998, αλλά που έχουν προσληφθεί
οικειοθελώς από την επιχείρηση δεν συνυπολογίζονται
εκείνα που προσλαµβάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα.
3. Με το προτεινόµενο άρθρο, υπέρ των επιδοτουµένων ή µη ανέργων που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα
του ΟΑΕΔ και που τυχαίνει να απασχοληθούν στη Γενική
Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 για λογαριασµό
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της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προβλέπεται εξαίρεση
από τις συνέπειες που η κείµενη νοµοθεσία ορίζει, όταν
άνεργος, επιδοτούµενος ή µη, αναλαµβάνει εργασία.
Η ως άνω εξαίρεση προβλέπεται, ενόψει της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και του ολιγόχρονου της απασχόλησης στο έργο της Γενικής Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011.
Άρθρο 65
Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού
Με το προτεινόµενο άρθρο, αντικαθίσταται η κύρωση
που επιβαλλόταν στον εργοδότη, όταν δεν είχε µεριµνήσει για την αναγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ. της οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού µέσα στην προθεσµία των οκτώ ηµερών ή όταν η ως άνω αποχώρηση του µισθωτού
δεν αποδεικνυόταν από κανένα επίσηµο έγγραφο στοιχείο του εργοδότη ή του µισθωτού.
Συγκεκριµένα, ενώ υπό το καθεστώς του ν. 2972/2001
επιβαλλόταν ως κύρωση στον εργοδότη η ασφαλιστική
τακτοποίηση του οικειοθελώς αποχωρήσαντος για περίοδο ενός εξαµήνου από την αποχώρησή του ή σε περίπτωση που είχε διενεργηθεί έλεγχος πριν από την πάροδο του εξαµήνου, µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου, µε
την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η επιβολή στον
εργοδότη προστίµων, το ύψος των οποίων καθορίζεται
µε υπουργική απόφαση.
Άρθρο 66
Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4-7 του άρθρου 74
του ν. 3863/2010 είχαν προβλεφθεί συγκεκριµένα µέτρα
προστασίας για τους εργαζόµενους ηλικίας 55 έως 64 ετών µε σκοπό την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων
σε περίπτωση απολύσεων.
Ενόψει της προστασίας αυτής, ορίστηκε για µεν τους
εργοδότες που απολύουν µισθωτούς ηλικίας 55 έως 64
ετών η υποχρέωση να αναλαµβάνουν το 80% ή το 50%
του κόστους της αυτασφάλισης των ως άνω απολυοµένων για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια, για δε
τον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να καλύπτει το υπολειπόµενο
κόστος αυτασφάλισης, µε πόρους του κλάδου ΛΑΕΚ.
Με το προτεινόµενο άρθρο, οι ως άνω διατάξεις των
παραγράφων 4-7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται, µε σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των
απολυοµένων µισθωτών ηλικίας 55 έως 64 ετών.
Η ως άνω ενίσχυση επιτυγχάνεται: α) µε τη µετατροπή
της δυνατότητας του ΟΑΕΔ να καλύπτει το υπολειπόµενο κόστος αυτασφάλισης σε υποχρέωση, β) µε τον ακριβή προσδιορισµό των φορέων που είναι αρµόδιοι για τον
έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του προτεινόµενου άρθρου, γ) µε τη ρητή πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων σε βάρος των εργοδοτών που δεν τηρούν τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου.
Εκτός, όµως, από τους ανωτέρω άµεσους τρόπους ενίσχυσης της προστασίας των απολυοµένων µισθωτών
ηλικίας 55 έως 64 ετών, το προτεινόµενο άρθρο προβλέπει και έµµεσους τρόπους ενίσχυσης της ως άνω προστασίας, όπως είναι η οριοθέτηση του προσωπικού πεδίου εφαρµογής του προτεινόµενου άρθρου, ήτοι ο ακριβής προσδιορισµός των δικαιούχων, οι οποίοι, κατά τα οριζόµενα από αυτό, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει

τουλάχιστον 4.500 ηµέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και να
παραµένουν άνεργοι.
Όσον αφορά ειδικότερα τους εργαζόµενους ηλικίας
55 έως 64 ετών, στους οποίους υπολείπονται µέχρι πέντε (5) έτη για τη θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ και
των οποίων η σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας αορίστου
χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσας υπουργικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31.5.2001 (Β΄ 709), προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις αυτές,
υπό την προϋπόθεση ότι: α) είναι άνεργοι επί 3 τουλάχιστον συνεχείς µήνες πριν από την υποβολή της σχετικής
αίτησης υπαγωγής, β) εξακολουθούν να είναι άνεργοι
και γ) διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούµενη συνεχώς,
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 67
Διεύθυνση Συντονισµού ΟΑΕΔ
Με το προτεινόµενο άρθρο, προβλέπεται η σύσταση,
στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού,
Διεύθυνσης Συντονισµού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης. Σκοπός της είναι ο σχεδιασµός, η
οργάνωση, ο συντονισµός και η ανάπτυξη της αποτελεσµατικής επιχειρησιακής λειτουργίας των Υπηρεσιών Απασχόλησης, µε κυρίαρχο προσανατολισµό την αξιόπιστη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ σε καθεµία
από τις ενιαίες πλέον αποκεντρωµένες υπηρεσίες του
Οργανισµού (one stop shop) που είναι αρµόδιες για την
προώθηση της απασχόλησης, ήτοι τα ΚΠΑ2, λειτουργούν Γραφείο Απασχόλησης, Γραφείο Ασφάλισης και
Γραφείο Υποστήριξης, τα ως άνω ΚΠΑ2 υπάγονται ως
οργανικές µονάδες, σε επίπεδο τµηµάτων, στην Ειδική
Υπηρεσία ΚΠΑ, µε αποτέλεσµα η ως άνω Ειδική Υπηρεσία να εµφανίζεται ως καθ’ ύλην αρµόδια για το σύνολο
των αρµοδιοτήτων που αφορούν την απασχόληση, ακόµη δε και την ασφάλιση, για τις οποίες καθ’ ύλην αρµόδια είναι και πρέπει να είναι η Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναµικού, στην οποία πρόκειται να υπαχθεί η συνιστώµενη Διεύθυνση Συντονισµού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης.
Έτσι, η σύσταση της ως άνω Διεύθυνσης είναι απαραίτητη όχι µόνον επειδή αντικαθιστά την καταργούµενη Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ, αλλά και επειδή αποκαθιστά τη «διοικητική σύµπνοια» µεταξύ των αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΑΕΔ.
Άρθρο 68
Υπηρεσιακές µεταβολές προσωπικού ΟΑΕΔ
Ο αριθµός του µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου υπηρετούντος σήµερα στον ΟΑΕΔ Εκπαιδευτικού και Τεχνικού Προσωπικού είναι αντικειµενικά δυσανάλογος
προς τις πραγµατικές εκπαιδευτικές και τεχνικές ανάγκες του Οργανισµού. Για το λόγο αυτό άλλωστε πολλοί
από τους ως άνω υπαλλήλους καταλήγουν να µην παρέχουν αντίστοιχο των θέσεών τους έργο.
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Τουναντίον, στις διοικητικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ διαπιστώνεται καθηµερινά µεγάλη έλλειψη προσωπικού, µε
αποτέλεσµα ο Οργανισµός να υστερεί ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών.
Με το προτεινόµενο άρθρο, από το οποίο δεν προκαλείται καµία οικονοµική επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ, επιτυγχάνεται αφ’ ενός µεν δικαιότερος
επιµερισµός υπηρεσιακών καθηκόντων, αφ’ ετέρου δε διοικητική επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Άρθρο 69
Επιδότηση Εισφορών από ΛΑΕΚ
Με το προτεινόµενο άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα
στους Κοινωνικούς Εταίρους να συµβάλουν στην εφαρµογή µιας ήδη δοκιµασµένης και επιτυχηµένης κοινωνικής πολιτικής (βλ. άρθρο 18 του ν. 3833/2010) συνισταµένης στην ενίσχυση της δηµιουργίας και της διατήρησης θέσεων εργασίας µέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τον
Κλάδο ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 70
Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων
Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των προγραµµάτων για
την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ υπήρξε αλµατώδης. Στη διόγκωση των δράσεων του ΟΑΕΔ στους τοµείς
της απασχόλησης και της κατάρτισης συνετέλεσε και το
γεγονός ότι το 1996 συνεστήθη στον ΟΑΕΔ νέος κλάδος µε την επωνυµία «Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική κατάρτιση» (Λ.A.Ε.K.), σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση
της απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, τη
βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των µακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό.
Επιπλέον, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και εντεύθεν, στην ελληνική αγορά εργασίας υπήρξε µεγάλη
εισροή οικονοµικών µεταναστών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Με τη σταδιακή νοµιµοποίησή τους, οι ως άνω οικονοµικοί µετανάστες καθίστανται δικαιούχοι των κοινωνικών
παροχών του ΟΑΕΔ (τακτικά επιδόµατα λόγω ανεργίας,
επιδόµατα ΔΛΟΕΜ, ειδικά βοηθήµατα άρθρου 22 ν.
1836/1989 κ.ά.).
Φυσικό επακόλουθο όλων των ανωτέρω ήταν το να αυξηθούν υπέρµετρα οι περιπτώσεις ενστάσεων που ασκούνται κατά απορριπτικών αποφάσεων, τις οποίες εκδίδουν οι προϊστάµενοι κατά τόπους υπηρεσιών του Οργανισµού επί αιτήσεων υπαγωγής στα προγράµµατα απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και
επί αιτήσεων χορήγησης των κοινωνικών παροχών του
ΟΑΕΔ.
Λόγω του µεγάλου όγκου των ασκουµένων ενστάσεων, προκύπτει εκ των πραγµάτων µεγάλη καθυστέρηση
ως προς την εξέτασή τους.
Με το προτεινόµενο άρθρο, µε την εξουσιοδότηση που
παρέχεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού να
µπορεί να ορίζει κατά περίπτωση και άλλα όργανα για

την εξέταση των ενστάσεων κατά των εκδιδοµένων από
τα όργανα του ΟΑΕΔ διοικητικών πράξεων, επιδιώκεται
η επιτάχυνση της εκδίκασης των ενστάσεων προς όφελος των διοικουµένων.
Άρθρο 71
Επικοινωνία και Εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ
Με το προτεινόµενο άρθρο, επιδιώκεται αφ’ ενός µεν
η επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας, όσον αφορά
την εξυπηρέτηση των ανέργων, επιδοτουµένων και µη,
αφ’ ετέρου δε η εξοικονόµηση πολύτιµου διοικητικού
χρόνου, απαραίτητου για τον ταχύτερο και ποιοτικότερο
χειρισµό των αντικειµένων δράσης του Οργανισµού που
αυξήθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι ρυθµίσεις
του προτεινόµενου άρθρου είναι επιβεβληµένες, καθότι
οι διατάξεις περί αυτοπρόσωπης εµφάνισης των ανέργων στις κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού, κάθε φορά – κατά κανόνα, κάθε µήνα – που διενεργείται ανανέωση της εγγραφής στα µητρώα ανέργων
ή καταβολή του επιδόµατος ανεργίας, έχουν θεσπιστεί
25 έως και 56 χρόνια πριν, όταν δηλαδή η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση δεν υφίστατο ούτε ως θεωρητική σύλληψη. Σήµερα που ο ΟΑΕΔ διαθέτει ένα Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα και τη δυνατότητα διασύνδεσης
των ηλεκτρονικών του αρχείων µε εκείνα φορέων όπως
λ.χ. του ΙΚΑ, τόσο η εξυπηρέτηση των ανέργων, επιδοτουµένων και µη, όσο και ο έλεγχος της ανεργίας, επιτυγχάνονται µε εξαιρετική ταχύτητα και ασφάλεια, ηλεκτρονικά, όπου δε απαιτείται, και διαδραστικά.
Άρθρο 72
Επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Σύµφωνα µε τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρµόζονται
οι διατάξεις του νόµου αυτού που αφορούν τους κλάδους, τα προσόντα, την εξέλιξη καθώς και οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 13 και οι παράγραφοι 13, 16 και
19 του άρθρου 14.
Σύµφωνα λοιπόν µε την ως άνω ρητά διατυπωµένη
βούληση του νοµοθέτη, η εξέλιξη του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει κατά κανόνα να ακολουθεί την αντίστοιχη εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, στο προτεινόµενο άρθρο προβλέπεται ότι για την επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα από το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄
71).
Άρθρο 73
Επιταγή απόκτησης Επαγγελµατικών Προσόντων
Με την προτεινόµενη διάταξη, θεσπίζεται «επιταγή απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων», η οποία παρέχει στους εγγεγραµµένους ανέργους το δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα αρχικής ή συνεχιζόµενης κατάρτισης.
Η «επιταγή απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων»
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θα χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εγγεγραµµένους ανέργους που, µε βάση συγκεκριµένα κοινωνικοοικονοµικά
κριτήρια, τεκµαίρεται ότι χρήζουν υποστήριξης, προκειµένου να βελτιώσουν την κατάρτισή τους, ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Άρθρο 74
Προγράµµατα ΟΑΕΔ
1. Σύµφωνα µε τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 «ο
Ο.Α.Ε.Δ. συµµετέχει στην εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση και µπορεί να εφαρµόζει προγράµµατα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Κοινωνική Ενσωµάτωση».
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ), το οποίο από το 2005 και µετά ενσωµατώνεται στο
λεγόµενο «Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων»
(ΕΠΜ), αποτελεί την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Η συµµετοχή, εποµένως, του ΟΑΕΔ στην εφαρµογή του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, την οποία προβλέπει ρητά ο νοµοθέτης στη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001,
συνεπάγεται τη συµµετοχή του Οργανισµού στην εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.
Τούτο προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του ν.
2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄258).
Συγκεκριµένα, στην ως άνω εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι «η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ βασίζεται στις εξής τρεις κατευθύνσεις στρατηγικής στόχευσης:
I………………………………………………………………
……………………
II. Το µετασχηµατισµό του Οργανισµού ώστε να επιτελέσει, κατά τρόπο ουσιαστικό, το ρόλο του ως θεσµικής
συνιστώσας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.
III……………………………………………………………
…………………………».
Όσον αφορά το ζήτηµα της νοµικής φύσης των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση έχουν υποστηριχθεί τρεις απόψεις:
α) σύµφωνα µε την πρώτη άποψη, οι κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, από την
καθιέρωσή τους ήδη στη Συνθήκη του Άµστερνταµ
(1997), υπό το πρίσµα της αρχής της επικουρικότητας, αποτελούν ρυθµίσεις, κατά το µάλλον ή ήττον, υποχρεωτικού για τα Κράτη µέλη χαρακτήρα (βλ. Philippe Martin,
«Le traité d’ Amsterdam inaugure-t-il une politique
communautaire de l’ emploi?», Revue Trimestrielle de
Droit Européen, janvier-mars 2000, pp. 47-65).
β) σύµφωνα µε τη δεύτερη άποψη, ύστερα από τη Διάσκεψη Κορυφής της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), η οποία καθιέρωσε τη λεγόµενη «Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού», οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση
αποτελούν νοµοθετικές ρυθµίσεις ήπιας µορφής (soft
law), που δεσµεύει τα Κράτη - µέλη να εκδώσουν τους
κανόνες «αυστηρού δικαίου» (hard law), µε τους οποίους
θα εφαρµοστούν οι ρυθµίσεις του «ήπιου δικαίου» που
προκύπτουν κατά περίπτωση από την «Ανοικτή Μέθοδο
Συντονισµού» (βλ. Sabrina Régent, «The Open Method of
Co-ordination: A supranational form of governance?»,
European Law Journal, Vol. 9, No 2, April 2003, pp. 190214).

γ) σύµφωνα µε την τρίτη άποψη, οι κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση αποτελούν ήπιο δίκαιο
(soft law), που δεν δεσµεύει τα Κράτη - µέλη να το εφαρµόσουν, αφήνει όµως σ’ αυτά τη διακριτική ευχέρεια να
εκδώσουν κανόνες «αυστηρού δικαίου» (hard law) για
την εφαρµογή του (βλ. Linda Senden, Soft Law in
European Community, Hart Publishing 2004, σελ. 345360).
Πλην όµως, ακόµη και σύµφωνα µε την τρίτη αυτή άποψη, εφόσον τα Κράτη - µέλη αποφασίσουν να µετατρέψουν τους κανόνες ήπιου δικαίου των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση σε κανόνες αυστηρού δικαίου, δεν έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εφαρµόσουν τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση µε τρόπο που να παρεκκλίνει από τα οριζόµενα στις
ως άνω κατευθυντήριες γραµµές.
Και τούτο, γιατί η αρχή της επικουρικότητας που διέπει το κοινοτικό δίκαιο (πρβλ. το συνοδευτικό της Συνθήκης του Άµστερνταµ Πρωτόκολλο για την εφαρµογή των
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας), υποχρεώνει τα Κράτη - µέλη, όταν θεσπίζουν ρυθµίσεις
αυστηρού δικαίου, προκειµένου να µεταφέρουν στην εθνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις ήπιου κοινοτικού δικαίου,
να µην παρεκκλίνουν καθόλου από αυτές τις τελευταίες
(Linda Senden, ό.π., σελ. 357).
Οι ως άνω κανόνες «αυστηρού δικαίου» µπορεί να είναι εθνικές κανονιστικές πράξεις (πρβλ. Ψήφισµα του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Δεκεµβρίου 1997 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για
την απασχόληση το 1998).
Προς εφαρµογή των ανωτέρω και ενόψει της ταχύτερης δυνατής προσαρµογής των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ προς τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση που ισχύουν κάθε φορά, µε την παράγραφο 1 του
προτεινόµενου άρθρου, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι κατά περίπτωση συναρµόδιοι Υπουργοί, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, να εκδίδουν αποφάσεις, δυνάµει των οποίων ο Οργανισµός θα καταρτίζει
και θα υλοποιεί προγράµµατα κατ’ εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών για τις πολιτικές απασχόλησης των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν
κάθε φορά.
2. Με τις παραγράφους 2 και 3 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιούνται προθεσµίες σχετικές µε την εφαρµογή του προγράµµατος ειδικής επιδότησης ανεργίας
εργαζοµένων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.,
που θεσπίστηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3762/2009 (Α΄
75),
3. Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου
προβλέπεται για τον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να επιδοτεί µέρος ή το σύνολο του µη µισθολογικού κόστους για εργαζόµενους που απασχολούν ή θα απασχολήσουν εντός
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάµατος, Σαλαµίνας, επιχειρήσεις
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης
πλοίων, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους στην
ως άνω Ζώνη.
4. Την 20ή Οκτωβρίου 1999 έκλεισε το εργοστάσιο Λιπασµάτων Δραπετσώνας µε αποτέλεσµα οι 380 εργαζόµενοι να βρεθούν χωρίς εργασία. Με το ν. 2778/1999
(295 Α΄) (άρθρο 43) περίπου 100 απολυµένοι εντάχθηκαν σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας που υλοποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 30161/2000 κ.υ.α. (Β’ 272)
αρχικά και στη συνέχεια παρατάθηκε µε τους

42
νόµους 3144/2003 (Α΄ 111), 3385/2005 (Α΄ 210) και
πρόσφατα µε το ν. 3667/2008 (Α΄ 114).
Με το άρθρο 32 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) προβλέφθηκε η κατάρτιση προγράµµατος ειδικής επιδότησης ανεργίας για 122 άτοµα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο αρχικό πρόγραµµα που
προβλέφθηκε από το ν. 2778/1999 και οι οποίοι συµπλήρωναν επτάµιση χιλιάδες (7.500) ηµέρες ασφάλισης κατά τη δηµοσίευση του νόµου και το 50ό έτος της ηλικίας
τους µέχρι τις 31.12.2010. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας που προβλέφθηκε ήταν τριάντα έξι (36)
µήνες, µε δυνατότητα παράτασης για εικοσιτέσσερις
(24) µήνες. Το µηνιαίο επίδοµα της ειδικής επιδότησης
είναι ίσο µε το 80% του τελευταίου καταβληθέντος µηνιαίου µισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του ηµεροµισθίου
που καταβλήθηκε κατά το µήνα που προηγήθηκε της καταγγελίας της Σύµβασης Εργασίας, προσαυξανόµενο µε
τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί µε τις ΕΓΣΣΕ ετών
2000 έως 2008 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων
διακοσίων (1.200) ευρώ. Η µηνιαία αυτή ειδική επιδότηση αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής
γενοµένης από 1.1.2010.
Με την διάταξη της παραγράφου 6, υπολογίζεται ότι
θα ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραµµα δώδεκα (12) επιπλέον πρώην εργαζόµενοι που δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του ν. 3762/2009, καθώς δεν συµπληρώνουν το 50ο έτος ηλικίας έως 31.12.2010, αλλά το διανύουν. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι από την παρούσα διάταξη
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της προϋπολογισθείσας στην αριθ. 61/1/2009 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς βάσει της προαναφερόµενης έκθεσης είχε γίνει προϋπολογισµός κόστους για
εκατόν είκοσι δύο (122) άτοµα ενώ τελικά χρήση της
διάταξης έκαναν µόλις ενενήντα έξι (96).
5. Τέλος, µε την παράγραφο 9 της περίπτωσης Β του
άρθρου 85, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 3717/2008, η οποία προέβλεπε συµψηφισµό: α)
των ποσών που είχαν τυχόν καταβληθεί ως τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (κατά την περίοδο από
01.01.2008 µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της δικαστικής απόφασης µε την οποία οι ως άνω εταιρείες θα ετίθεντο σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης) και β) του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ν.
3717/2008 µε την ειδική επιδότηση ανεργίας του άρθρου
3 του ν. 3717/2008, καταργείται αναδροµικά από τη δηµοσίευση του ως άνω νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (26.11.2008).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Θέµατα Διοικητικής Οργάνωσης ΓΓΚΑ
και εποπτευόµενων Φ.Κ.Α.
Άρθρο 75
Ρυθµίσεις Προσωπικού ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 παρέχεται και
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών η δυνατότητα παραµονής στην υπηρεσία, και πέραν της συµπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας και των 35 ετών
συντάξιµης υπηρεσίας, µέχρι τρία επιπλέον έτη και έως
τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας κατ’ ανώτατο όριο, µετά από αίτηση που υποβάλλεται έξι µήνες

πριν τη συµπλήρωση της απαιτούµενης συντάξιµης υπηρεσίας.
Με τη διάταξη αυτή ουσιαστικά επεκτείνεται η εφαρµογή ήδη ισχύουσας διάταξης για τους µονίµους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και στους υπαλλήλους του
αναφερόµενου Υπουργείου, για λόγους ισότιµης µεταχείρισης και προκειµένου να µην αποδυναµωθεί το οικείο Υπουργείο από έµπειρα στελέχη δεδοµένου και του
επιτελικού του έργου.
2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 παρατείνεται, αυτοδίκαια και µετά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, η παραµονή του πάσης φύσεως µόνιµου προσωπικού των Ο.Τ.Α στην υπηρεσία του, εφόσον δεν έχει
συµπληρώσει 35 έτη συντάξιµης υπηρεσίας, και έως τη
συµπλήρωση του 67ου έτους.
Με τη διάταξη αυτή, οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α τυγχάνουν της ίδιας υπηρεσιακής αντιµετώπισης µε τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
των Ν.Π.Δ.Δ., δεδοµένου ότι διέπονται και από όµοιο συνταξιοδοτικό καθεστώς.
3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3, προβλέπεται ότι
στις ρυθµίσεις των δύο προαναφερθεισών παραγράφων,
κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, θα εµπίπτουν αφ’
ενός όσοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση παραµονής
στην υπηρεσία - ανεξάρτητα αν ο χρόνος που υπολείπεται για τη συµπλήρωση των 35 ετών είναι µικρότερος
του εξαµήνου - και αφ’ ετέρου όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει, µετά την 1.10.2010, αυτοδίκαια από την υπηρεσία τους, λόγω συµπλήρωσης των προβλεπόµενων ορίων ηλικίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησής τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής σχετικής αίτησής τους, η οποία πρέπει να υποβληθεί µέχρι το
τέλος του µήνα που έπεται εκείνου της δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού δίνεται αναδροµική
ισχύς:
α) από 1.1.2010, στις κοινές υπουργικές αποφάσεις
για υπερωριακή, απογευµατινή, νυχτερινή και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία των µόνιµων ιατρών, των ΠΑΑ, των
µε σύµβαση ιατρών καθώς και των ειδικευόµενων ιατρών
που υπηρετούν στα νοσοκοµεία και ΣΑΒ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
καθώς και στην απόφαση για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α..
β) από 1.7.2010 στη κοινή υπουργική απόφαση για υπερωριακή, απογευµατινή, νυχτερινή και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία των ειδικευόµενων ιατρών που υπηρετούν στα νοσοκοµεία και ΣΑΒ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η διάταξη αυτή προτείνεται διότι οι αποφάσεις αυτές
δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης το
Μάρτιο 2010 και στο τέλος Αυγούστου 2010 αντίστοιχα,
µε αποτέλεσµα να µην αµείβεται η δεδουλευµένη υπερωριακή εργασία των ανωτέρω από 1.1.2010 και από
1.7.2010, δεδοµένου ότι οι αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής εργασίας έχουν αναδροµική ισχύ ένα µήνα πριν
από τη δηµοσίευσή τους.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού ο δικηγόρος µε έµµισθη εντολή που υπηρετούσε στο πρώην ΤΑΞΥ του οποίου ο κλάδος Ασθένειας εντάχθηκε, σύµφωνα µε το
Ν.3655/08, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο κλάδος Πρόνοιας στο
ΤΑΠΙΤ, και είχε µεταφερθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε το νόµο
αυτό, µεταφέρεται στο ΤΑΠΙΤ λόγω φόρτου εργασίας
και ελλιπούς στελέχωσης (υπηρετεί µόνο ένας δικηγόρος) του Γραφείου Νοµικών Υποθέσεων του ΤΑΠΙΤ.
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6. Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού δύναται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
να διακόπτεται η διάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των δικηγόρων
από τους έξι (6) που είχαν διατεθεί συνολικά από το ΕΤΕΑΜ στη Νοµική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 7 του ν. 3655/2008. Οι
δικηγόροι που έχουν διατεθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις του ΕΤΕΑΜ και µισθοδοτούνται
από αυτό. Η παρουσία ενός (1) από αυτούς στο ΕΤΕΑΜ
είναι απαραίτητη προκειµένου να χειρίζεται τις εξώδικες
υποθέσεις του Ταµείου, να παρέχει έγγραφες γνωµοδοτήσεις σε ερωτήµατα υπηρεσιών, να προβαίνει στην κατάρτιση συµβάσεων και να παρέχει κάθε υπηρεσία νοµικής φύσεως που του ανατίθεται από το Δ.Σ. του Ταµείου.
7. Με τις διατάξεις του ν. 3458/2006 είχε συσταθεί
στη ΓΓΚΑ Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού. Με τις ίδιες
διατάξεις συστάθηκαν δώδεκα (12) θέσεις ειδικών συνεργατών, οι οποίες, µετά την κατάργηση της Ειδικής
Γραµµατείας µε το ν. 3569/2007, διατηρήθηκαν στη
ΓΓΚΑ.
Λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειµένου της
ΓΓΚΑ, των αυξηµένων αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του περιορισµού
των προσλήψεων καθίσταται αναγκαία η αξιοποίηση µέρους των θέσεων αυτών. Προς τούτο µε την διάταξη της
παρ. 7 προτείνεται η µεταφορά τριών θέσεων στο πολιτικό Γραφείο του Υπουργού για την υποβοήθηση του έργου του και η µετατροπή τους σε µία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών.
8. Μετά τη δηµοσίευση του π.δ. 318/1992, η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των
δηµοσίων υπηρεσιών και των ν. π.δ.δ. γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του εν λόγω π.δ.
Ειδικότερα, στο άρθρο 14 του παραπάνω αναφερόµενου Π.Δ/τος προβλέπεται ότι «την αξιολόγηση ενεργούν
αυτοτελώς δύο το πολύ προϊστάµενοι ανάλογα µε τη θέση του αξιολογούµενου στην ιεραρχία της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας ή του οικείου ν. π.δ.δ, δηλαδή ο άµεσος
προϊστάµενός του και ο αµέσως ανώτερος προϊστάµενος, όταν υπάρχει».
Ως εκ τούτου, ο Γενικός Διευθυντής αξιολογεί τους
προϊσταµένους των Διευθύνσεων και τους προϊσταµένους των Τµηµάτων που υπάγονται σε αυτόν.
Με το ν. 3655/2008, οι αρµοδιότητες των Προϊσταµένων των Γεν. Διευθύνσεων των νέων Ασφαλιστικών Οργανισµών περί της αξιολόγησης των υπαλλήλων, περιεγράφησαν σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ν. 1892/1990, όπου καθορίζεται γενικότερα το έργο του Γενικού Διευθυντή, µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη αρµοδιότητα εκ παραδροµής να µην προσαρµοστεί στα οριζόµενα από το
Π.Δ/γµα 318/1992.
Κατόπιν των ανωτέρω, µε την παρ. 8, προτείνεται η
τροποποίηση της εν λόγω αρµοδιότητας, ώστε η αξιολόγηση των προϊσταµένων των Τµηµάτων να γίνεται αυτοτελώς και από τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης,
όπως ορίζεται στο σχετικό Π.Δ/γµα.
9. Με την παρ. 9 παρέχεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού να προΐστανται
των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων της ΓΓΚΑ.
10. Με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. γ΄ του Οργανισµού
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989) όπως ισχύει, ορίστηκε ότι,
στη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών.
Όµως, για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της Διεύ-

θυνσης αυτής, δεν απαιτούνται µόνο εξειδικευµένες
γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενό της, αλλά γνώση όλων των λειτουργιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στις απαιτήσεις
των εργασιών της Διεύθυνσης µπορεί να ανταποκριθεί
και υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού κλάδου.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται ανάλογη διεύρυνση των
κλάδων στους οποίους εντάσσονται οι υπάλληλοι που
τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταµένων της Διεύθυνσης.
Άρθρο 76
Οργανωτικά Θέµατα ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 υλοποιείται
η επιταγή του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 3086/2002
(Α΄ 324), σύµφωνα µε την οποία Γραφεία Νοµικού Συµβούλου λειτουργούν και στις Γενικές Γραµµατείες, εφόσον τούτο προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις,
µε δυνατότητα να ορίζεται αν αυτά είναι αυτοτελή ή υπάγονται στα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου του οικείου ή
του προϊσταµένου Υπουργείου.
Με τον ορισµό του γραφείου ως αυτοτελούς και την ένταξή του στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν συνιστώνται νέες θέσεις ούτε προκύπτει ανάγκη
σύστασης αυτών, επειδή ήδη λειτουργεί Γραφείο Νοµικού Συµβούλου και έχει διατεθεί το αναγκαίο προσωπικό
προ πολλών ετών.
2. Για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονοµικής κρίσης
όσον αφορά στον καθορισµό του βαθµού αναπηρίας των
ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου, δηµιουργήθηκε µε το
άρθρο 6 του ν. 3863/2010 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην παρ. 7 του εν λόγω άρθρου ορίσθηκε η 1.4.2011
ως ηµεροµηνία κατάργησης όλων των άλλων Επιτροπών
πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νοµαρχίες και
το Δηµόσιο, µε εξαίρεση τις Υγειονοµικές Επιτροπές, όπως αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.
Προκειµένου, όµως, να λειτουργήσει το ΚΕ.Π.Α. απαιτούνται διαδικασίες καθώς και η συνδροµή προϋποθέσεων, όπως: η στέγαση των Υγειονοµικών Επιτροπών, η
στελέχωση σε προσωπικό, η εκπαίδευση των ιατρών του
Ε.Σ.Υ. και των ΦΚΑ που, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου εντάσσονται στο Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών κλπ.
Μετά τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι το Ίδρυµα αντιµετωπίζει αντικειµενική αδυναµία ολοκλήρωσης όλων
των προβλεπόµενων διαδικασιών για τη λειτουργία των
Υγειονοµικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. µέχρι την
1.4.2011, προτείνεται µε τη διάταξη της παρ. 2 να επανακαθορισθεί η 1.9.2011 ως ηµεροµηνία κατάργησης
των Υγειονοµικών Επιτροπών της παρ. 7 του άρθρου 6
του ν. 3863/2010.
3. Με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν.
3863/10 προβλεπόταν η διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υπηρεσίες Υγείας και η δηµιουργία δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Υγείας, µε ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους την 1.1.2011.
Με τη σύσταση του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι προαναφερθείσες δια-
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τάξεις καθίστανται ανενεργές και οι συσταθείσες µε τα
παραπάνω άρθρα Γενικές Διευθύνσεις είναι πλέον άνευ
αντικειµένου.
Για όλα τα παραπάνω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 της περίπτωσης Β του άρθρου 85 προτείνεται η
κατάργηση των άρθρων 29 και 30 του ν. 3863/2010,
πλην της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30. Η αναφερόµενη στην περίπτωση αυτή Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται µε την προβλεπόµενη διάρθρωση στην υφιστάµενη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στελεχώνεται
µε το πάσης φύσεως υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας.
Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής
απόφασης καθορισµού αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του
Ιδρύµατος καταργείται και η Διεύθυνση Αναπηρίας και
Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα
από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Οι αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
λόγω της εφαρµογής νέων τεχνολογιών (ΟΠΣ), της ένταξης στο Ίδρυµα των περισσοτέρων Ταµείων µισθωτών της χώρας, της εφαρµογής των διατάξεων του νέου
ασφαλιστικού νόµου, επιβάλλουν την ποιοτική αναβάθµιση του προσωπικού για την καλύτερη και αποδοτικότερη
λειτουργία των Υπηρεσιών του.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 µεταφέρονται (250) κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Η ανωτέρω ρύθµιση δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα
δεδοµένου ότι η καθαριότητα των περισσοτέρων µονάδων του Ιδρύµατος έχει ανατεθεί σε συνεργεία καθαρισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2556/1997 και
συνεπώς έχουν µειωθεί οι ανάγκες του Ιδρύµατος για
προσωπικό αυτής της κατηγορίας.
5. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 5 θεσπίζεται
η δυνατότητα σύστασης Γραφείων του ΟΑΕΕ µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, σε περιοχές που
δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Οργανισµού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων που διαµένουν σε αποκεντρωµένες περιοχές και είναι υποχρεωµένοι να διανύουν µεγάλες αποστάσεις τόσο στην ηπειρωτική όσο και
στη νησιωτική χώρα για τη διεκπεραίωση υποθέσεών
τους σχετικών µε θέµατα ασφάλισης.
6. Με την παράγραφο 6 συνιστώνται µία (1) θέση ειδικού συµβούλου και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος Συµβούλου της ΗΔΙΚΑ. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του
Διευθύνοντος Συµβούλου και η αποχώρησή τους γίνεται

αυτοδίκαια και χωρίς αποζηµίωση µε την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσώπου το οποίο τους
προσέλαβε.
7. Με την παράγραφο 7 δίνεται η δυνατότητα στον
Πρόεδρο του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις σε ιδιώτες δικηγόρους, για την προάσπιση των συµφερόντων του Ταµείου.
8. Με την παράγραφο 8 τροποποιούνται οι διατάξεις
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115) ώστε να είναι δυνατή η έκδοση και
διαχείριση του «εργοσήµου» από τραπεζικούς οργανισµούς και άλλους φορείς.
9. Μετά την υπαγωγή του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (Ο.Π.Α.Δ), κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31),
στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, τόσο στον ΟΠΑΔ όσο και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον έλεγχο και την απόδοση δαπανών
αυτού στους παρόχους υγείας που συµβάλλονται µε τα
ασφαλιστικά ταµεία.
10. Επειδή οι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης φορείς, ήτοι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού και ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας, δεν µπορούν ακόµη να ανταποκριθούν στο νέο
λογιστικό σύστηµα κρίνεται αναγκαία η ρύθµιση του άρθρου αυτού, και για τους φορείς αυτούς ειδικά και µόνο
για το έτος 2011.
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 3655/2008, για τη λειτουργία του κλάδου επικουρικής ασφάλισης συστήθηκε στον ΟΑΕΕ Περιφερειακή
Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, προτείνεται η σύσταση Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ)
στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση, για την εκδίκαση ενστάσεων κατ’ αποφάσεων των οργάνων του
Ο.Α.Ε.Ε..
2. Σύµφωνα µε την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης
Β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), η
Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Τοµέα Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ αποτελείται, µεταξύ άλλων, από δύο
(2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων του Τοµέα.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2, επιδιώκεται
η εναρµόνιση της σύνθεσης της ανωτέρω Επιτροπής µε
όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες συµµετέχει ένας (1) εκπρόσωπος
των ασφαλισµένων.
3. Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 3655/2008, το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΤΠΔΥ αποτελείται, µεταξύ άλλων, από έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων που προτείνεται από την Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων.
Με τη διάταξη της παρ. 3, προτείνεται στο Δ.Σ. του
ΤΠΔΥ να µετέχει αντί του παραπάνω εκπροσώπου, ένας
(1) εκπρόσωπος των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας
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Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ, δεδοµένου ότι η ΠΟΠΟΚΠ καλύπτει µεγαλύτερο
αριθµό ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. σε σχέση µε την Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων.
4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4, δίδεται η
δυνατότητα, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να εκδοθεί κανονισµός µε τον οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αρµοδιότητας και λειτουργίας των
Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 5, προβλέπεται ότι στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ως εκπρόσωποι των εργοδοτών δεν ορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα του ασφαλισµένου του Ταµείου.
6. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6, παρέχεται
η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας µε πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α. να µετέχουν ως µέλη στα
Διοικητικά Συµβούλια και τις Διοικούσες Επιτροπές των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας της
Γ.Γ.Κ.Α..
7. Σύµφωνα µε τις οικείες για κάθε Φορέα διατάξεις
του ν. 3655/2008, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διοικούνται από ολιγοµελή Διοικητικά Συµβούλια.
Από τις διατάξεις του άρθρου 12 του α.ν. 1846/1951,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, oρίζεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διοικείται από 25µελές Διοικητικό Συµβούλιο.
Δεδοµένου ότι ένα τόσο πολυπληθές συλλογικό όργανο είναι δύσκολο στη λειτουργία του, κρίνεται σκόπιµη η µείωση του αριθµού των µελών του, χωρίς να θίγονται οι εκπροσωπήσεις των κοινωνικών εταίρων.
Ως εκ τούτου, µε την προτεινόµενη διάταξη, στα πλαίσια της εναρµόνισης και µε τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 15 µελής
σύνθεση του Διοικητικού του Συµβουλίου.
8. Με τη διάταξη της παρ. 8, προτείνεται να διορίζονται οι Πρόεδροι και τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των Κυβερνητικών Επιτρόπων, καθώς και οι
Πρόεδροι και τα µέλη των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που λειτουργούν στα όρια του Νοµού Αττικής, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στόχος της διάταξης αυτής, είναι η απλοποίηση και
συντόµευση της διαδικασίας συγκρότησης των Διοικητικών Συµβουλίων και των ανωτέρω Επιτροπών και η αποφυγή της γραφειοκρατίας, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η ανωτέρω αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τη γενική και αόριστη διατύπωση της διάταξης της παρ. 6 Τοµέας Δ΄
του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), προέκυπτε ότι είχε περιέλθει στην οικεία περιφέρεια.
Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν παρερµηνείες ως
προς την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, µε την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται κατά τρόπο ρητό και σαφή,
ότι οι Πρόεδροι, οι Κυβερνητικοί Επίτροποι και τα µέλη
των Διοικητικών Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών καθώς και οι Πρόεδροι και τα µέλη των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λειτουργούν στα όρια του Νοµού Αττικής διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος και ασκεί την εποπτεία των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
9. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.

3556/2007, όπως οι παρ. 1 και 2 περ. γ΄ και δ΄ αυτού αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 134, παρ. 1 του ν.
3655/2008, οι Διοικητές και οι Πρόεδροι των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΤΕΑΠΑΣΑ, επιλέγονται µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού
της Βουλής, ύστερα από την επιλογή τους και από Ειδική
Επιτροπή που προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις.
Δεδοµένου ότι η διαδικασία επιλογής τους από την ανωτέρω Επιτροπή είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική και
χρονοβόρα, µε την παρούσα διάταξη προτείνεται οι Διοικητές και οι Πρόεδροι των ΦΚΑ να επιλέγονται µόνο µε
τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής.
Στόχος της διάταξης αυτής είναι η συντόµευση και η
απλούστευση του τρόπου επιλογής των Διοικητών και
Προέδρων των ΦΚΑ µε ταυτόχρονη αποφυγή της γραφειοκρατίας, για τη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
10. Με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 4, του ν.
2676/1999, ορίζονται οι αρµοδιότητες των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα στην
περίπτωση α΄ της παραπάνω παραγράφου, ορίζεται ότι
οι ΤΔΕ αποφαίνονται επί των ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων του Διευθυντή Υποκαταστήµατος ΙΚΑ
που αφορούν στην ασφάλιση, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, τον υπολογισµό και την καταβολή των εισφορών, την πραγµατοποίηση των ασφαλιστικών παροχών και οποιοδήποτε άλλο θέµα της αρµοδιότητάς του
και επιλαµβάνεται τον ουσιαστικό και νοµικό έλεγχο της
ορθότητας αυτών.
Στις ανωτέρω αρµοδιότητες περιλαµβάνεται και η δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού της ιατρικής αναπηρίας µε ασφαλιστική και µέχρι δέκα επτά (17) ποσοστιαίες µονάδες.
Δεδοµένου ότι το θέµα της προσαύξησης του ποσοστού της ιατρικής αναπηρίας µε ασφαλιστική, απαιτεί ειδικές γνώσεις από τα µέλη των ΤΔΕ και παράλληλα η
προσαύξηση αυτή δίνει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται ή να προσαυξάνεται η σύνταξη σε άτοµα που
δεν έχει κριθεί από Υγειονοµικές Επιτροπές ότι διαθέτουν το ποσοστό αναπηρίας, προτείνεται η απάλειψη
της ανωτέρω αρµοδιότητας από τις ΤΔΕ. Σε καµία περίπτωση βέβαια δεν καταργείται το δικαίωµα προσφυγής
του ασφαλισµένου στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Άρθρο 78
Υπηρεσιακά Συµβούλια
1. Από τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3655/2008,
το οποίο καταργείται µε την παράγραφο 14 της περίπτωσης Β του άρθρου 85, είχε προβλεφθεί η σύσταση Α΄
Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, αρµόδιου για το προσωπικό των Ταµείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
Τοµέα και Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα.
Με τη διάταξη της παρ. 1, προτείνεται η σύσταση Υπηρεσιακών Συµβουλίων για τους Φορείς ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ,
αρµόδιων για το προσωπικό εκάστου εξ αυτών, µε στόχο
την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη επίλυση των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ανωτέρω Φορέων, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού των
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς.
2. Με τη διάταξη της παρ. 2, προτείνεται το Β΄ Κοινό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για το προσωπικό των
Ταµείων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων και Επικουρι-
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κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 123 του ν. 3655/2008, να µετονοµαστεί σε Κοινό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο, δεδοµένου ότι το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για το προσωπικό των Φορέων ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, καταργείται, και εποµένως δεν δικαιολογείται η
διάκριση ως Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28
του ν. 3232/2004 και της παρ. 6 του άρθρου 57 του ν.
3655/2008 οι οποίες καταργούνται µε την παράγραφο 12
της περίπτωσης Β του άρθρου 85, τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΕΤΕΑΜ καθώς και
του µεταφερόµενου σε αυτό προσωπικού των εντασσόµενων φορέων και κλάδων εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Γ.Γ.Κ.Α., µέχρι τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΕΤΕΑΜ.
Με τη διάταξη της παρ. 3, προτείνεται η σύσταση Υπηρεσιακού Συµβουλίου στο ΕΤΕΑΜ, αρµόδιου για το σύνολο του προσωπικού του Φορέα, µε σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη επίλυση των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του, δεδοµένου
του µεγάλου αριθµού των υπαλλήλων που υπηρετούν
στο Φορέα αυτό.
Άρθρο 79
Θέµατα Αξιοποίησης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
1. Οι µισθώσεις και εκµισθώσεις των ακινήτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, διενεργούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του π.δ.715/1979 (Α΄ 212) και,
εφόσον πρόκειται περί εµπορικών µισθώσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 7 του ν. 2 714/1999 (Α΄ 199).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η εκµίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας των Ν.Π.Δ.Δ. δεν µπορεί να
συνοµολογηθεί για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε ετών.
Η αναπροσαρµογή των µισθωµάτων για τις εµπορικές
µισθώσεις γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 7
του π.δ. 34/1995, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες το
µίσθωµα αναπροσαρµόζεται κατά τα χρονικά διαστήµατα και το ύψος που ορίζεται στη σύµβαση. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει συµφωνία αναπροσαρµογής του µισθώµατος ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα, η αναπροσαρµογή γίνεται µετά διετία από την έναρξη της
σύµβασης και καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο του 6% της αντικειµενικής αξίας του µισθίου και
για τους ακάλυπτους χώρους του 4%, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν διαφορετική
ρύθµιση και οι οποίοι πρέπει να µνηµονεύονται στη σύµβαση.
Στην περίπτωση παράτασης της µίσθωσης ακινήτων µε
εκµισθωτή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε
τον εγκατεστηµένο στο µισθίο µισθωτή, το ετήσιο µίσθωµα δεν µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το 10%
της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του µισθίου. Σε κάθε περίπτωση, το µηνιαίο µίσθωµα δεν µπορεί
να είναι µικρότερο από το καταβαλλόµενο.
Το προαναφερόµενο νοµοθετικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις γενικότερες συνθήκες που έχουν διαµορ-

φωθεί στην αγορά ακινήτων εν όψει και της υπάρχουσας
οικονοµικής κρίσης. Συγκεκριµένα, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών για την εκµίσθωση των ακινήτων, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, σε
συνδυασµό µε τη µεγάλη αύξηση των µισθωµάτων που
προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων περί αναπροσαρµογής των µισθωµάτων, υφίσταται κίνδυνος απώλειας εσόδων για τους ΦΚΑ τόσο λόγω της πιθανής
αποχώρησης των υφιστάµενων µισθωτών εξαιτίας της αδυναµίας ανταπόκρισής τους στην καταβολή µισθωµάτων τα οποία διαµορφώνονται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, όσο και
της αδυναµίας εξεύρεσης νέων µισθωτών σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις, το εν
λόγω πλαίσιο εξορθολογίζεται, ώστε να ανταποκρίνεται
στα σηµερινά δεδοµένα.
Ειδικότερα:
Α. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1, η µέγιστη
διάρκεια εκµίσθωσης ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται
δωδεκαετής.
Β. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2, επεκτείνεται ρητά και στις περιπτώσεις µισθώσεων και εκµισθώσεων ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ., η δυνατότητα αναπροσαρµογής
του µισθώµατος µε τη συνδροµή του άρθρου 388 ΑΚ,
σύµφωνα και µε την ειδικότερη νοµοθεσία των εµπορικών µισθώσεων του π.δ. 34/1995.
Γ. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 εξορθολογίζεται η διαδικασία παράτασης και αναπροσαρµογής
των µισθωµάτων στις εκµισθώσεις ακινήτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µέσω
του επαναπροσδιορισµού του ελάχιστου µισθώµατος
στο 6% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, ενώ σε
ειδικές περιπτώσεις µπορεί να συµφωνείται και κατώτερο, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ΔΣ του Φορέα µετά
από εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ).
2. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4, αυξάνεται
από 5% σε 10% το ποσοστό των κεφαλαίων που µπορούν να επενδύουν οι ΦΚΑ σε προθεσµιακές καταθέσεις,
καθώς και σε βραχυχρόνιους τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου, εφόσον η απόδοσή τους είναι µεγαλύτερη από
εκείνη του Κοινού Κεφαλαίου.
3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 5 προσδιορίζεται ο τρόπος ανάθεσης της ταµιακής διαχείρισης των
ΦΚΑ καθώς και της διενέργειας προθεσµιακών καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα. Συγκεκριµένα, λόγω της
φύσης των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος πραγµατοποιείται
µε απόφαση του ΔΣ του Φορέα µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6, ρυθµίζεται
το θέµα της κατανοµής της ακίνητης περιουσίας του
πρώην ΤΑΝΠΥ µεταξύ του ΟΑΕΕ και του ΤΕΑΙΤ, µετά την
ένταξη σε αυτά, των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ως Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων και Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων, αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του ν. 3655/2008.
5. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 7, η κυριότητα του ακινήτου της πρώην Στέγης Υγειονοµικών, περιέρχεται στον Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ).
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Άρθρο 80
ΥΠΕΔΥΦΚΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 80, επιχειρείται η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε όλους τους παρόχους υγείας, ήτοι φαρµακεία, νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κλπ. και ο έλεγχος µπορεί να γίνεται και από µικτά κλιµάκια υπαλλήλων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και των ασφαλιστικών οργανισµών.
Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 3846/2010
στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης και αναλογικότητας ενώ τέλος σκοπείται η νοµοτεχνική βελτίωση των διατάξεων του ν. 3846/2010, για την αντιµετώπιση ερµηνευτικών προβληµάτων που ανέκυψαν στα πλαίσια εφαρµογής του.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι προβλεπόµενες κυρώσεις επιβάλλονται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
Η προθεσµία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του ν. 3846/2010 ή
της αρµόδιας επιτροπής για τον ΟΠΑΔ, ή ενώπιον του
Διοικητή ή του Δ.Σ. του ασφαλιστικού οργανισµού ή του
Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ µετά τη λειτουργία του, κατά
αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από το Γεν. Επιθεωρητή ή τα αρµόδια όργανα του φορέα και η άσκησή της,
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης αυτής.
Ειδικά δε στις περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής διακοπής ή καταγγελίας της σύµβασης έχει ταχθεί η πολύ
σύντοµη προθεσµία των επτά ηµερών, εντός της οποίας
πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή Ενστάσεων, ώστε να
µην προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη στον προσφεύγοντα, συνεπεία της µη ανασταλτικότητας της άσκησής και
της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Η
Επιτροπή Ενστάσεων του ν. 3846/2010 αν δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών, θεωρείται ότι απέρριψε αυτή. Οι αποφάσεις
της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άµεσα εκτελεστές.
Το µη ανασταλτικό αποτέλεσµα επιβάλλεται εν γένει
για την αντιµετώπιση της ιδιαίτερα αυξηµένης παραβατικότητας που έχει διαπιστωθεί στο συγκεκριµένο χώρο.
Εξάλλου, οι αποφάσεις της Διοίκησης είναι άµεσα εκτελεστές, εκτός εάν άλλως ορίζεται. Η ανασταλτικότητα ή
µη της προθεσµίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής είναι ευχέρεια της Διοίκησης και δεν επιβάλλεται από κάποιον κανόνα δικαίου, τηρουµένων πάντοτε των
αρχών της αναλογικότητας και πάντοτε για τη διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέροντος.
Στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης των παρόχων υγείας από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις ώστε να
παρέχεται ευχέρεια στο Γενικό Επιθεωρητή ή στα αρµόδια όργανα σε περίπτωση παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας, να επιβάλλεται ανάλογα µε τη συχνότητα και
τη σοβαρότητα της παράβασης, η ποινή της προσωρινής
διακοπής της σύµβασης από τέσσερες (4) έως δώδεκα
(12) µήνες.
Επίσης ορίζονται για πρώτη φορά πρόστιµα για τα διαγνωστικά κέντρα ύψους από 1% έως 50% επί της αξίας
των παραπεµπτικών που έχουν εκτελέσει τον τελευταίο
µήνα πριν την παράβαση και για τις ιδιωτικές κλινικές
ποσό από 3.000€ έως 50.000€ ανάλογα µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης.
Για τον εξορθολογισµό του συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς

προς τους ασφαλισµένους τους και σε µια προσπάθεια
δίκαιης αντιµετώπισης κατά την επιβολή ποινών σε διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά τον έλεγχο, µε χαρακτηριστικά τυπικών παραλείψεων, κρίνεται σκόπιµη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να επιβάλλονται
πρόστιµα κυµαινόµενα από 1% έως 50% επί των συνταγών ή παραπεµπτικών που εκτελέσθηκαν τον τελευταίο
πριν τον έλεγχο µήνα, λαµβάνοντας υπόψη τη συχνότητα, σοβαρότητα, το είδος και γενικά εικόνα του παρόχου
υγείας.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010, ταινίες γνησιότητας αποκολληµένες από τις µονάδες ιδιοσκευασµάτων και µη επικολληµένες στις συνταγές φαρµάκων ασφαλισµένων ασφαλιστικών οργανισµών, ή µονάδες ιδιοσκευασµάτων,
χωρίς ταινίες γνησιότητας, που βρίσκονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε χώρους του φαρµακείου ή σε άλλους χώρους, κατάσχονται από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και παραδίδονται στον ΕΟΦ, µε
τη διαδικασία που ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις. Για
την καταστροφή τους ή τη διάθεση αυτών σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύµατα απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΟΦ. Κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί
η εν λόγω διάταξη και η καταστροφή των εν λόγω ιδιοσκευασµάτων και των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια)
να γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ χωρίς την έκδοση κ.υ.α. δεδοµένου ότι έχουν ήδη παραδοθεί στον ΕΟΦ τα ευρήµατα του ελέγχου και ο εν λόγω οργανισµός
είναι υπεύθυνος για την διακίνηση των φαρµακευτικών
προϊόντων, ο οποίος θα αξιολογήσει αυτά και θα αποφασίσει για την καταστροφή τους ή τη διάθεση αυτών σε
νοσοκοµεία ή άλλα ιδρύµατα.
Άρθρο 81
Έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων
και Ενηµέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.
1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 καθορίζονται τα επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία να αναφέρονται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι
στα καθήκοντα του ληξίαρχου κάθε δήµου περιλαµβάνεται και η αποστολή στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε αντίγραφου ή αποσπάσµατος των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των δηµοτών που αποβιώνουν, προκειµένου να ενηµερώνεται
το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών Συνταξιούχων που τηρεί η εταιρία και να αποφεύγεται η συνέχιση καταβολής της σύνταξης ή η χορήγηση οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής παροχής σε µη δικαιούχους.
Για τον τρόπο και τον χρόνο υλοποίησης της απαιτούµενης διαδικασίας, παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση
στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 82
Εφάπαξ Αποζηµίωση
1. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η τροποποίηση
της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2079/1992 που
αφορά την διαδοχική ασφάλιση σε Φορείς Προνοίας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 του ν.
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2084/1992 το εφάπαξ βοήθηµα καταβάλλεται από τους
φορείς προνοίας κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης των
ασφαλισµένων τους.
Ασφαλισµένοι σε έναν ή περισσότερους φορείς, κλάδους, λογαριασµούς ή τοµείς προνοίας οι οποίοι κατά
την διάρκεια του επαγγελµατικού τους βίου έχουν διακόψει την ασφάλισή τους σε αυτούς λόγω αλλαγής επαγγελµατικού προσανατολισµού, λαµβάνουν εφάπαξ
βοήθηµα κατά την συνταξιοδότησή τους, µε συνέπεια,
να λαµβάνουν το βοήθηµα αυτό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε τα δεδοµένα του χρόνου διακοπής της
ασφάλισής τους. Και στις µεν περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους φορείς, κλάδους, λογαριασµούς ή τοµείς προνοίας έχει προβλεφθεί
όταν ο ασφαλισµένος δεν θεµελιώνει δικαίωµα εφάπαξ
βοηθήµατος να προσαυξάνεται το εφάπαξ βοήθηµα µε επιτόκιο 8% ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις καταβάλλεται άτοκο.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση
των σχετικών διατάξεων προκειµένου το εφάπαξ βοήθηµα να καταβάλλεται έντοκο για όλες τις περιπτώσεις
που ο ασφαλισµένος έχει υπαχθεί κατά την διάρκεια του
εργασιακού του βίου σε ένα ή περισσότερους φορείς
που καταβάλουν εφάπαξ βοήθηµα είτε θεµελιώνει αυτοτελές δικαίωµα είτε δικαίωµα µε την διαδοχική ασφάλιση. Παράλληλα καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου
7 του ν. 2335/1995 (Α΄185) µε την παράγραφο 13 της περίπτωσης Β του άρθρου 85
Επίσης τίθεται ασφαλιστική δικλείδα προκειµένου το
αναλογούν εφάπαξ βοήθηµα από κάθε φορέα, λογαριασµό, κλάδο, ή τοµέα προνοίας να µην είναι µεγαλύτερο
από εκείνο που θα ελάµβανε ο ασφαλισµένος µε τις ισχύουσες διατάξεις του οικείου φορέα λογαριασµού,
κλάδου, ή τοµέα προνοίας κατά τον χρόνο συνταξιοδότησής του και µε τα ίδια χρόνια ασφάλισής του σε αυτόν.
Τέλος αποσαφηνίζεται ότι η προσαύξηση αυτή γίνεται µε
ανατοκισµό.
2. Με τις παραγράφους 2 α και β προβλέπεται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος στους γονείς, αδελφούς/ές του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το ποσοστό
του κληρονοµικού τους δικαιώµατος.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.
2556/1997 συµπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 38
και 56 του ν. 2084/1992, ώστε το εφάπαξ βοήθηµα να
καταβάλλεται και στον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα αυτού ανάλογα µε το κληρονοµικό τους δικαίωµα, εφόσον
τα πρόσωπα αυτά δεν συγκαταλέγονται σε αυτά που να
δικαιούνται σύνταξης λόγω θανάτου του δικαιούχου.
Επειδή όµως οι Φορείς Προνοίας, που χορηγούν εφάπαξ βοηθήµατα βασίζονται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και τα καταβληθέντα βοηθήµατα στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο στις εισφορές των ασφαλισµένων και
µάλιστα για τους από 1.1.1993 και εφεξής εισερχόµενους για πρώτη φορά στην παραγωγική διαδικασία, έχει
θεσπισθεί ενιαία εισφορά για τους εν λόγω φορείς, µε
την οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ασφαλισµένος
(άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 2084/1992), προτείνεται η θέσπιση της εν λόγω διάταξης σύµφωνα µε την οποία το εφάπαξ βοήθηµα θα καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/ές του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το ποσοστό
του κληρονοµικού τους δικαιώµατος, εφόσον ο θανών
είχε τουλάχιστον εικοσαετή ασφάλιση στον οικείο φο-

ρέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός
φορείς) και δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το
εφάπαξ βοήθηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΓΑ
Άρθρο 83
1. Από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ.
78/1998 (Α΄ 72) προβλέπεται ότι:
«Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφονται ατόκως στο δικαιούχο».
Από τις ως άνω διατάξεις δεν προβλέπεται: α) η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο, β) η δυνατότητα συµψηφισµού στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει οφειλές
προς τον ΟΓΑ από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή άλλες παροχές που χορηγεί ο ΟΓΑ (παροχές υγείας, οικογενειακών επιδοµάτων κ.α.) και γ) ποιος είναι ο
δικαιούχος για την είσπραξη εισφορών που τυχόν έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως στον ΟΓΑ σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει ο ΟΓΑ συχνά προβλήµατα κατά την εξέταση τέτοιων υποθέσεων
και κυρίως να µην µπορεί να συµψηφίσει οφειλές του από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές µε οφειλές
του δικαιούχου από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή άλλες παροχές.
Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη µία νέα διάταξη, µε την οποία θα ορίζεται ότι ο ΟΓΑ θα µπορεί να συµψηφίζει αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή άλλες παροχές. Επίσης θα ορίζεται
ότι για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο. Τέλος, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας θα
ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου οι εισφορές θα επιστρέφονται στον επιζώντα σύζυγο και εν
ανυπαρξία τούτου σε έναν εκ των κληρονόµων, ύστερα
από εξουσιοδότηση των υπολοίπων.
2. Από τις ισχύουσες σήµερα διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα διακοπής της ασφάλισης των εγγεγραµµένων στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη
συνέχιση της ασφάλισής τους στον ΟΓΑ, πλην όµως ο ΟΓΑ αδυνατεί να διαπιστώσει το νόµιµο ή όχι της ασφάλισής τους, επειδή οι ασφαλισµένοι δεν συνεργάζονται µε
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού και δεν προσκοµίζουν τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ο ΟΓΑ αδυνατεί να
έλθει σε επικοινωνία µαζί τους επειδή έχουν αλλάξει τόπο κατοικίας και δεν έχουν γνωστοποιήσει στον Οργανισµό τη νέα διεύθυνση κατοικίας τους.
Το γεγονός αυτό, στερεί τον Κλάδο από το δικαίωµά
του να επανελέγχει τη νοµιµότητα της ασφάλισης εγγεγραµµένων στα Μητρώα του και επιτρέπει την ασφάλιση
στον ΟΓΑ προσώπων που δεν πληρούν τις απαιτούµενες
γι αυτό προϋποθέσεις.
3. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ
78/1998 (Α΄ 72), ο Διοικητής του ΟΓΑ δύναται να ζητήσει
µε έγγραφό του, οποτεδήποτε, την επανεξέταση υπόθε-
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σης για ανάκληση ή τροποποίηση της σχετικής περί απονοµής σύνταξης απόφασης του κατά το άρθρο 40 του
Π.Δ. 78/1998 αρµοδίου για την εκδίκαση των ενστάσεων
Οργάνου, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η
σύνταξη χορηγήθηκε παρά το νόµο. Το έγγραφο για την
επανεξέταση απευθύνεται στο Όργανο που έχει εκδώσει την απόφαση.
Από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται η ανάλογη δυνατότητα επανεξέτασης απόφασης του ως άνω
Οργάνου, περί εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισµένων
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, στην περίπτωση που,
κατά την κρίση του Διοικητή του ΟΓΑ, δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού επιδιώκεται
η εξόφληση δαπανών ΟΓΑ µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού προς θεραπευτήρια και ασφαλισµένους του
Οργανισµού, για δαπάνες νοσηλείας, δεδοµένου ότι κατά τον έλεγχο των παραστατικών στη σχετική πράξη τα
αρµόδια όργανα διατύπωσαν επιφύλαξη, πράγµα το οποίο είχε ως συνέπεια τη µη έγκριση από τον οικείο πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των σχετικών ποσών
5. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 β του άρθρου
5 του ν. 2458/1997, οι ασφαλισµένοι στον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών µπορούν να συνυπολογίσουν για τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος
από τον Κλάδο, χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο αυτό.
Υπάρχουν όµως πολλές περιπτώσεις προσώπων που
έπαιρναν στο παρελθόν επί πολλά έτη σύνταξη λόγω αναπηρίας (βασική σύνταξη ή βασική και πρόσθετη σύνταξη), η χορήγηση της οποίας διακόπηκε, για διάφορους
λόγους, µετά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον ασκούσαν
επάγγελµα καλυπτόµενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ, ενηµερώθηκαν από τον Οργανισµό να ασφαλιστούν στον
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και ασφαλίστηκαν.
Η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ως γνωστόν, διακόπτεται µε την συµπλήρωση του 64ου έτους
της ηλικίας.
Τα ως άνω πρόσωπα µε τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ λόγω γήρατος (65ο
έτος) δεν έχουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη
σύνταξης γήρατος από τον Κλάδο και, κατ’ επέκταση,
ούτε τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βασικής σύνταξης (σύνταξη χωρίς εισφορές).
Οι ασφαλισµένοι της κατηγορίας αυτής, εφόσον µετά
τη συµπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους συνεχίζουν να ασκούν επάγγελµα καλυπτόµενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ, µπορούν να παρατείνουν την ασφάλισή
τους στον Κλάδο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος.
Επειδή όµως ο απαιτούµενος χρόνος παράτασης πολλές φορές είναι µεγάλος και τα πρόσωπα αυτά είναι µεγάλης ηλικίας, θεωρείται σκόπιµο για λόγους ίσης µεταχείρισης να δύναται να συνυπολογίζουν χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΟΓΑ µόνο για τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος γήρατος από
τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84
Διαδικασία Αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ
στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η αναγνώριση
χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων στους Τοµείς
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήµατος αντίστοιχα, πραγµατοποιείται από τον Τοµέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ και το
συνολικό ποσό της εξαγοράς επιµερίζεται κατά Τοµέα
και παρακρατείται από το δικαιούµενο ποσό του εφάπαξ
βοηθήµατος.
Με τη θέσπιση των διατάξεων των άρθρων 84 και 115
του ν. 3655/2008 το πρώην ΤΑΔΚΥ διαχωρίστηκε σε
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και Κλάδο Πρόνοιας και
εντάχθηκαν, από την 1η Αυγούστου 2008, ως Τοµείς, µε
πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια, στο ΤΕΑΔΥ
και το ΤΠΔΥ αντίστοιχα.
Μέχρι την παραπάνω ένταξη η ακολουθητέα από το τ.
ΤΑΔΚΥ πρακτική ήταν η έκδοση ενιαίας απόφασης για
την αναγνώριση προϋπηρεσίας και για τη χορήγηση του
µηνιαίου και εφάπαξ βοηθήµατος καθώς και η παρακράτηση του ποσού της εξαγοράς από το εφάπαξ βοήθηµα.
Μετά την ένταξη όµως η συνέχιση της πρακτικής αυτής
δεν ήταν δυνατή καθόσον οι δύο Τοµείς ανήκουν πλέον
σε διαφορετικούς φορείς (ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ).
Επειδή οι ασφαλισµένοι στο πρώην ΤΑΔΚΥ βρίσκονται
σε οικονοµική αδυναµία για να εξοφλήσουν εφάπαξ το
συνολικό ποσό που αναλογεί στην εξαγορά για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στους δύο Τοµείς η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), ζητά τη ρύθµιση του
θέµατος, έτσι ώστε, οι εν λόγω ασφαλισµένοι να µην είναι υποχρεωµένοι για να τους καταβληθεί η επικουρική
σύνταξη και το εφάπαξ βοήθηµα να εξοφλούν εφάπαξ
το συνολικό ποσό που αναλογεί στην εξαγορά για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στους δύο Τοµείς, αλλά θα παρακρατείται από το ποσό του δικαιούµενου εφάπαξ βοηθήµατος κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Τοµέα ΤΑΔΚΥ του ΤΠΔΥ και θα αποδίδεται η αναλογία της οφειλής αυτής στον κάθε Τοµέα.
Άρθρο 85
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010 Καταργούµενες διατάξεις
Με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται το περιεχόµενο ορισµένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση
των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων,
µε σκοπό να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η αξιοποίησή του από τους υπερχρεωµένους οφειλέτες.
Με την πρώτη παράγραφο διευκρινίζεται µε µία νοµοτεχνική βελτίωση στην παρ. 1 του άρθρου 1, ότι η ρύθµιση οφειλών του ν. 3869/2010 καταλαµβάνει όλο το πα-
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θητικό του οφειλέτη, καθώς µόνο µέσα από τη συνολική
ρύθµιση των χρεών διασφαλίζεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, αποτρέπεται η αδυναµία εξυπηρέτησης και συνακόλουθα η παραγωγή νέων ληξιπρόθεσµων
οφειλών και αντιµετωπίζεται κατά τρόπο αποτελεσµατικό, δίκαιο και ισότιµο για τους πιστωτές, το πρόβληµα
της µόνιµης αδυναµίας του οφειλέτη στην πληρωµή χρεών. Η ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου, η δε ρύθµιση δεν µπορεί παρά να καταλαµβάνει όλα τα χρέη.
Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι το άρθρο
781 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, το οποίο αφορά την
έκδοση προσωρινής διαταγής για τις υποθέσεις που υπάγονται στην εκούσια δικαιοδοσία, βρίσκει εφαρµογή
και στις αιτήσεις δικαστικής ρύθµισης των χρεών της
παρ. 1 του άρθρου 4 που εκδικάζονται επίσης µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Με τη τρίτη παράγραφο διαγράφονται από το άρθρο 5
οι φράσεις που αφορούν την υποχρέωση κοινοποίησης
στους πιστωτές πέραν της αίτησης και της κατάστασης
της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, καθώς αυτά εµπεριέχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1,
στην αίτηση που κοινοποιείται στους πιστωτές.
Με την τέταρτη παράγραφο αποσαφηνίζεται ότι το αίτηµα υποκατάστασης της ελλείπουσας συγκατάθεσης
των πιστωτών στο πλαίσιο του σταδίου επιδίωξης του δικαστικού συµβιβασµού συζητείται κατά τη δικάσιµο που
έχει οριστεί για συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθµιση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα µπορούσε να
αποβεί η διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρος.
Με την πέµπτη παράγραφο διευκρινίζεται ότι η κατοικία προστατεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 9 και όταν ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή
κυριότητα ή ιδανικό µερίδιο σε αυτές.
Με την έκτη παράγραφο διευκρινίζεται µε σχετική επιφύλαξη στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 ότι δεν θίγονται οι απαιτήσεις πιστωτών που δεν συµπεριελήφθησαν
στην αίτηση του οφειλέτη.
Τέλος, µε το δεύτερο µέρος της διάταξης ορίζονται οι
καταργούµενες διατάξεις.
Άρθρο 86
Κέντρα Εργαζοµένης Νεότητας
Στο ν. 678/1977 (Α΄ 246) περί Οργανισµού Εργατικής
Εστίας και στο πρώτο άρθρο του νόµου αυτού µε τίτλο
«Σκοποί της Εργατικής Εστίας», περιγράφονταν ως σκοπός και αποστολή του Οργανισµού η πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη των µισθωτών και των οικογενειών
τους και πιο συγκεκριµένα η καλύτερη χρησιµοποίηση
του χρόνου σχόλης και άδειας ανάπαυσης των µισθωτών
και των µελών των οικογενειών τους µέσω της ίδρυσης,
οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης των Κέντρων
Εργαζόµενης Νεότητας (Κ.Ε.ΝΕ).
Τα Κέντρα αυτά λειτουργούσαν στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας ήδη από το έτος 1956, δηλαδή πολύ πριν
την νοµοθέτησή τους ως σκοπό του Οργανισµού, και παρείχαν στους Έλληνες εργαζόµενους και τις οικογένειές
τους ουσιαστικές υπηρεσίες, οι οποίες περιελάµβαναν
αφ’ ενός τροφή και αφ’ ετέρου µαθήµατα κοπτικής - ραπτικής, κεντήµατος χειρός, πλεκτικής, παραδοσιακών
χορών και ξένων γλωσσών.
Με την πάροδο των ετών και ιδιαίτερα από την δεκαε-

τία του 1980 και έπειτα, δεδοµένης της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, η Πολιτεία
υποχρεώθηκε να επανεξετάσει την επαγγελµατική κατάρτιση και να πιστοποιήσει προς τούτο, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που έθεταν οι σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ανάλογα µε
τις παρεχόµενες από αυτά γνώσεις και δεξιότητες. Κατόπιν των εξελίξεων αυτών, τα Κέντρα Εργαζόµενης Νεότητας παρουσίασαν αισθητή µείωση των εγγεγραµµένων σε αυτά, αφού δεν πιστοποιηθήκαν ως Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µε συνέπεια να µην έχουν
τη δυνατότητα να παρέχουν στους παρακολουθούντες
τα προγράµµατά τους πιστοποιηµένα πτυχία ή διπλώµατα µε τα οποία θα µπορούσαν, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, να αναζητήσουν εργασία στον Δηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα και να ενταχθούν έτσι στην παραγωγική
διαδικασία.
Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις των αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, παρατηρήθηκε το φαινόµενο
διαρροής των εγγεγραµµένων σε αυτά, ενώ ορισµένες
φορές ο αριθµός των φεροµένων ως εγγεγραµµένων ήταν διαφορετικός από τον αριθµό των πραγµατικά παρακολουθούντων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στον Οργανισµό, µε την πάροδο του χρόνου το κόστος λειτουργίας
των κέντρων αυτών (θέρµανση, ηλεκτρικό, ενοίκιο, τηλέφωνο κλπ.) κατέστη δυσανάλογο προς τις παρεχόµενες
υπηρεσίες, τον αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτά και
τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα.
Στο πλαίσιο του εξορθολογισµού της δηµόσιας διοίκησης, ο στόχος της εισαγόµενης διάταξης είναι η α) η εξοικονόµηση πόρων µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία και τους οικονοµικούς περιορισµούς της περιόδου που διανύουµε, β) η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού σε άλλες υπηρεσιακές µονάδες του
Οργανισµού επ’ ωφελεία πάντοτε των δικαιούχων του
και γ) η ενίσχυση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
µε νέο και άφθαρτο προσωπικό που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα και θα συµβάλλει πάση δυνάµει στην αναµόρφωση του Σώµατος που λαµβάνει χώρα µε όχηµα τον
παρόντα νόµο.
Εξάλλου, µε την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η
χωρίς αντάλλαγµα διάθεση, επίπλων, εντύπων και σκευών, καθώς και του λοιπού πάσης φύσεως υλικοτεχνικού
εξοπλισµού των Κ.Ε.ΝΕ. σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις αυτών, καθώς και σε νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγµένα, µε βάση το καταστατικό τους που
έχει κατατεθεί νόµιµα, φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς
σκοπούς. Ο εξοπλισµός αυτός ανήκει στην κυριότητα
του Οργανισµού και η ως άνω διάθεση πραγµατοποιείται
µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Ε.Ε., λαµβανοµένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι η ύπαρξη αυτού καθίσταται µη αναγκαία ενόψει της καταργήσεως των εν λόγω υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού.
Άρθρο 87
Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 18
του ν. 2458/1997
Κατόπιν της τροποποίησης των διαδικασιών καταβολής επιδοµάτων σε ανέργους που παρακολουθούν συγ-
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χρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και µετά την
θεσµοθέτηση της καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόµατος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και µε τη διαδικασία επιταγών κατάρτισης
(voucher), κρίνεται σκόπιµη η συµπλήρωση του άρθρου
18 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 6 άρθρο 18 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), προκειµένου
να συµπεριληφθεί και η ως άνω διαδικασία -καταβολή
του εκπαιδευτικού επιδόµατος µε επιταγές κατάρτισης
(voucher)- στην κείµενη νοµοθεσία που ορίζει τα ασφαλιστικά ζητήµατα, ώστε τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ως φορείς υλοποίησης των αντιστοίχων προγραµµάτων κατάρτισης, να είναι υπόχρεα στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α, για τον κλάδο
παροχών ασθένειας σε είδος, ακόµα και όταν το επίδοµα
καταβάλλεται από το Υπουργείο ή από άλλο Δηµόσιο
φορέα.
Άρθρο 88
Κατάργηση των ανωνύµων εταιρειών «Παρατηρητήριο
Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.»
και «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.»,
και σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
µε την επωνυµία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρωπίνου Δυναµικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)
Με το εδάφιο 1 του άρθρου 88 καταργούνται οι ανώνυµες εταιρείες «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελµατική
Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.», και συστήνεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)., το οποίο και θα αποτελεί τον µοναδικό φορέα επιστηµονικής
και τεχνικής υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, εποπτευόµενο από τον Υπουργό
Εργασίας.
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (National Institute of Labour and Human
Resources) αποτελεί συνέχεια του οµώνυµου θεσµικού
οργάνου του ΥΠΕΡΚΑ, της περιόδου 1993-2002, µε διευρυµένους πλέον θεµατικούς άξονες, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες ανάγκες του Υπουργείου και της χώρας. Παράλληλα, έχοντας συγκεράσει τις κύριες ερευνητικές, µελετητικές, και διαγνωστικές δραστηριότητες
καθώς επίσης και τις δράσεις εφαρµογής των δύο συγχωνευµένων οργανισµών, αποτελεί ένα ισχυρό θεσµικό
όργανο µε λειτουργία στη βάση οικονοµιών κλίµακας. Ο
ρόλος του ως εποπτευόµενος οργανισµός του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει τη δυνατότητα πλήρους υποστήριξης, την οποία µπορεί να παρέχει σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών του Υπουργείου,
αλλά και του µεγαλύτερου µέρους των λοιπών εποπτευόµενων οργανισµών του.
Τα πεδία αρµοδιότητας του Ινστιτούτου αντιστοιχούν
στην έρευνα και τη µελέτη των παραµέτρων της αγοράς
εργασίας και των µορφών των ιδιαιτεροτήτων που αυτή
λαµβάνει ανάλογα το χωρικό και γεωγραφικό επίπεδο
προσδιορισµού της, καθώς επίσης και στη συµβολή αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ που αντιστοιχούν στο ΥΠΕΡΚΑ. Συνακόλουθα έχει την υποχρέωση συλλογής
και επεξεργασίας σε τακτική χρονική βάση των αντίστοιχων στατιστικών δεδοµένων, ποιοτικού και ποσοτικού

χαρακτήρα, και την αποτύπωση των αποτελεσµάτων, συµπερασµάτων και προτάσεων σε µορφή εκθέσεων πολιτικής (policy reports). Τις εκθέσεις αυτές τις υποβάλλει
στην πολιτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου και
τις εξειδικεύει κατά περίπτωση.
Στη σηµερινή συγκυρία, η ορθολογική οργάνωση του
συµβουλευτικού και υποστηρικτικού οργάνου του Υπουργείου, ως κέντρου σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων µε σηµαντικές παραµέτρους επιπτώσεων στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή της χώρας, αποτελεί κοµβικό
σηµείο για την αναπτυξιακή πορεία που κρίνεται απαραίτητη. Η συµβολή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναµικού, µε την νέα του µορφή καθορίζεται από την αντιστοίχιση των έργων του όχι µόνο µε τα
υπηρεσιακά ζητήµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΡΚΑ, αλλά
και µε τη διπλή πρόκληση ανταπόκρισης στους κύριους
άξονες στρατηγικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου και
στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
Το έµπειρο προσωπικό του, από κοινού µε την ιδιότητα
του φορέα ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ)
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Υπουργείου «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» και ως κύριο συµβουλευτικό όργανο υποστήριξης του ΥΠΕΡΚΑ, είναι σε θέση
να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους
του σκοπούς και στόχους οι οποίοι ορίζονται αναλυτικά
στην παράγραφο 2 εδάφια Α΄ και Β΄ ως ακολούθως: α)
Την παροχή επιστηµονικής τεκµηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικώς µε
τις πολιτικές, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρµόζονται
σε όλο το φάσµα αρµοδιότητάς του, πλην των εξειδικευµένων θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης. β) Την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και κατόπιν εντολής του Υπουργού και προς άλλους φορείς του Υπουργείου. γ) Την στήριξη των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου µε εργαλεία, µεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται
και είναι διαθέσιµα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ, παρέχοντας κάθε
δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευµένα θέµατα στα οποία
καλείται να συµβάλλει, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό,
καθώς και κλαδικό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό έχει
την δυνατότητα να συµπράξει µε διεθνή ή ευρωπαϊκό
οργανισµό αντίστοιχων αρµοδιοτήτων και συναφών ενδιαφερόντων. δ) Την εκπόνηση µελετών και πλαισίων εφαρµογής στα θέµατα αρµοδιότητάς του, την συλλογή
και επεξεργασία στατιστικών ποιοτικών και ποσοτικών
στοιχείων, όσον αφορά τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, ως Εθνικός Φορέας.
ε)Την εκπόνηση και την έκδοση της Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά Εργασίας και την Απασχόληση
στην Ελλάδα. Ειδικότερα για την επίτευξη των σκοπών
αυτών το Ε.Ι.Ε.Α.Δ: α) Διενεργεί για λογαριασµό του Υπουργείου ερευνητικό και µελετητικό έργο στα πεδία
της ανάλυσης της αγοράς εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, των εργασιακών σχέσεων, της επαγγελµατικής κατάρτισης – δια βίου µάθησης, και των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης. Καταρτίζει εκθέσεις πολιτικής µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις και τις υποβάλλει στο Υπουργείο. β) Παρέχει πλήρη τεχνική, επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη
στο Υπουργείο, σε όλο το εύρος των αρµοδιοτήτων του,
για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσµά-

52
των των πρωτοβουλιών και δράσεών του. γ) Παράγει
δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης και µέτρησης επιπτώσεων των µέτρων και πολιτικών αγοράς εργασίας
που υλοποιούνται από το Υπουργείο, εκδίδει τα αντίστοιχα πορίσµατα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο
Υπουργείο. δ) Εκπονεί ειδικά προγράµµατα εφαρµογής
για την υποστήριξη των δράσεων του Υπουργείου, λαµβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές της διεθνούς εµπειρίας, υποβάλλοντας στο Υπουργείο εκθέσεις µε προτάσεις εφαρµογής. ε). Παρακολουθεί συστηµατικά τις εξελίξεις των θεµάτων αγοράς εργασίας και εφαρµογής πολιτικών και µέτρων απασχόλησης, καταπολέµησης της
ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο και µεταφέρει την τεχνογνωσία που
απορρέει από την παρακολούθηση αυτή στα ελληνικά
δεδοµένα στ)Υποστηρίζει τη διάχυση πληροφόρησης για
θέµατα πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, µέσω της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τακτικών και έκτακτων εκδόσεων και στοχευόµενων επιστηµονικών συναντήσεων. ζ) Αναπτύσσει δίκτυο διασύνδεσής του µε διεθνείς
και ευρωπαϊκούς οργανισµούς µετέχοντας σε διεθνή
fora συζήτησης και ανταλλαγής επιστηµονικών δεδοµένων και εναλλακτικών στρατηγικών για θέµατα πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης
εργαλείων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. η) Σχεδιάζει και εκτελεί επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου µάθησης σε σύνδεση µε
την απασχόληση και προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους
του ΕΣΠΑ, τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, και
άλλες πηγές σε διεθνές επίπεδο. θ). Υποστηρίζει τον ρόλο του ως θεσµικός φορέας του Υπουργείου για την σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε την απασχόληση, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες
Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. ι). Αναπτύσσει µέσω των αποκεντρωµένων µονάδων του στις έδρες των Περιφερειών, πλην Αττικής, όπως αυτές καθορίστηκαν µε την παρ. 2 του αρ. 3 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87) δράσεις της αρµοδιότητάς του, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες µονάδες ή διευθύνσεις απασχόλησης των Περιφερειών, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Καλλικράτη», και µε άλλους τοπικούς φορείς της
αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακά δίκτυα. κ). Συµµετέχει σε
ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πεδία της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας ευκαιριών, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς. λ). Συγκροτεί και διατηρεί δίκτυα διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους για θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς του, καθώς επίσης και ειδικές επιτροπές ή οµάδες εργασίας µε καθορισµένο αντικείµενο, χρονοδιάγραµµα και παραδοτέα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
ή άλλου Υπουργείου ή φορέα του δηµοσίου ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, ανάλογα το αντικείµενο.
Με την παράγραφο 3 ορίζονται οι πόροι του ΕΙΕΑΔ, οι
οποίο προέρχονται από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό, από την επιχορήγηση του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας, από χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και
από την εκτέλεση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης κα άλλων Διεθνών οργανισµών, από τον Προϋπολογισµό του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από
την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, και από κάθε άλλη
νόµιµη πηγή. Ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους το ΕΙΕΑΔ θα κινηθεί ενεργά προς την
κατεύθυνση της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που διαθέτει µε το ήδη έµπειρο προσωπικό του κατά τρόπο παροχής συµβουλευτικών και τεχνοοικονοµικών υπηρεσιών για θέµατα θεσµών, λειτουργίας και σχεδιασµού
πολιτικών της αγοράς εργασίας προς φορείς άλλων χωρών σε καθεστώς προένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί µέσω ανάπτυξης πρόσφορων επιστηµονικών και διαχειριστικών δικτύων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και του
ΟΟΣΑ µε στόχο την σύµπραξη σε εκπόνηση µεγάλης
κλίµακας έργων µελετητικού και εφαρµοστικού χαρακτήρα. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα των ενεργειών
αυτών είναι η συµβολή στην αυτοχρηµατοδότηση του
οργανισµού µε την παροχή υπηρεσιών και έργων σε τρίτους, οι οποίοι ως φορείς εθνικοί και διεθνείς προσφέρουν συνεχή ανανέωση της τεχνογνωσίας του οργανισµού µε µεγάλη προστιθέµενη αξία. Κατ ’αυτόν τον τρόπο ο οργανισµός θα εντείνει τις προσπάθειές του προς
την κατεύθυνση του περιορισµού των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού, χωρίς αποδυνάµωση του έργου
και των σκοπών του.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η διοίκηση του ΕΙΕΑΔ ως
εξής: Διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο,
µε Γενικό Διευθυντή που ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου µε σύνθεση επιστηµονικού διοικητικού και
τεχνοκρατικού χαρακτήρα προκειµένου να συµβάλλει µε
ευελιξία αλλά παράλληλα κα τηρώντας αυστηρά τα πλαίσια των δηµοσιονοµικών κανόνων και της διαφάνειας
στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του οργανισµού. Αντικαθιστά δε δύο εννεαµελή διοικητικά συµβούλια των καταργούµενων ανωνύµων εταιριών, ΠΑΕΠ ΑΕ
και ΕΚΑΕ ΑΕ.
Ειδικότερα όργανα διοίκησης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ορίζονται:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο και β) ο Γενικός Διευθυντής.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι εφταµελές (7). Η θητεία του ορίζεται σε τρία έτη (3). Τα µέλη
του διορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από:
- Τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως Πρόεδρο, µε
αναπληρωτή του έναν εκ των Διευθυντών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Έναν (1) επιστήµονα νοµικών, οικονοµικών, κοινωνικών ή πολιτικών επιστηµών, µε εξειδίκευση και εµπειρία
στο αντικείµενο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανι-
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σµού της Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται µε
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισµού.
- Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
- Έναν (1) εκπρόσωπο των Εργοδοτικών Οργανώσεων
που υποδεικνύεται είτε από τον Σύνδεσµο Ελληνικών
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), είτε από την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), είτε από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), είτε από το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), µετά από συµφωνία µεταξύ τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό µετά από πρόταση ενός εκπροσώπου από καθεµιά από τις τέσσερις παραπάνω Εργοδοτικές Οργανώσεις.
Με την απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συµβουλίου ένα εκ των µελών του, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος αυτού. Χρέη γραµµατέα του διοικητικού συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., οποίος ορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ασκεί
όλες τις εξουσίες και ρυθµίζει όλες τις λειτουργίες του,
εκτός από αυτές που ασκεί ο Γενικός Διευθυντής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η αποζηµίωση του
Προέδρου και των µελών και του γραµµατέα του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν, περί αµοιβής συλλογικών οργάνων και επιτροπών του δηµόσιου τοµέα. Για την ενσωµάτωση των κοινωνικών εταίρων, της αυτοδιοίκησης και
της επιστηµονικής – ακαδηµαϊκής κοινότητας στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο του ΕΙΕΔ, σε συνάφεια µε τον
ρόλο του στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνιστάται µε το εδάφιο δ΄ της παραγράφου
4 Επιστηµονική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδοτικού
χαρακτήρα, µε τιµητική και άµισθη συµµετοχή.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ο τρόπος διορισµού του
Γενικού Διευθυντή, η θητεία του, οι αρµοδιότητές του και
οι αποδοχές του. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διορίζεται µετά από προκήρυξη, µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε
τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί για µία ακόµη φορά συνεχόµενη ή µη. Ο Γενικός Διευθυντής του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δύναται να διορίζεται και ένας εκ των Διευθυντών που υπηρετούν σε αυτό. Σε περίπτωση που ως Γενικός Διευθυντής επιλεγεί υπάλληλος ή λειτουργός του
δηµόσιου τοµέα αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων
του σε αυτόν και ο χρόνος υπηρεσίας του λογίζεται ως
πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται για κάθε συνέπεια. Στην προκήρυξη, η
οποία δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Ο Γενικός Διευθυντής του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής είναι Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου, παράλληλα αποτελεί µονοµελές διοικητικό όργανο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του πάσης φύσεως προσωπικού, του οποίου είναι πειθαρχικώς προϊστάµενος, εκπροσωπεί το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον
κάθε Αρχής, Δικαστικής ή Διοικητικής, σε όλες γενικά

τις σχέσεις και συµβάσεις του προς τρίτους και σε κάθε
δηµόσια εκδήλωση και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διοίκησης και εκπροσώπησης, υπογράφει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και εξόδων και θεωρεί τις αποδείξεις εσόδων. Ο Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. έχει τη δυνατότητα να µεταβιβάζει µέρος των
αρµοδιοτήτων του µε σχετική πράξη του. Αναπληρωτής
του Γενικού Διευθυντή, ορίζεται µε πρόταση του Γενικού
Διευθυντή και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ένας εκ των Διευθυντών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Γενικός Διευθυντής ο οποίος συµπληρώσει µία (1) θητεία και δεν επιλεγεί εκ νέου ως Γενικός Διευθυντής µετά τη λήξη της θητείας του, τοποθετείται υποχρεωτικά σε θέση Διευθυντή
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., εφόσον είναι υπάλληλός του. Σε περίπτωση διακοπής της θητείας του Γενικού Διευθυντή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν γεννάται απαίτηση καταβολής αποζηµίωσης του. Τέλος οι αποδοχές του Προέδρου-Γενικού
Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ορίζονται ίσες µε τις πάσης
φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται η οικονοµική διαχείριση
του Οργανισµού, η οποία υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεση τους στο Διοικητικό Συµβούλιο και στον
εποπτεύοντα Υπουργό. Ο προϋπολογισµός και απολογισµός εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό ύστερα
από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται η οργάνωση του νέου φορέα, η οποία διαρθρώνεται σε πέντε (5) διευθύνσεις που
αντιστοιχούν στις δράσεις και ενέργειες που καλείται να
υλοποιήσει σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς
του. Το οργανόγραµµα του ΕΙΕΑΔ αντικαθιστά τη διοικητική διάρθρωση των δύο καταργούµενων εταιρειών που
είχαν σε σύνολο είκοσι µία (21) διευθύνσεις, µε πέντε (5)
διευθύνσεις επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσµατικότητα και ουσιαστική
και σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους. Το
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δύναται να διαρθρώνεται γεωγραφικά µε τη
λειτουργία µέχρι 12 Περιφερειακών Γραφείων στις έδρες των Περιφερειών, πλην Αττικής, που συνεστήθησαν
µε την παρ.2 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Η
λειτουργία των Γραφείων αυτών θα αποσκοπεί στη διατήρηση σύνδεσης του νέου φορέα µε τις περιφέρειες
που δηµιουργήθηκαν µε τον Νόµο «Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με την παράγραφο 8 συνιστώνται οι οργανικές θέσεις
του προσωπικού του ΕΙΕΑΔ, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. Πιο συγκεκριµένα οι διοικητικές
αυτές υπηρεσίες στελεχώνονται µε εβδοµήντα πέντε
(75) υπαλλήλους οι οποίοι προέρχονται από τις δύο καταργούµενες ανώνυµες εταιρείες έναντι αριθµού εκατόν
δύο (102) υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αυτές, µε συνακόλουθη µείωση του προσωπικού κατά 26% και του
σχετικού κόστους µισθοδοσίας.
Ειδικότερα για τη λειτουργία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., συνιστώνται εβδοµήντα πέντε (75) οργανικές θέσεις προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενιαίες για τις κατηγορίες- εκπαιδευτικές βαθµίδες
ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και
ΥΕ καθώς και δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. Στις ανωτέρω θέσεις, συµπεριλαµβάνονται οι θέσεις
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προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων καθώς και οι
απαραίτητες για την στελέχωση των Περιφερειακών
γραφείων του Ε.Ι.Ε.ΑΔ.. Τα προσόντα για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού είναι εκείνα που προβλέπονται
στο ΠΔ 50/2001 (Α΄ 39), όπως κάθε φορά ισχύει. Η κατανοµή των θέσεων κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες, καθώς και η κατάταξη προσωπικού σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, βαθµό και µισθολογικό
κλιµάκιο γίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εντός 20 ηµερών από τη συγκρότηση
του σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. Η επιλογή προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως αυτός ισχύει. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες, κλάδοι και ειδικότητες των προϊσταµένων διευθύνσεων και
τµηµάτων. Κατά την πρώτη εφαρµογή και για χρονικό
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών η επιλογή
και τοποθέτηση προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
µετά από πρόταση του Προέδρου-Γενικού Διευθυντή. Για
κάθε ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, την
µισθολογική και βαθµολογική ένταξη και εξέλιξη, τις άδειες, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την πειθαρχική διαδικασία και τα γενικότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
των εργαζοµένων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3801/2009 και του ν. 3205/2003,
όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές
ή απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε ονοµασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Με την παράγραφο 9 ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού. Συγκεκριµένα η
πρόσληψη του προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2190/1994 (Α΄ 28),
2527/1997 (Α΄ 206) και 3051/2002 (Α΄ 220), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), που αφορούν τα προσόντα διορισµού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δύναται να προβαίνει σε νέες προσλήψεις
εφόσον έχει εξετασθεί προηγουµένως η δυνατότητα να
καλυφθούν οι συγκεκριµένες ανάγκες µε µετακίνηση ή
µετάθεση πλεονάζοντος σε άλλες υπηρεσιακές µονάδες
προσωπικού ή µε µετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού
άλλης κατηγορίας, εφόσον διαθέτει ή µπορεί µε µέριµνα
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. να αποκτήσει τα απαιτούµενα ουσιαστικά
και τυπικά προσόντα, µε εκπαίδευση, µετεκπαίδευση ή επανακατάρτιση.
Με την παράγραφο 10 συνιστώνται δύο ενιαίες (2) θέσεις για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ΔΕ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προέδρου Γενικού Διευθυντή. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται µε σχετική πράξη του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι αποδοχές του
προσωπικού που προσλαµβάνεται στις προαναφερόµενες θέσεις είναι αντίστοιχες µε αυτές του προσωπικού
της παρ. 1 του αρ. 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139), όπως ισχύουν εκάστοτε. Το ανωτέρω προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του Πρόεδρου - Γενικού
Διευθυντή χωρίς άλλη διαδικασία. Αποχωρεί επίσης οποτεδήποτε µε σχετική πράξη του Πρόεδρου-Γενικού Διευθυντή. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας
παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζη-

µίωσης ή άλλη αξίωση και προνόµιο. Οι ανωτέρω θέσεις
επιτρέπεται να καλύπτονται και µε απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206)
και ισχύουν εκάστοτε. Η απόσπαση διενεργείται ύστερα
από αίτηµα του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. µε κοινή απόφαση του αρµοδίων Υπουργών,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
Με την παράγραφο 11 ορίζεται ότι για τις µετακινήσεις του Πρόεδρου-Γενικού Διευθυντή, των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου και του προσωπικού του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για
τους δηµοσίους υπαλλήλους (ν. 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει). Για κάθε µορφής προµήθειες του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών
του Δηµοσίου και ελέγχου (ν. 2362/1995, για το Δηµόσιο Λογιστικό, άρθρο 19 του ν. 2286/1995, περί των προµηθειών του Δηµοσίου τοµέα, άρθρο 150 του π.δ.
118/2007 περί του κανονισµού προµηθειών του Δηµοσίου και π.δ. 60/2007, κύρωση της Κοινοτικής Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
Με την παράγραφο 12 ορίζεται ότι από τη δηµοσίευση
του παρόντος καταργούνται οι ανώνυµες εταιρείες «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική
(ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ)
Α.Ε.», οι οποίες ιδρύθηκαν µε τα άρθρα 9 και 10 του
Ν.2956/2001 (Α΄258) και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των καταργούµενων ανωνύµων εταιρειών. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία των
καταργούµενων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε» περιέρχονται στο
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Η ακίνητη περιουσία τους µεταβιβάζεται στο
Ε.Ι.Ε.Α.Δ από την ηµεροµηνία µεταγραφής των πράξεων
µεταβίβασης της στα βιβλία µεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου/Κτηµατολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ηµεροµηνία παράδοσή της στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Οι ως άνω µεταβιβάσεις, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία
ή πράξη που απαιτείται για τα ανωτέρω απαλλάσσεται
παντός φόρου, τέλους χαρτοσήµου ή άλλου τέλους, εισφοράς δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων
τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. Το προσωπικό και οι δικηγόροι που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
στις καταργούµενες εταιρείες, µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και κατατάσσονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος. Το προσωπικό που υπηρετεί µε
απόσπαση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στις καταργούµενες εταιρείες επανέρχεται στις θέσεις που ανήκει οργανικά, ανακαλουµένων αυτοδικαίως των αποσπάσεων αυτού. Όπου σε νόµο, διάταγµα ή υπουργική
απόφαση αναφέρεται κάποια από τις καταργούµενες εταιρείες νοείται ότι αναφέρεται το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Οι εκκρεµείς δίκες των καταργούµενων εταιρειών συνεχίζονται
από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ
Με την παράγραφο 13 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος ως Γενικός Διευθυντής του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ένας εκ των υπηρετούντων Διευθυντών κατά
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την 31.12.2010 στην εταιρεία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» ή στην
εταιρεία «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.».
Τέλος µε την παράγραφο 14 ορίζεται ότι µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 89
Με την παράγραφο Α του άρθρου 89 καθορίζεται το
ποσό αµοιβής απασχολούµενων προσώπων σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Ειδικότερα ορίζεται ότι η
καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου
Δυναµικού» (ΕΠΑΝΑΔ), ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως,
άλλως - και όχι πάντως περισσότερο από 625 ευρώ µηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας περιλαµβανοµένης και της Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας. Οι επί των ανωτέρω καταβαλλοµένων αµοιβών οι αναλογούσες εισφορές, κατά παρέκκλιση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, καταβάλλονται από
τον ΟΑΕΔ, µέσω ειδικών προγραµµάτων επιδοτήσεων
των ασφαλιστικών εισφορών. Εκτός των αναφερόµενων
καταβαλλόµενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων του εργατικού δικαίου, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα. Για την εφαρµογή και εκτέλεση
των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας οι δικαιούχοι
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να
διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο παροχής εργασίας των προσώπων που απασχολούνται σε αυτούς. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή και για κάθε
πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας που έχει ήδη προκηρυχθεί. Από την παρούσα διάταξη δεν επιβαρύνεται ο
τακτικός προϋπολογισµός αλλά ο προϋπολογισµός του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ποσό
170.000.000 ευρώ, επιµεριζόµενα 85.000.000 ευρώ για
το έτος 2011 και 85.000.000 ευρώ για το έτος 2012.
Με την παράγραφο Β του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3899/2010 που
περιείχαν µεταβατικές ρυθµίσεις για την συγκρότηση
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ και του Σώµατος
Μεσολαβητών Διαιτητών, όπως αυτά ρυθµίστηκαν µε το
άρθρο 15 του ν. 3899/2010 που µεταξύ άλλων αντικατέστησε το άρθρο 16 του ν.1876/1990. Η αντικαθιστάµενη
παράγραφος 3 επανακαθορίζει τον χρόνο ολοκλήρωσης
της διαδικασίας συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. και ορίζει την 30.3.2010 ως καταληκτική
ηµεροµηνία. Η αντικαθιστάµενη παράγραφος 4 επανακαθορίζει την διάρκεια της θητείας των εν ενεργεία διαιτητών µεσολαβητών κατά την ισχύ του ν. 3899/2010 και ορίζει ως χρόνο λήξης της θητείας την 31.12.2011, παράλληλα δε περιέχει τις αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την διαδικασία πρόσληψης νέων µεσολαβητών
διαιτητών και διεκπεραίωσης των υποθέσεων µεσολάβησης και διαιτησίας από τους εν ενεργεία µεσολαβητές
διαιτητές κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του
ν. 3899/2010 σε συνάρτηση µε τους µεσολαβητές διαι-

τητές που θα προσληφθούν κατ’ εφαρµογή της νέας
σχετικής νοµοθεσίας. Από την παρούσα διάταξη δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Με την παράγραφο Γ του ίδιου άρθρου συστήνεται Ειδικός
Λογαριασµός
Παιδικών
Κατασκηνώσεων
(Ε.Λ.Π.Κ). Ειδικότερα ορίζεται ότι στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε) συνίσταται λογαριασµός µε τίτλο
«Ειδικός Λογαριασµός Παιδικών Κατασκηνώσεων»
(Ε.Λ.Π.Κ) µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Πόροι
του λογαριασµού είναι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20)
ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) ετών 2010-2011-2012, ως εκάστοτε θα ισχύει, οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασµού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία. Ο σκοπός του λογαριασµού αυτού είναι η οργάνωση και η εφαρµογή προγραµµάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών χαµηλόµισθων εργαζοµένων και ανέργων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του
Ο.Ε.Ε, καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθµός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράµµατα φιλοξενίας των
παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης,
διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας διάταξης. Για
την κάλυψη της παροχής αυτής θεσπίζεται ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόµενο, η οποία συνεισπράττεται µε τις τακτικές εισφορές του
Ο.Ε.Ε. Τα της λογιστικής οργάνωσης ισοζυγίων, προϋπολογισµών ισολογισµών, απολογισµών, διενέργειας προµηθειών υπηρεσιών αναγκαίων για την λειτουργία του
λογαριασµού διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τον Ο.Ε.Ε. Από την παρούσα διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Άρθρο 90
Σύµφωνα µε την περίπτωση 38 της παρ. ΙΙ του άρθρου
280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις απονέµεται η άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθµίσεις
του ν. 2643/1998 (Α΄220).
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν προβεί σε διοικητικές πράξεις
από την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3852/2010, δηλαδή
την 1.1.2011. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προκηρύξεις του ν. 2643/1998 για το δηµόσιο τοµέα του 2008 και
για τους τυφλούς τηλεφωνητές του 2010. Τέλος εκκρεµεί η προκήρυξη θέσεων εργασίας για τον ιδιωτικού τοµέα του 2008.
Για να νοµιµοποιηθούν οι ήδη διενεργηθείσες, από τις
παραπάνω υπηρεσίες, πράξεις και για να µη διακοπεί η
διαδικασία των προκηρύξεων του ν. 2643/1998 που βρίσκονται σε εξέλιξη από προηγούµενα έτη, φέρεται προς
ψήφιση η ρύθµιση του άρθρου 91.
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Άρθρο 91
Αφορά στην έναρξη ισχύος του νόµου.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λ. Κατσέλη

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Χ. Καστανίδης

Ι. Διαµαντίδης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κουτρουµάνης

Α. Λοβέρδος
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας,
ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ. Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης µία θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται του
Σώµατος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).
Άρθρο 2
Έργο και αρµοδιότητες Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση
1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος
της εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνοµης απασχόλησης των εργαζοµένων, η συµφιλίωση και
επίλυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή
πληροφοριών σε εργαζόµενους και εργοδότες σχετικά
µε τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα για την τήρηση των
κείµενων διατάξεων.
2. Για την εκτέλεση του έργου του το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις
εξής αρµοδιότητες:
α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας µε κάθε πρόσφορο µέσο, προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία
εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δηµόσιο
χώρο εργασίας ή εκµετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόµενοι, εκτός από τις
περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 (Α΄84),
και επιβλέπει την τήρηση και εφαρµογή:
αα) των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας της σχετικής ιδίως µε τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα
χρονικά όρια εργασίας, την αµοιβή ή άλλες παροχές, την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, τους ειδικούς
όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών οµάδων εργαζοµένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση
εγκυµοσύνης ή λοχείας, άτοµα µε αναπηρία), καθώς και
ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων,
ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συµβάσεων εργασίας,
γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας της
σχετικής µε την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων,
την αδήλωτη εργασία και την παράνοµη απασχόληση,
δδ) των διατάξεων σχετικά µε τη νοµιµότητα της απασχόλησης των εργαζοµένων υπηκόων τρίτων χωρών και
εε) της νοµοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ί-

σης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης και της
εργασίας.
β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα
από άλλες Αρχές, τους παραβάτες των υποπεριπτώσεων
αα έως εε της περίπτωσης α΄.
γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελλείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, καθώς και τα προβλήµατα
που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας
και ενηµερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία,
µητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαµβάνει αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δοµή της παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγµατοληψίες και αναλύσεις δειγµάτων από τους χώρους εργασίας, λαµβάνει φωτογραφίες ή µαγνητοσκοπεί και προβαίνει σε µετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και τον εντοπισµό νέων και αναδυόµενων κινδύνων που προκαλούνται
από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές
στην οργάνωση της εργασίας. Στον εργοδότη που αρνείται την κατά τα προηγούµενα εδάφια είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 24.
ε. Ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες των σοβαρών και
θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, προτείνει µέτρα για την πρόληψή τους,
συντάσσει σχετικές εκθέσεις µε επισήµανση των παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας που εµπλέκονται σε
αυτά και σχετίζονται µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων µε σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους και
υποβάλλει µηνυτήρια αναφορά όταν προκύπτουν ευθύνες.
στ. Εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτηµα που υποβάλλεται σε αυτό και παρεµβαίνει άµεσα στους χώρους εργασίας.
ζ. Ελέγχει την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
στην εργασία και απασχόληση και ειδικότερα του
ν. 3896/2010 (Α΄ 207), καθώς και την τήρηση των διατάξεων για την προστασία της µητρότητας και των διατάξεων συµφιλίωσης επαγγελµατικού, οικογενειακού και
προσωπικού βίου και ειδικότερα του ν. 1483/1984
(Α΄153), του άρθρου 25 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), του
άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α΄286), του άρθρου 7 του ν.
3144/2003 (Α΄111), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008
(Α΄58), του π.δ.176/1997 (Α΄150), όπως τροποποιήθηκε
από το π.δ. 41/2003 (Α΄44) και των εκάστοτε εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
η. Ελέγχει την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
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ή γενετήσιου προσανατολισµού λαµβάνοντας υπόψη και
τις περιπτώσεις πολλαπλής διάκρισης σύµφωνα µε όσα
ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν. 3304/2005
(Α΄ 16). Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του ν. 3304/2005,
ελέγχει την τήρηση της ίσης µεταχείρισης έναντι των ατόµων µε αναπηρία, στα οποία περιλαµβάνονται και οι οροθετικοί, παρέχει συµβουλές προς τους εργοδότες και
τους εργαζοµένους σχετικά µε τους όρους της ίσης µεταχείρισης και διασφαλίζει ότι οι εργοδότες προχωρούν
σε όλες τις εύλογες προσαρµογές µε τη λήψη όλων των
ενδεδειγµένων, κατά περίπτωση, µέτρων, προκειµένου
να διασφαλιστεί ιδίως η πρόσβαση και η παραµονή των
ατόµων µε αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συµµετοχή τους στην επαγγελµατική κατάρτιση.
θ. Αναπτύσσει δράσεις στο πλαίσιο του σχεδιασµού
και της υλοποίησης έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, προκειµένου να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία του,
να υποστηρίζεται αποτελεσµατικότερα το έργο του και
να διευκολύνονται εργοδότες και εργαζόµενοι στις συναλλαγές τους µε το Σ.ΕΠ.Ε..
ι. Ελέγχει στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας
περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος του ν. 3730/2008
(Α΄262) και του ν. 3868/2010 (Α΄129) και σε περίπτωση
παραβιάσεώς της, επιβάλλει στις επιχειρήσεις τις κυρώσεις που προβλέπονται.
ια. Κυρώνει, εγκρίνει ή απορρίπτει τους εσωτερικούς
κανονισµούς εργασίας επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις
του ν.δ. 3789/1957 (Α΄ 210), εγκρίνει ή απορρίπτει παραπόνα οργανώσεων εργαζοµένων κατά διατάξεων κανονισµών εργασίας σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2
του ν.δ. 3789/1957 και επεκτείνει την υποχρέωση κύρωσης εσωτερικών κανονισµών σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν προσωπικό ανώτερο των σαράντα ατόµων.
ιβ. Συντρέχει συµβουλευτικά και εφόσον ζητηθεί, εργαζόµενους και εργοδότες για τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγµατεύσεων και επίλυση συλλογικών και ατοµικών διαφορών εργασίας.
ιγ. Υποστηρίζει τους εργοδότες και εργαζοµένους µε
την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων
προς αυτούς, σχετικά µε τα πλέον αποτελεσµατικά µέτρα για την τήρηση των κείµενων διατάξεων.
ιδ. Συντάσσει την ετήσια έκθεση, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Χώρας µας που απορρέουν από την υπ’ αριθµ. 81 Διεθνή Σύµβαση Εργασίας (ν. 3249/1955, Α΄
139), την οποία ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοινώνει και αποστέλλει στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Προβαίνει, στα πλαίσια του έργου του,
στη συστηµατική συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα και
τις επαγγελµατικές ασθένειες, σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
(Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή και σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή µεθοδολογία και νοµοθεσία και
κατά τα πρότυπα και τα πορίσµατα της EUROSTAT.
ιε. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Εργασίας και Συνθηκών
Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, οργανώσεις κοινωνικών εταί-

ρων, επιστηµονικούς φορείς στον τοµέα της εργασίας
καθώς και συναφείς υπηρεσίες του εξωτερικού.
ιστ. Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τον Συνήγορο
του Πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003
(Α΄ 10) που προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 25 του
ν. 3896/2010, καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 25 του
ν. 3896/2010, ενηµερώνει το Τµήµα Ισότητας των Φύλων
της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέµατα του
ν.
3896/2010, συνεργάζεται µε το Τµήµα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Συνήγορο του
Πολίτη και τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την ενηµέρωση και για την εφαρµογή από
τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων των ρυθµίσεων
του ν. 3896/2010. Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία τηρούνται ανά φύλο.
ιζ. Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή ενέργεια και πράξη για την εκτέλεση του έργου του.
Άρθρο 3
Συµφιλιωτική διαδικασία-Επίλυση διαφορών
1. Το Σ.ΕΠ.Ε. παρεµβαίνει συµφιλιωτικά, µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος και εφόσον προηγηθεί έλεγχος, για την επίλυση συλλογικών και ατοµικών εργατικών διαφορών. Συµφιλιωτική διαδικασία δεν διεξάγεται
για υποθέσεις αρµοδιότητας του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), όπως αυτές καθορίζονται στο ν. 1876/1990 (Α΄ 27).
2. Εργατικές διαφορές είναι κάθε είδους διαφωνίες
µεταξύ εργαζοµένου ή εργαζοµένων και εργοδότη, που
πηγάζουν από τη σχέση εργασίας σε σχέση µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, των όρων συλλογικών ρυθµίσεων ή κανονισµών εργασίας, καθώς και όρων
ατοµικών συµβάσεων εργασίας, όπως είναι οι διαφορές
που αφορούν στην καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, στη χρονική διάρκεια και τη µορφή της σύµβασης
εργασίας, στην τήρηση του ωραρίου και τη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας, στη χορήγηση των αδειών, στην
απασχόληση ειδικών κατηγοριών µισθωτών, στην αρχή
της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης.
3. Για την επίλυση και διευθέτηση των εργατικών διαφορών, ο εργαζόµενος ή περισσότεροι εργαζόµενοι που
επικαλούνται κοινό συµφέρον, ο εργοδότης, καθένας
χωριστά ή από κοινού, καθώς και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων ή των εργοδοτών έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την παρέµβαση Συµφιλιωτή
Εργατικών Διαφορών.
4. Η συµφιλιωτική διαδικασία διεξάγεται από Συµφιλιωτή, ο οποίος είναι Επιθεωρητής Εργασίας που έχει τα
αυξηµένα προσόντα του άρθρου 4 και υπηρετεί στο τοπικό Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση. Με πρόταση του Συµφιλιωτή η
εργατική διαφορά µπορεί να παραπεµφθεί στην αρµόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, όταν το αντικείµενο της διαφοράς έχει επιπτώσεις στην οικονοµία της Περιφέρειας ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν το αντικείµενο της διαφοράς έχει επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία και αφορά κλάδο της οικονοµίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο ή µεγάλο αριθµό
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εργαζοµένων στο επίπεδο του επαγγέλµατος, του κλάδου ή της επιχείρησης.
5. Σε τοπικό επίπεδο, η συµφιλιωτική διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Συµφιλιωτή που ορίζεται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Τµήµατος ή από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα ενώπιον του Συµφιλιωτή που ορίζεται
από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης και σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
6. Η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης επιλαµβάνεται περιπτώσεων
συµφιλίωσης εργατικών διαφορών εθνικού επιπέδου, ιδίως όταν είναι ορατό το ενδεχόµενο διατάραξης της
εργασιακής ειρήνης, µε συνέπεια την απορρύθµιση των
εργασιακών σχέσεων και σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να καλείται
στη συµφιλιωτική διαδικασία και ένας εκπρόσωπος από
το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή από άλλο συναρµόδιο Υπουργείο.
7. Ο Συµφιλιωτής έχει ως στόχο την εφαρµογή και τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας και την προσέγγιση των
απόψεων των µερών για την επίλυση των εργατικών διαφορών προς τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και
το συµφέρον εργαζοµένων και εργοδοτών.
8. Η διαδικασία της Συµφιλίωσης και επίλυσης εργατικών διαφορών αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, η οποία υποβάλλεται
από κοινού ή χωριστά. Όταν η αίτηση υποβάλλεται χωριστά, γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο και στο άλλο µέρος µε µέριµνα του Συµφιλιωτή, µέσα σε προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, τα αιτήµατα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν
ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίησή τους,
οι απόψεις των µερών σχετικά µε την υπάρχουσα µεταξύ
τους διαφωνία και γενικά κάθε στοιχείο που διευκολύνει
τις διαπραγµατεύσεις ενώπιον του Συµφιλιωτή. Ο αρµόδιος Προϊστάµενος Τµήµατος ή Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά περίπτωση, µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, αναθέτει την παροχή υπηρεσιών συµφιλίωσης σε Συµφιλιωτή. Όταν η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιλαµβάνεται της διεξαγωγής της συµφιλιωτικής διαδικασίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να συγκροτήσει µε απόφασή του Επιτροπή Συµφιλίωσης, µε
την οποία ορίζει αρµόδιο εισηγητή για τη συγκέντρωση
των αναγκαίων στοιχείων.
9. Ο Συµφιλιωτής καλεί τα µέρη σε ενώπιόν του συζήτηση, στην οποία αυτά υποχρεούνται να παρασταθούν
αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµο εκπρόσωπο είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προβαίνει σε ακρόαση αυτών, εκτιµά όλα τα αποδεικτικά µέσα που τίθενται ενώπιόν του και το πόρισµα του διενεργηθέντος ελέγχου, υποβάλλει προτάσεις, εφόσον κρίνει ότι µε τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά, µπορεί να ζητά
οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την επίλυση
της διαφοράς και τη διαµόρφωση της κρίσης του, ερευνά
τους όρους εργασίας και την οικονοµική κατάσταση της
επιχείρησης, προβαίνει σε εξέταση προσώπων, ζητά τη
συνδροµή εµπειρογνωµόνων, άλλων Συµφιλιωτών ή Επιθεωρητών Εργασίας και υπηρεσιακών παραγόντων συναρµόδιων φορέων και γενικά πράττει καθετί που θεωρεί

αναγκαίο για τη διατύπωση της πρότασής του. Ο Συµφιλιωτής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των µερών το συντοµότερο δυνατόν για τον τερµατισµό της διένεξης, προτείνοντας λύσεις για την επίτευξη συµφωνίας, τις οποίες µπορούν να αποδεχτούν τα
µέρη και να επιλύσουν τις διαφορές.
Εάν απουσιάζει ένα από τα µέρη, ο Συµφιλιωτής καταγράφει τις απόψεις του παριστάµενου µέρους και θεσπίζεται µαχητό τεκµήριο για την αλήθεια των πραγµατικών
ισχυρισµών αυτού. Συγχρόνως ο Συµφιλιωτής µπορεί να
επιβάλει στο απόν µέρος τις διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 24 ύστερα από παροχή εγγράφων εξηγήσεων. Ο Συµφιλιωτής διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη επί αυτών.
10. Στο τέλος της συµφιλιωτικής διαδικασίας, η οποία
δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της συζήτησης,
συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και το Συµφιλιωτή. Στο πρακτικό αναγράφονται οι απόψεις των µερών, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τα µέρη, η αιτιολογηµένη γνώµη και
πρόταση του Συµφιλιωτή, οι διοικητικές κυρώσεις της
παραγράφου 13, αν τα µέρη αθετήσουν ή παραβιάσουν
τη συµφωνία, οι λόγοι για τους οποίους οι προτάσεις του
Συµφιλιωτή δεν έγιναν αποδεκτές από τα µέρη και στο
τέλος βεβαιώνεται και αποτυπώνεται η συµφωνία ή η
διαφωνία τους. Σε περίπτωση εύρεσης κοινώς αποδεκτής λύσης για την επίλυση της διαφοράς, περιγράφονται µε σαφήνεια οι όροι και οι επί µέρους συµφωνίες. Το
υπογεγραµµένο πρακτικό έχει δεσµευτική ισχύ για τα
µέρη και παράγει έννοµες συνέπειες. Σε καµία περίπτωση ο συµβιβασµός αυτός δεν µπορεί να οδηγήσει σε παραίτηση από δικαιώµατα, τα οποία πηγάζουν από κανόνες δηµοσίας τάξεως. Σε περίπτωση που ζητηθεί, το
πρακτικό χορηγείται και σε γραφή Braille ή άλλες προσβάσιµες από άτοµα µε αναπηρία µορφές.
11. Ο Συµφιλιωτής υποχρεούται σε διατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης και πρότασης επί του πρακτικού της
παραγράφου 10. Εάν ο Συµφιλιωτής αδυνατεί να µορφώσει γνώµη ή πρόταση, λόγω της ασάφειας των παρατιθέµενων πραγµατικών περιστατικών ή της ελλείψεως των
αναγκαίων αποδεικτικών µέσων, τότε αρκείται στη διατύπωση πλήρους και επαρκώς αιτιολογηµένης γνώµης
περί της αδυναµίας του αυτής. Αν οι παραβιάσεις επισύρουν ποινική κύρωση κατά την κείµενη νοµοθεσία, ο
Συµφιλιωτής υποβάλλει µήνυση ή µηνυτήρια αναφορά
προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα. Η προσφυγή στη συµφιλιωτική διαδικασία δεν αναστέλλει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 24.
12. Κατά τη διάρκεια της συµφιλιωτικής διαδικασίας
µπορούν να παρίστανται συνολικά µέχρι πέντε εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόµενο µέρος και επιπλέον αυτών
έχουν δικαίωµα παράστασης οι νοµικοί σύµβουλοι του
κάθε µέρους. Στο στάδιο αυτό και ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο διενεργείται η Συµφιλίωση, µπορούν να παρίστανται κατ’ επιλογήν του κάθε µέρους εκπρόσωποι
της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της
δευτεροβάθµιας ή οµοιοεπαγγελµατικής τοιαύτης ή του
Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της Γ.Σ.Ε.Ε. εκ µέρους των εργαζοµένων, καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ µέρους του εργοδότη ή των
εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της συµφιλιωτικής διαδικασίας µπορεί επιπλέον να παρίσταται διερµηνέας νοηµατικής γλώσσας από το Μητρώο Διερµηνέων Νοηµατι-
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κής Γλώσσας της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, για
την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόµου, καθώς και
µεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.
13. Σε περίπτωση που εάν κάποιο από τα µέρη παραβιάσει τη συµφωνία ή δεν τηρήσει όρο της συµφωνίας
που αποτυπώθηκε στο Πρακτικό, τότε ο αρµόδιος Προϊστάµενος Τµήµατος ή Διεύθυνσης επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24.
14. Κατά της πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων
µπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 24. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της προσφυγής δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 24.
15. Η πιο πάνω διαδικασία ενώπιον του Συµφιλιωτή ακολουθείται και σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη προσφύγουν σε εθνικό επίπεδο στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
Άρθρο 4
Προσόντα του Συµφιλιωτή Εργατικών Διαφορών
1. Ο Συµφιλιωτής Εργατικών Διαφορών απολαµβάνει
πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα οποία οφείλει να εκτελεί µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία.
2. Έργο Συµφιλιωτή µπορούν να ασκήσουν όσοι Επιθεωρητές Εργασίας πληρούν διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν τουλάχιστον πενταετή εµπειρία ως Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων µε την αντίστοιχη εµπειρία, ρόλο Συµφιλιωτή µπορούν να αναλάβουν Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων µε εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών.
β) Έχουν τουλάχιστον τριετή εµπειρία ως Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και είτε είναι απόφοιτοι του
Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης είτε έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών και σχετικές δηµοσιεύσεις σε θέµατα εργατικού Δικαίου.
Άρθρο 5
Στελέχωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
1. Το Σ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται από τον Ειδικό Γραµµατέα,
τους Γενικούς Επιθεωρητές, τους Επιθεωρητές Εργασίας και το προσωπικό γραµµατειακής, διοικητικής και
λοιπής υποστήριξης.
Προς τούτο συνιστώνται δύο θέσεις Γενικών Επιθεωρητών και εννιακόσιες δεκαέξι θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι διακρίνονται σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας
της Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού: 488, ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΠΕ
Μηχανικών: 153, ΠΕ Θετικών Επιστηµών: 72, ΠΕ Ιατρών,
ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Ιατρών Εργασίας: 28, ΤΕ
Διοικητικού – Λογιστικού: 43, ΤΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ
Μηχανικών: 90, ΤΕ Υγείας: 34.
Επίσης, συνιστώνται διακόσιες σαράντα θέσεις για
γραµµατειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη κατά κα-

τηγορία και κλάδο ως εξής: ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 155, ΔΕ Τεχνικών: 31, ΔΕ Πληροφορικής: 2, ΔΕ Οδηγών: 52.
2. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και
ειδικότερα:
α. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενεργούν
συστηµατικά ελέγχους για την εφαρµογή της γενικής
προστατευτικής εργατικής νοµοθεσίας και παρεµβαίνουν συµφιλιωτικά για την επίλυση ατοµικών ή συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας.
Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από
τον κανονισµό λειτουργίας του Σώµατος της παρ. 5 του
άρθρου 10.
Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων ασκούν
οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού
ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ
Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του
άρθρου 10, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που
προβλέπεται στο άρθρο 6 και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.
β. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διενεργούν ελέγχους για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας της σχετικής µε την ασφάλεια και υγεία
των εργαζοµένων. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα
προβλέπονται από τον κανονισµό λειτουργίας του Σώµατος της παραγράφου 5 του άρθρου 10.
Καθήκοντα Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών
ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Ιατρών Εργασίας ή
ΤΕ Υγείας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που προβλέπεται σύµφωνα
µε το άρθρο 6 και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.
3. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας στελεχώνεται µε
νέες προσλήψεις, µε µεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αποσπάσεις υπαλλήλων του Δηµοσίου και νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και µε µετατάξεις, κατά τις κείµενες
διατάξεις.
4. Υπάλληλος που υπηρετεί στο Σ.ΕΠ.Ε. και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συµµετέχει στη διενέργεια ελέγχων µε
τον Επιθεωρητή Εργασίας.
5. Το προσωπικό των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών
Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. εξελίσσεται µισθολογικά σε Επιµελητές Α΄ µετά τη συµπλήρωση
επτά ετών από το διορισµό τους στο Δηµόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. ή σε άλλους φορείς και οργανισµούς
του Δηµοσίου και σε Διευθυντές µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε ετών από το διορισµό τους αυτό. Οι ιατροί του
Σ.ΕΠ.Ε. λαµβάνουν όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 36 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και ειδικότερα για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα προϊσταµένου διεύθυνσης ή Τµήµατος, καταβάλλεται επιπλέον και το επίδοµα
θέσης ευθύνης του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 (Α΄297).
6. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας
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του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
συµµετέχει στη διενέργεια ελέγχων και διατίθεται για
την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σ.ΕΠ.Ε.. Οι
πιο πάνω υπάλληλοι έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το διάστηµα
που ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
7. Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τοποθετείται ή µετατίθεται µε αίτησή του στο Σ.ΕΠ.Ε. σε θέση Επιθεωρητή Εργασίας ή σε
θέση γραµµατειακής διοικητικής και λοιπής υποστήριξης
παραµένει σε αυτό υποχρεωτικά για χρονικό διάστηµα
δύο ετών, το οποίο µπορεί να παραταθεί για ακόµη ένα
έτος. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. που τοποθετούνται ή µετατίθενται µε αίτησή τους στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ντρου Δηµόσιας Διοίκησης. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε.
µπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα του εσωτερικού ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του. Για αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο
εξωτερικό απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται το είδος, η διάρκεια και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των Επιθεωρητών Εργασίας και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3.

Άρθρο 6
Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας

Ο Ειδικός Γραµµατέας έχει την ευθύνη και τον έλεγχο
για την εύρυθµη, αποτελεσµατική και συντονισµένη δράση όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ..Ε., των οποίων
προΐσταται.

1. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε., τόσο κατά την είσοδό
του σε αυτό όσο και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα, παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράµµατα.
2. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. που αφορούν στην ενίσχυση της δράσης του και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του, καταρτίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., εγκρίνονται από τον Ειδικό Γραµµατέα ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) και αποστέλλονται για υλοποίηση στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τυχόν τροποποίηση του προγράµµατος εκπαίδευσης
µπορεί να γίνει µόνο µετά την έγκριση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ειδικότερα, τα προγράµµατα εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καταρτίζονται κατά τα ανωτέρω από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε τη συµµετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών
και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.).
Για τους Επιθεωρητές Εργασίας απαιτείται, µετά την
πρόσληψή τους, η παρακολούθηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης, µετά το πέρας της οποίας οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας αξιολογούνται και πιστοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια εκπαίδευση και πιστοποίηση λαµβάνουν και οι
υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο παρών νόµος για τους Επιθεωρητές Εργασίας.
Όσοι υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας δεν πιστοποιηθούν κατά τα ανωτέρω, µπορούν να επαναξιολογηθούν
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο 4 της παραγράφου 2 και, αν αποτύχουν για δεύτερη φορά, µπορούν να
καταλάβουν κενές θέσεις γραµµατειακής και διοικητικής
υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Η εκπαίδευση και η δια βίου επαγγελµατική κατάρτιση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. γίνεται ανά περιοδικά
διαστήµατα και µπορεί να πραγµατοποιείται σε συνεργασία και µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 7
Ειδικός Γραµµατέας

Άρθρο 8
Γενικοί Επιθεωρητές
1. Στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται δύο
θέσεις Γενικών Επιθεωρητών, ήτοι µία θέση Γενικού Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και µία θέση Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Οι Γενικοί
Επιθεωρητές υπάγονται στον Ειδικό Γραµµατέα, συνεπικουρούν το έργο του και συντονίζουν όλους τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, τους Συµφιλιωτές και
τους Επιθεωρητές Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία,
στην αρµοδιότητά του ο καθένας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα, ορισµένες αρµοδιότητές του µπορεί να µεταβιβάζονται στους Γενικούς Επιθεωρητές.
3. Οι Γενικοί Επιθεωρητές ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι
µόνιµοι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε εµπειρία στο ελεγκτικό έργο, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο και έχουν ήδη υπηρετήσει τουλάχιστον δύο
θητείες ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και ορισµού των Γενικών Επιθεωρητών, η εξέλιξη και η αµοιβή τους.
Άρθρο 9
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
1. Συνιστάται στο Σ.ΕΠ.Ε. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, η οποία συγκροτείται από Επιθεωρητές
Εργασίας µε βαθµό Προϊσταµένου Διεύθυνσης και βαθµό Προϊσταµένου Τµήµατος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας από τις εννιακόσιες δεκαέξι οργανικές θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας κατανέµονται οκτώ
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οργανικές θέσεις προϊσταµένων Διεύθυνσης και δεκατέσσερις οργανικές θέσεις προϊσταµένων τµηµάτων.
2. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας παρέχεται διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη από τη
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
3. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας:
α. Διενεργούν τεκµηριωµένους εσωτερικούς ελέγχους της λειτουργίας των επί µέρους υπηρεσιών του
Σ.ΕΠ.Ε. και υποβάλλουν στον Ειδικό Γραµµατέα σχετικές αναφορές για τη βελτίωση του παρεχόµενου έργου,
προκειµένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις
υπό έλεγχο υπηρεσίες.
β. Διενεργούν ελέγχους σε χώρους εργασίας σε οποιοδήποτε µέρος της Ελληνικής Επικράτειας και υποβάλλουν το σχετικό πόρισµα.
γ. Εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από
τον Ειδικό Γραµµατέα και έχει σχέση µε την οργάνωση
και λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
δ. Συντονίζουν το Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών
του άρθρου 11 και
ε. Επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος.
4. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Επιθεωρητών του
Σ.ΕΠ.Ε..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται η στελέχωση, η οργάνωση
και η διάρθρωση της υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών
Εργασίας, καθώς και η κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο και βαθµό.
Άρθρο 10
Υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
1. Οι αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. ασκούνται σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, οι οποίες συνιστώνται µε το παρόν ως εξής:
Α. ΚΕΝΤΡΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Κεντρική Υπηρεσία του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους και είναι
επιτελική Υπηρεσία του. Οι Διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας είναι επιφορτισµένες µε την εκπλήρωση της
αποστολής του Σ.ΕΠ.Ε. και για το σκοπό αυτόν προγραµµατίζουν, συντονίζουν, κατευθύνουν, παρακολουθούν, εποπτεύουν, ελέγχουν και αξιολογούν τη δράση
των περιφερειακών Υπηρεσιών του και εξασφαλίζουν τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Διακρίνονται σε:
1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από:
α. Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης µε αντικείµενο:
Την εισήγηση για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του
Σ.ΕΠ.Ε., για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των
συµβουλίων, των επιτροπών, των οµάδων εργασίας και
κάθε άλλου συλλογικού οργάνου που έχει ως αντικείµενο θέµατα Υπηρεσιών, για την επεξεργασία στοιχείων
σχετικών µε την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές
µεταβολές του προσωπικού, για τις αποσπάσεις, και τις

µετακινήσεις του προσωπικού εντός των Υπηρεσιών, την
τήρηση δυναµολογίου προσωπικού των Υπηρεσιών του
και βοηθητικού µητρώου φακέλου, την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων της
κεντρικής Υπηρεσίας του, τη διεκπεραίωση της κοινής
και εµπιστευτικής αλληλογραφίας, την τήρηση του γενικού αρχείου της κεντρικής Υπηρεσίας του, τη σύνταξη εγκυκλίων για θέµατα λειτουργίας του, τη διαβίβαση διατάξεων και εγκυκλίων, σχετικών µε τη λειτουργία του
προς τις Υπηρεσίες του, την ενηµέρωση των πολιτών και
των εκπροσώπων των κοινωνικών οµάδων για θέµατα
που αφορούν τη γενική λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε., τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών µε Υπηρεσίες, Αρχές και Οργανισµούς µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του και την παροχή
απαντήσεων επί ερωτηµάτων για ο,τιδήποτε αφορά τη
λειτουργία του. Τον προγραµµατισµό και την εισήγηση
προς τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. για την έκδοση
αποφάσεων υπηρεσιακών µετακινήσεων του προσωπικού του και τις άδειες των υπαλλήλων για τις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης. Την παροχή διοικητικής και
γραµµατειακής υποστήριξης προς την Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε..
Την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών και των
οικονοµικών αιτηµάτων όλων των Υπηρεσιών του
Σ.ΕΠ.Ε., τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων
για την κατάρτιση προϋπολογισµού των εξόδων όλων
των Υπηρεσιών του, την κατάρτιση και τροποποίηση του
προϋπολογισµού του, την εγγραφή στον προϋπολογισµό των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες στέγασης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισµού όλων
των Υπηρεσιών του και της προµήθειας κάθε αναγκαίου
υλικού και µέσου διευκόλυνσης του επιθεωρησιακού έργου, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της διαχείρισης των δαπανών του, πλην των
δαπανών µισθοδοσίας. Τη διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής Χρηµατικού, µε σκοπό την άµεση αντιµετώπιση
δαπανών.
Το Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης, µε αντικείµενο:
Το σχεδιασµό και την οργάνωση προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος των Επιθεωρητών Εργασίας, τη διαχείριση δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση των αποφάσεων
των αρµόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα επιµόρφωσης, την κατάρτιση προγραµµάτων επιµόρφωσης των Επιθεωρητών Εργασίας, την επιµέλεια
για την έκδοση και τη συνεχή ανανέωση των εγχειριδίων
εκπαίδευσης και κάθε είδους εντύπων για την πληροφόρηση των Επιθεωρητών Εργασίας, την εισήγηση πολιτικής για τη διάδοση πληροφοριών και οδηγιών και την
προώθησή τους από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την
οργάνωση και τη συµµετοχή σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις, την υλοποίηση δράσεων για την ενηµέρωση και
πληροφόρηση εργαζοµένων και εργοδοτών, την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και υπηρεσίας τεκµηρίωσης, τη διαχείριση βιβλιογραφικού οδηγού και βάσεων δεδοµένων για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία, την κωδικοποίηση όλων των απαντήσεων που
έχουν δοθεί από τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Σ.ΕΠ.Ε.
και της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Τµήµα Νοµικής Τεκµηρίωσης µε αντικείµενο:
Την παροχή νοµικών συµβουλών και απόψεων προς
τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. σε θέµατα λειτουργίας του
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Σώµατος και σε θέµατα που αφορούν στη συνδυαστική
εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας µε
άλλες διατάξεις, την έκδοση σχετικών εγκυκλίων, την εισήγηση νόµων και κανονιστικών πράξεων, µε σκοπό τη
βελτίωση της λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. και προτάσεων,
µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων που παρατηρούνται
κατά την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, τη συγκέντρωση και τη µελέτη δικαστικών αποφάσεων επί
των διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις
Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και την αξιοποίησή τους για τη
βελτίωση της δράσης των Υπηρεσιών, τη συνεισφορά
για τη σύνταξη ερωτηµάτων προς του Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου του Υπουργείου Εργασίας, την τήρηση και ενηµέρωση αρχείου νοµοθεσίας και νοµολογίας για τα
θέµατα αρµοδιότητας, τη διατύπωση προτάσεων για την
αναγκαία εκπαίδευση των Επιθεωρητών Εργασίας σε θέµατα νοµικής φύσης και τη συµµετοχή στην υπεράσπιση
ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε., των Γενικών Επιθεωρητών
και των Επιθεωρητών Εργασίας, σε δίκες που έχουν
σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν
ανατεθεί.
γ. Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών,
µε αντικείµενο:
Τη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήµατος του
Σ.ΕΠ.Ε., την παρακολούθηση της λειτουργίας του και
την εισήγηση προτάσεων για την ανάπτυξή του. Τη συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη συντήρηση και
τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήµατος,
για τη συνεχή διασύνδεση των Υπηρεσιών του στο δίκτυο και για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήµατος και διασύνδεσής
του µε άλλα δίκτυα ή τράπεζες πληροφοριών διαφόρων
φορέων, οργανισµών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. Τη δραστηριοποίηση για τη µελέτη, ανάλυση, προγραµµατισµό, συντήρηση και υποστήριξη των αναγκαίων εφαρµογών του
Πληροφοριακού Συστήµατος, ώστε το σύνολο των εργασιών του Σ.ΕΠ.Ε. να εξυπηρετείται µηχανογραφικά, την
εκπόνηση κανόνων λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος του Σ.ΕΠ.Ε. και του τρόπου διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των δεδοµένων και πληροφοριών. Τη συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας για τον έλεγχο της εφαρµογής των
κανόνων διαχείρισης του Συστήµατος και των πληροφοριών του, για το συνεχή εκσυγχρονισµό του Πληροφοριακού Συστήµατος του Σ.ΕΠ.Ε. και την ανανέωση των
µεθόδων επεξεργασίας των δεδοµένων και διασταύρωσης των στοιχείων και την υποβολή προτάσεων για την
αναγκαία σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του
Σ.ΕΠ.Ε.. Την ανάληψη και διευθέτηση θεµάτων σχετικά
µε τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης µελετών,
έργων και εργασιών κάθε είδους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε., την εκπόνηση µελετών που σχετίζονται µε τη στέγαση των Υπηρεσιών του και τη συντήρηση των κτιρίων του, την καταγραφή των αναγκών των
Υπηρεσιών του σε παντός είδους εξοπλισµό και την εισήγηση για την προµήθειά τους. Την εισήγηση για την
προµήθεια οχηµάτων για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., τη διαχείριση για τη συντήρησή τους,
τον προγραµµατισµό για τη σωστή κατανοµή των µέσων
ελέγχου µεταξύ των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και την εποπτεία για τη διαρκή ετοιµότητα και την πλήρη αξιοποίησή
τους.
2. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η ο-

ποία αποτελείται από:
α. Τµήµα Ανάλυσης, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, µε
αντικείµενο:
Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τη δράση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων. Τον προγραµµατισµό δράσης και την
εκπόνηση σχεδίων δράσης, την παρακολούθηση της απόδοσης του έργου των Υπηρεσιών, την αξιολόγηση των
στοιχείων του απολογισµού δράσης και την παρουσίαση
των ετήσιων αποτελεσµάτων σχετικά µε την επίτευξη
των στόχων. Τη σύνταξη εγκυκλίων και οδηγιών, την υποστήριξη των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων στη
χρήση πληροφοριών, µεθόδων και σχεδίων που αφορούν
στη δράση τους, τη συµµετοχή σε προγράµµατα και σε
δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων, τη συνεργασία µε Αρχές και Υπηρεσίες για τη διαµόρφωση των ετήσιων στατιστικών της εργασίας και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα τη
EUROSTAT επί θεµάτων συντονισµού και εναρµόνισης
των µεθόδων στατιστικής παρακολούθησης της γενικής
προστατευτικής εργατικής νοµοθεσίας και την υποστηρικτική ελεγκτική δράση στα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
β. Τµήµα Υποστήριξης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων µε αντικείµενο:
Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε Υπηρεσίες και Οργανισµούς, µε σκοπό τη συνεχή αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων. Την παροχή πληροφοριών, συµβουλών, υποδείξεων και απαντήσεων επί ερωτηµάτων
που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τη σύνταξη σχετικών εγκυκλίων και τη
διαβίβαση προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες διατάξεων
και εγκυκλίων που αφορούν στις εξελίξεις και τροποποιήσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, το
συντονισµό ενεργειών για την έκδοση ενηµερωτικού υλικού και την αποστολή του προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των εισηγούµενων προτάσεων και µέτρων των περιφερειακών Υπηρεσιών, τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων
όσον αφορά την επιθεωρησιακή δράση. Την επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και την τήρηση αρχείου
για τις παραβάσεις, τις ειδικές µορφές απασχόλησης και
την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία.
Τη διασταύρωση στοιχείων µε τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και άλλους φορείς, την εισήγηση ως προς
τους συµµετέχοντες στις εργασίες της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας, τη συµµετοχή στη σύνταξη των εκθέσεων εφαρµογής των κοινοτικών Οδηγιών, των Διεθνών Συµβάσεων Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και γενικώς για την κατάσταση
που βρίσκεται η χώρα σε θέµατα όρων εργασίας, αµοιβής εργασίας καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
προς το Δ.Γ.Ε. και τους διεθνείς οργανισµούς. Την οργάνωση και τη διαχείριση βιβλιοθήκης, τη συµµετοχή σε
προγράµµατα και σε δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων και την υποστηρικτική ελεγκτική δράση στα τοπικά Τµήµατα των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
γ. Τµήµα Υποστήριξης Συµφιλιωτικής Διαδικασίας, µε
αντικείµενο:
Το συντονισµό για τη διεξαγωγή και επίλυση των ατοµικών και συλλογικών εργατικών διαφορών. Την ανάπτυξη της τεχνικής της συµφιλίωσης στις εργατικές δια
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φορές. Την παρακολούθηση της εφαρµογής των συστηµάτων επίλυσης των διαφορών εργασίας και την εισήγηση των αναγκαίων µεταβολών. Την εισήγηση προτάσεων για την εκπαίδευση των Συµφιλιωτών. Την παροχή
πληροφοριών, συµβουλών, υποδείξεων και απαντήσεων
επί ερωτηµάτων που αφορούν θέµατα συµφιλίωσης. Τη
σύνταξη και διαβίβαση προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες σχετικών εγκυκλίων. Το συντονισµό ενεργειών για
την έκδοση ενηµερωτικού υλικού και την αποστολή του
προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες. Τη συγκέντρωση και
επεξεργασία των εισηγούµενων προτάσεων και µέτρων
των περιφερειακών Υπηρεσιών και των συµφιλιωτών. Τη
σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων όσον αφορά τη συµφιλιωτική δράση. Την επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και τη τήρηση αρχείου για τις επιληφθείσες εργατικές διαφορές
3. Διεύθυνση Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία, η οποία αποτελείται από:
α. Τµήµα Ανάλυσης, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, µε
αντικείµενο:
Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τη δράση των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, τον προγραµµατισµό
δράσης και την εκπόνηση σχεδίων δράσης. Την παρακολούθηση της απόδοσης του έργου των περιφερειακών
Υπηρεσιών, την αξιολόγηση των στοιχείων του απολογισµού δράσης, την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσµάτων σχετικά µε την επίτευξη των στόχων, τη σύνταξη εγκυκλίων και οδηγιών για τον τρόπο δράσης και τη
βελτίωση της απόδοσης του έργου, την υποστήριξη των
Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στη
χρήση πληροφοριών, µεθόδων και σχεδίων που αφορούν
στη δράση τους, τη συµµετοχή σε προγράµµατα και σε
δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων, τη συνεργασία µε Αρχές και Υπηρεσίες για τη διαµόρφωση των ετήσιων στατιστικών της εργασίας και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα τη
EUROSTAT επί θεµάτων συντονισµού και εναρµόνισης
των µεθόδων στατιστικής παρακολούθησης της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία και την
υποστηρικτική ελεγκτική δράση στα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
β. Τµήµα Υποστήριξης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο
Ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών Ασθενειών, µε αντικείµενο:
Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε Υπηρεσίες και Οργανισµούς, µε σκοπό τη συνεχή αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Την παροχή πληροφοριών, συµβουλών, υποδείξεων και απαντήσεων επί ερωτηµάτων σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζοµένων, τη σύνταξη σχετικών εγκυκλίων και τη διαβίβαση προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες διατάξεων και εγκυκλίων που αφορούν στις εξελίξεις και τροποποιήσεις της εργατικής νοµοθεσίας, το συντονισµό ενεργειών για την έκδοση ενηµερωτικού υλικού και την αποστολή του προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των εισηγούµενων προτάσεων και µέτρων των περιφερειακών Υπηρεσιών, τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης Πεπραγµένων
όσον αφορά στην επιθεωρησιακή δράση. Την επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και την τήρηση αρχείου

σχετικά µε τις παραβάσεις, τα εργατικά ατυχήµατα και
τις επαγγελµατικές ασθένειες. Τη διασταύρωση στοιχείων µε τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και άλλους φορείς, την εισήγηση ως προς τους συµµετέχοντες στις
εργασίες της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας, τη συµµετοχή στη σύνταξη των εκθέσεων εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών, των Διεθνών Συµβάσεων
Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και γενικώς για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα σε θέµατα
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, καθώς και στη
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προς το Δ.Γ.Ε. και τους
διεθνείς οργανισµούς. Την οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης, τη συµµετοχή σε προγράµµατα και σε δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων και την υποστηρικτική ελεγκτική δράση στα τοπικά Τµήµατα των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
Το Γραφείο Ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών Ασθενειών, µε αντικείµενο:
Τη διενέργεια επισκέψεων στους χώρους εργασίας
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων του τµήµατος. Την εισήγηση για την αντιµετώπιση
θεµάτων σχετικών µε τους κινδύνους από ατυχήµατα
µεγάλης έκτασης, τη χρήση και την απελευθέρωση στο
περιβάλλον γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών, τον έλεγχο των επιχειρήσεων σε συνεργασία µε
άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες του, καθώς και µε άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα σχετικά µε τα θέµατα αυτά και την αξιολόγηση των ελέγχων αυτών για
την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς για θέµατα επαγγελµατικών ασθενειών. Την γνωµοδότηση επί των
φακέλων επικινδυνότητας που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις,
γ. Αυτοτελές Γραφείο για τον έλεγχο της τήρησης της
νοµοθεσίας για τα άτοµα µε αναπηρία, µε αντικείµενο:
Τον έλεγχο για την τήρηση της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την προσβασιµότητα και άλλες διευκολύνσεις για τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ)
στους χώρους εργασίας, την εφαρµογή µέτρων για τη
βελτίωση των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης και
την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και κατευθύνσεων στους εργοδότες για τη λήψη µέτρων µε σκοπό τη διευκόλυνση των ΑµεΑ.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.
Β1. Κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται από δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις: α) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και β) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις του Σ.ΕΠ.Ε. είναι αρµόδιες µε την εκπλήρωση της αποστολής του Σ.ΕΠ.Ε. και για το σκοπό αυτόν
προγραµµατίζουν, συντονίζουν, κατευθύνουν, παρακολουθούν, εποπτεύουν, ελέγχουν και αξιολογούν τη δράση των τοπικών Τµηµάτων της περιφέρειας αρµοδιότητας τους και εξασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Ο αρχαιότερος
των δύο Προϊσταµένων Διεύθυνσης κάθε Περιφερειακής
Υπηρεσίας είναι αρµόδιος για τη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεµάτων διοικητικής µέριµνας και υποστήριξης
της Υπηρεσίας.
Β2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, του Τµήµατος Συντονισµού Δράσης και
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του Τµήµατος Μετρήσεων είναι οι εξής:
1. Το Τµήµα Συντονισµού Δράσης έχει τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α. Τήρηση αρχείου που αφορά τους καθορισµένους
στόχους της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης σύµφωνα µε το σύστηµα Διοίκησης µέσω στόχων και τους ειδικούς (ποσοτικούς και ποιοτικούς) δείκτες απόδοσης.
β. Παρακολούθηση του βαθµού επίτευξης της ισχύουσας στοχοθεσίας και της ορθής τήρησης των διαδικασιών ελέγχου στους τόπους εργασίας από τα τοπικά
Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και έγκαιρη ενηµέρωση της αντίστοιχης Διεύθυνσης Επιθεώρησης για τυχόν αποκλίσεις.
γ. Παρακολούθηση της υλοποίησης και απόδοσης των
διορθωτικών ενεργειών που έχουν εγκριθεί από την αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης κατόπιν
των αντίστοιχων προτάσεων από τους προϊσταµένους
των τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, προκειµένου να µην υφίσταται απόκλιση από τους
καθορισµένους στόχους κάθε τοπικού τµήµατος και έγκαιρη ενηµέρωση της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης για το βαθµό επίτευξης και απόδοσης των διορθωτικών ενεργειών.
δ. Προγραµµατισµός και υλοποίηση των καθορισµένων
στόχων που αφορούν το συντονιστικό έργο του τµήµατος, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις των
προϊσταµένων της Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς
και απολογισµός του έργου αυτού.
ε. Συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρµόδιες κεντρικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε..
στ. Συγκέντρωση στοιχείων από τα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που αφορούν την εφαρµογή των σχετικών µε την ισότητα των φύλων διατάξεων και αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της κεντρικής Υπηρεσίας
του Σ.ΕΠ.Ε..
ζ. Συγκέντρωση, στατιστική επεξεργασία και τήρηση
στοιχείων για τα εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες που καταγράφονται στα τοπικά Τµήµατα
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της
αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης και αποστολή τους
προς τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε..
η. Συντονισµός των εκδηλώσεων (ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων κ.λπ.) µε σκοπό την ενηµέρωση των εργαζοµένων, των εργοδοτών και των εκπροσώπων τους
για θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. Οργάνωση των εκδηλώσεων όταν λαµβάνουν χώρα στην έδρα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας.
θ. Συλλογή, επεξεργασία και ιεράρχηση των αναγκών
των τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σχετικά µε τις µετρήσεις της έντασης των φυσικών παραγόντων, της συγκέντρωσης χηµικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας και τις µετρήσεις της ατοµικής έκθεσης των εργαζοµένων που εκτελούνται από το αρµόδιο Τµήµα Μετρήσεων.
ι. Συντονισµός όλων των τµηµάτων της Περιφερειακής
Υπηρεσίας για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαιτού-

νται για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρµογής των κοινοτικών Οδηγιών και των Διεθνών Συµβάσεων Εργασίας και
αποστολή τους προς τις αρµόδιες Διευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε..
ια. Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων και αρχείου.
ιβ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των επιβαλλόµενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και ενηµέρωση των προϊσταµένων της αρµόδιας
περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης.
ιγ. Ενηµέρωση για τις ελλείψεις ή παραλείψεις που
δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς
και τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας προς την αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση.
ιδ. Συγκέντρωση των εισηγήσεων των προϊσταµένων
τµηµάτων της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης σχετικά µε τις τρέχουσες ανάγκες στελέχωσης, επεξεργασία των αιτηµάτων, διερεύνηση κάλυψης από το δυναµολόγιο προσωπικού της Διεύθυνσης και προώθηση των ακάλυπτων αναγκών στελέχωσης προς την αρµόδια κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
ιε. Τήρηση δυναµολογίου προσωπικού των τµηµάτων
της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και
βοηθητικού µητρώου (φακέλων) µε τις µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτών.
ιστ. Συγκέντρωση των προϋπολογισµών εξόδων των
τµηµάτων της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης και
αποστολή στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του
Σ.ΕΠ.Ε..
ιζ. Συγκέντρωση των αναγκών των τµηµάτων της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης σχετικά µε την προµήθεια κάθε αναγκαίου υλικού και µέσου διευκόλυνσης
του επιθεωρησιακού έργου και εισήγηση των συνολικών
αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
ιη. Οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης και διακίνηση ενηµερωτικού υλικού προς τα τµήµατα της αρµοδιότητάς
του.
ιθ. Συµµετοχή σε δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης, υποστήριξη της
λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού
Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.).
κ. Διάθεση και διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής Χρηµατικού, µε σκοπό την άµεση αντιµετώπιση δαπανών, η
πληρωµή των οποίων λόγω της φύσης τους δεν µπορεί
να αναβληθεί µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα του επιθεωρησιακού έργου.
κα. Το Τµήµα Συντονισµού Δράσης ασκεί υποστηρικτική ελεγκτική δράση στα τοπικά Τµήµατα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, µε εντολή του
προϊσταµένου της και συγκεκριµένα µε τις αρµοδιότητες: Έλεγχος και επιθεώρηση στους τόπους εργασίας
ως προς την τήρηση και εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τη νοµιµότητα της απασχόλησης,
την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και τις εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις εκά-

139
στοτε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Δυνατότητα παροχής γραπτών υποδείξεων προς τους εργοδότες κατά τους ελέγχους, για την ορθότερη εφαρµογή των διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας. Άµεση ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων
της ασφαλιστικής νοµοθεσίας σε θέµατα ασφαλιστικής
κάλυψης των εργαζοµένων. Εισήγηση προς τον αρµόδιο
προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, πρόστιµο ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας επιχείρησης και
ενεργοποίηση της ποινικής διαδικασίας µε την υποβολή
µήνυσης ή µηνυτήριας αναφοράς ή αυτόφωρης διαδικασίας στους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας. Ενηµέρωση των τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων µε κοινοποίηση των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία, στην περιοχή αρµοδιότητάς τους. Παροχή ενηµερωτικού υλικού και συµβουλών προς τους εργαζόµενους και τους εργοδότες. Απάντηση σε ερωτήµατα εργαζοµένων και εργοδοτών για πληροφόρηση σε θέµατα
βασικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν
από τις εργασιακές σχέσεις και ρυθµίζονται από την εργατική νοµοθεσία. Άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Συνεχής και τακτική
καταχώρηση δεδοµένων και στοιχείων που αφορούν την
ελεγκτική δράση του τµήµατος, στο ισχύον µηχανογραφικό σύστηµα, καθώς και αποστολή αντιγράφων των
στοιχείων της υποστηρικτικής ελεγκτικής δράσης του
Τµήµατος Συντονισµού Δράσης προς τα αντίστοιχα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, στα οποία υπάγονται γεωγραφικά οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί. Η αποστολή αυτή αφορά υλικό το οποίο δεν
µπορεί να καταχωρηθεί λόγω της φύσης του σε µηχανογραφικό σύστηµα, ή να αναπαραχθεί σε ηλεκτρονική
µορφή. Προγραµµατισµός και υλοποίηση των καθορισµένων στόχων που αφορούν την υποστηρικτική ελεγκτική
δράση, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του
προϊσταµένου της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και απολογισµός του έργου αυτού. Σε περίπτωση απόκλισης από
τους καθορισµένους στόχους αποστέλλεται άµεσα στον
προϊστάµενο της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης
τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για τα αποτελέσµατα, καθώς
και οι προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.
κβ. Το Τµήµα Συντονισµού Δράσης (ΤΣΔ) ασκεί υποστηρικτική ελεγκτική δράση στα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία, µε εντολή του προϊσταµένου της και συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
i) Επιθεώρηση των χώρων εργασίας προς διαπίστωση
της ακριβούς τήρησης και εφαρµογής των διατάξεων
της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και ειδικότερα των ευπαθών οµάδων, ιδιαίτερα ανηλίκων, γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς
και ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων. Στο έργο αυτό
συµπεριλαµβάνεται ενδεικτική µέτρηση φυσικών και χηµικών παραγόντων, ανάλογα µε το διατιθέµενο εξοπλισµό των Υπηρεσιών.

ii. Παροχή γραπτών υποδείξεων προς τους εργοδότες
για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και γενικά για τη
συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
iii. Λήψη άµεσων διοικητικών µέτρων, εισήγηση για την
επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων,
προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών
κυρώσεων και χορήγηση εύλογης προθεσµίας στους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας για τη συµµόρφωσή
τους µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
iv. Ενηµέρωση των τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας µε κοινοποίηση των
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία, στην περιοχή αρµοδιότητάς
τους.
v. Γραπτή ή προφορική ενηµέρωση και πληροφόρηση
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής ενηµερωτικού υλικού προς τους εργαζόµενους, τους εργοδότες και γενικά προς τους πολίτες, καθώς και παροχή συµβουλών
προς τους εργαζόµενους και εργοδότες.
vi. Απάντηση σε γραπτά ερωτήµατα εργαζοµένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτών κ.λπ. σε θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος σχετικά µε την ελεγκτική δράση.
vii. Συνεχής και τακτική καταχώρηση δεδοµένων και
στοιχείων που αφορούν την ελεγκτική δράση του τµήµατος, στο ισχύον µηχανογραφικό σύστηµα, καθώς και αποστολή αντιγράφων των στοιχείων της υποστηρικτικής
ελεγκτικής δράσης του Τµήµατος Συντονισµού Δράσης
προς τα αντίστοιχα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στα οποία υπάγονται γεωγραφικά οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί. Η αποστολή αυτή αφορά υλικό το οποίο δεν µπορεί να καταχωρηθεί λόγω της φύσης του σε µηχανογραφικό σύστηµα ή
να αναπαραχθεί σε ηλεκτρονική µορφή.
viii. Άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων Υπηρεσιών της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
ix. Παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των θεσµών
του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας, και των
Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου του νοµότυπου των αναθέσεων καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας, κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής
διαδικασίας.
x. Διενέργεια ελέγχων των υλοποιούµενων προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στην
περιοχή ευθύνης τους.
xi. Προγραµµατισµός και υλοποίηση των καθορισµένων στόχων που αφορούν την υποστηρικτική ελεγκτική
δράση, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του
αρµόδιου προϊσταµένου της περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και απολογισµός του έργου αυτού. Σε περίπτωση απόκλισης από τους καθορισµένους στόχους αποστέλλεται άµεσα στον προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για τα αποτελέσµατα, καθώς και οι προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.
Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,
ασκούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο συγκεκριµένο τµήµα ανεξάρτητα από την ειδι-
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κότητά τους, εφόσον έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί να
επιθεωρούν τα µέτρα ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε
την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, να επισηµαίνουν τις
παραβάσεις και να συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας και έρευνας εργατικών ατυχηµάτων.
2. Τα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. Έλεγχος και επιθεώρηση στους τόπους εργασίας
ως προς την τήρηση και εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τη νοµιµότητα της απασχόλησης,
την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και τις εργασιακές σχέσεις όπως αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε νοµοθετικές ρυθµίσεις.
β. Δυνατότητα παροχής γραπτών υποδείξεων προς
τους εργοδότες κατά τους ελέγχους, για την ορθότερη
εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
γ. Εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήµατος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην υπηρεσία και αφορά στην ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας.
δ. Άµεση ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ασφαλιστικής
νοµοθεσίας σε θέµατα ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων.
ε. Εισήγηση προς τον προϊστάµενο της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, πρόστιµο ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας επιχείρησης και
ενεργοποίηση της ποινικής διαδικασίας µε την υποβολή
µήνυσης ή µηνυτήριας αναφοράς ή αυτόφωρης διαδικασίας στους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας. Παροχή ενηµερωτικού υλικού και συµβουλών προς τους εργαζόµενους, τους εργοδότες και γενικά προς τους πολίτες.
στ. Απάντηση σε ερωτήµατα εργαζοµένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και πολιτών για πληροφόρηση σε θέµατα βασικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις και ρυθµίζονται από
την εργατική νοµοθεσία.
ζ. Συµφιλιωτική παρέµβαση σε εργοδότες – εργαζόµενους για την επίλυση ατοµικών και συλλογικών εργατικών διαφορών. Η αρµοδιότητα αυτή ασκείται ύστερα από ειδική εξουσιοδότηση του άµεσα προϊσταµένου του
υπαλλήλου που την ασκεί.
η. Παρέµβαση για τη δηµιουργία σχέσεων καλής συνεργασίας στον τόπο εργασίας µεταξύ εργαζοµένων –
εργοδοτών και των αντιπροσώπων τους και ενθάρρυνση
για την ανάπτυξη εκ µέρους τους αποτελεσµατικών πολιτικών και πρακτικών πάνω στις εργασιακές σχέσεις.
θ. Προγραµµατισµός και υλοποίηση των καθορισµένων
στόχων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις
του προϊσταµένου της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και απολογισµός του έργου του τµήµατος. Σε περίπτωση απόκλισης από τους καθορισµένους στόχους αποστέλλεται
άµεσα στην περιφερειακή Διεύθυνση τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για τα αποτελέσµατα, καθώς και οι προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.
ι. Συνεχής και τακτική καταχώρηση δεδοµένων και
στοιχείων που αφορούν την ελεγκτική δράση του τµήµατος στο ισχύον µηχανογραφικό σύστηµα.
ια. Παρακολούθηση και καταγραφή της ελεγκτικής
δράσης από άλλα τµήµατα η οποία λαµβάνει χώρα εντός

της γεωγραφικής περιοχής του συγκεκριµένου τοπικού
Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και η ενσωµάτωση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων, στο γενικότερο ελεγκτικό έργο του
συγκεκριµένου τοπικού Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
ιβ. Παραλαβή πινάκων προσωπικού και ωρών εργασίας, παραλαβή επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, θεώρηση βιβλίων δροµολογίων, θεώρηση βιβλιαρίων εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, θεώρηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θεώρηση βιβλίων ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα,
έκδοση βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, έρευνα για κήρυξη υποχρεωτικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, χορήγηση βεβαιώσεων απασχολούµενου προσωπικού στις επιχειρήσεις, χορήγηση αδειών υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες σύµφωνα
µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
ιγ. Συλλογή και υποβολή στοιχείων που αφορούν τα
προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά την εφαρµογή των
σχετικών µε την ισότητα των φύλων διατάξεων, προς το
Τµήµα Συντονισµού Δράσης της αρµόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας.
ιδ. Συλλογή και υποβολή στοιχείων που απαιτούνται
για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρµογής των κοινοτικών Οδηγιών και των Διεθνών Συµβάσεων Εργασίας, προς το
Τµήµα Συντονισµού Δράσης της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας.
ιε. Τήρηση και διαρκής ενηµέρωση µητρώου επιχειρήσεων όπου θα περιλαµβάνει ανά επιχείρηση τον αριθµό
των εργαζοµένων, τον αριθµό των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, υποδείξεις, παραβάσεις, την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κ.λπ..
ιστ. Ενηµέρωση για τις ελλείψεις ή παραλείψεις που
δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς
και για τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας προς τον προϊστάµενο της
αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
ιζ. Οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες του τµήµατος, σε όλα τα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τα οποία δεν λειτουργούν
εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης.
ιη. Συµµετοχή σε δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ιθ. Στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Επάρκειας του
Σ.ΕΠ.Ε. για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, υποβάλλουν: 1) αιτήµατα σχετικά µε θέµατα νοµικής υποστήριξης, 2) προτάσεις για την έκδοση ή αναθεώρηση εγγράφων του Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας και 3)
προτάσεις για την υλοποίηση έργων και για την τροποποίηση των ήδη ενταγµένων στο ετήσιο πρόγραµµα έργων υπό τη µορφή διορθωτικών ενεργειών επί προβληµάτων και συντάσσουν τις αντίστοιχες Εκθέσεις Σκοπιµότητας.
3. Τα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ) έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. Επιθεώρηση των χώρων εργασίας προς διαπίστωση
της ακριβούς τήρησης και εφαρµογής των διατάξεων
της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υ-
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γεία των εργαζοµένων και ειδικότερα των ευπαθών οµάδων, ιδιαίτερα ανηλίκων, γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς
και ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων. Στο έργο αυτό
συµπεριλαµβάνεται ενδεικτική µέτρηση φυσικών και χηµικών παραγόντων, ανάλογα µε το διατιθέµενο εξοπλισµό των Υπηρεσιών.
β. Αυτοψίες και έρευνες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων και σύνταξη των σχετικών
εκθέσεων.
γ. Εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήµατος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και αφορά την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.
δ. Παροχή γραπτών υποδείξεων προς τους εργοδότες
για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και γενικά για τη
συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
ε. Λήψη άµεσων διοικητικών µέτρων, εισήγηση για την
επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων,
προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών
κυρώσεων και χορήγηση εύλογης προθεσµίας στους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας για τη συµµόρφωσή
τους µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
στ. Γραπτή ή προφορική ενηµέρωση και πληροφόρηση
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής ενηµερωτικού υλικού προς τους εργαζόµενους, τους εργοδότες και γενικά προς τους πολίτες, καθώς και παροχή συµβουλών
προς τους εργαζόµενους και εργοδότες.
ζ. Απάντηση σε γραπτά ερωτήµατα εργαζοµένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτών κ.λπ. σε θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
η. Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου και του συσχετιζόµενου µε αυτό αρχείου.
θ. Τήρηση βιβλίων ατυχηµάτων, επαγγελµατικών ασθενειών, καταγγελιών, µηνύσεων και διοικητικών κυρώσεων του τµήµατος.
ι. Συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων για τα εργατικά
ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες που καταγράφονται στο τµήµα.
ια. Συγκέντρωση και παροχή στοιχείων προς το Τµήµα
Συντονισµού Δράσης της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών συµβάσεων εργασίας.
ιβ. Συγκέντρωση στοιχείων που ζητούνται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, από το αρµόδιο Τµήµα Μετρήσεων και από τις
κεντρικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και αποστολή των
στοιχείων αυτών προς το Τµήµα Συντονισµού Δράσης
της περιφερειακής Υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται.
ιγ. Τήρηση αρχείου του τµήµατος.
ιδ. Προγραµµατισµός και υλοποίηση των καθορισµένων στόχων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και απολογισµός του έργου του τµήµατος.
Σε περίπτωση απόκλισης από τους καθορισµένους στόχους αποστέλλεται άµεσα στον προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για τα αποτελέσµατα, καθώς και οι προτεινόµενες
διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.

ιε. Συνεχής και τακτική καταχώρηση δεδοµένων και
στοιχείων που αφορούν την ελεγκτική δράση του τµήµατος στο ισχύον µηχανογραφικό σύστηµα.
ιστ. Παρακολούθηση και καταγραφή της ελεγκτικής
δράσης από άλλα τµήµατα που λαµβάνει χώρα εντός της
γεωγραφικής περιοχής του συγκεκριµένου τοπικού Τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και η ενσωµάτωση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων, στο γενικότερο ελεγκτικό
έργο του συγκεκριµένου τοπικού Τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
ιζ. Ενίσχυση του επιθεωρησιακού έργου των άλλων
τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σε έκτακτες ή ιδιάζουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται σηµαντικά η λειτουργία του ίδιου
τοπικού Τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία, µε εντολή του προϊσταµένου της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης.
ιη. Συµµετοχή σε δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ιθ. Εισήγηση για την αρχική συγκρότηση και για την
περαιτέρω ανανέωση της θητείας διαφόρων Επιτροπών
Ελέγχου της αρµοδιότητάς τους, καθώς και συµµετοχή
σε αυτές.
κ. Άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
κα. Παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των θεσµών του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας και
των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
(ΕΣΥΠΠ), συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου του νοµότυπου των αναθέσεων καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας, κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής
διαδικασίας.
κβ. Τήρηση µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος ή
σε κάθε περίπτωση σε ηλεκτρονική µορφή των µητρώων,
τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ,
Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), αντιπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας και υγείας, Νοµαρχιακών Επιτροπών Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ) και µικτών επιτροπών
ελέγχου που δραστηριοποιούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής του τοπικού Τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και αποστολή των
στοιχείων αυτών προς το Τµήµα Συντονισµού Δράσης
της αρµόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας Επιθεώρησης
Εργασίας.
κγ. Συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού Δράσης της
αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, τις αρµόδιες Διευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
των άλλων συναρµόδιων Υπηρεσιών της γεωγραφικής
περιοχής ευθύνης του, σε θέµατα σχεδιασµού αποφυγής και αντιµετώπισης ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης.
κδ. Ενηµέρωση για τις ελλείψεις ή παραλείψεις που
δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς
και για τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας προς τον προϊστάµενο της
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αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
κε. Οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες του τµήµατος, σε όλα τα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, τα οποία
δεν λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων
της περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία.
κστ. Οργάνωση εκδηλώσεων (ηµερίδων, σεµιναρίων,
συνεδρίων κ.λπ.) µε σκοπό την ενηµέρωση των εργαζοµένων, των εργοδοτών και των εκπροσώπων τους για
θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, όταν οι
έδρες των τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία και της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία ανήκουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα. Ο συντονισµός των εκδηλώσεων παραµένει στο
Τµήµα Συντονισµού Δράσης της περιφερειακής Υπηρεσίας.
κζ. Συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών για τη διασταύρωση στοιχείων αναγγελίας εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών
ασθενειών και καταχώριση των στοιχείων αυτών στο µηχανογραφικό σύστηµα του Σ.ΕΠ.Ε. ή αποστολή τους στο
Τµήµα Συντονισµού Δράσης της αρµόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας.
κη. Στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Επάρκειας του
Σ.ΕΠ.Ε. για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, υποβάλλουν: 1) αιτήµατα σχετικά µε θέµατα νοµικής υποστήριξης, 2) προτάσεις για την έκδοση ή αναθεώρηση εγγράφων του Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας και 3)
προτάσεις για την υλοποίηση έργων και για την τροποποίηση των ήδη ενταγµένων στο ετήσιο πρόγραµµα έργων υπό τη µορφή διορθωτικών ενεργειών επί προβληµάτων και συντάσσουν τις αντίστοιχες Εκθέσεις Σκοπιµότητας.
Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
ασκούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο συγκεκριµένο τµήµα
ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, εφόσον έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί να επιθεωρούν τα µέτρα ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, να επισηµαίνουν τις παραβάσεις και να συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας και έρευνας εργατικών ατυχηµάτων.
4. Το Τµήµα Μετρήσεων (ΤΜ) έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. Επιθεώρηση των χώρων εργασίας προς διαπίστωση
της ακριβούς τήρησης και εφαρµογής των διατάξεων
της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των διατάξεων που
αφορούν την έκθεση σε χηµικούς, βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες των εργαζοµένων και ειδικότερα των
ευπαθών οµάδων, ιδιαίτερα ανηλίκων, γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων.
β. Μετρήσεις της έντασης των φυσικών παραγόντων,
της συγκέντρωσης χηµικών και βιολογικών παραγόντων
στους χώρους εργασίας και µετρήσεις της ατοµικής έκθεσης των εργαζοµένων.
γ. Δειγµατοληψία χηµικών και βιολογικών παραγόντων.
δ. Παροχή γραπτών υποδείξεων προς τους εργοδότες

για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και γενικά για τη
συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
ε. Λήψη άµεσων διοικητικών µέτρων, εισήγηση για την
επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων,
προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών
κυρώσεων και χορήγηση εύλογης προθεσµίας στους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας για τη συµµόρφωσή
τους µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
στ. Ενηµέρωση των τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία µε κοινοποίηση των
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία, καθώς και των αποτελεσµάτων της διεκπεραίωσης καταγγελιών στην περιοχή αρµοδιότητάς τους.
ζ. Γραπτή ή προφορική ενηµέρωση και πληροφόρηση
των εργαζοµένων, των εργοδοτών και γενικά των πολιτών και παροχή συµβουλών προς τους εργαζόµενους και
εργοδότες.
η. Απάντηση σε γραπτά ερωτήµατα εργαζοµένων, εργοδοτών, υπηρεσιών, οργανώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτών κ.λπ. σε θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
θ. Εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήµατος (προφορικού ή γραπτού) που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και αφορά την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων σε σχέση µε
χηµικούς, βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες.
ι. Συµµετοχή σε δραστηριότητες επιτροπών και συµβουλίων για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ια. Υποστηρικτική ελεγκτική δράση προς τα τοπικά
Τµήµατα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία, τα οποία λειτουργούν εντός της γεωγραφικής
περιοχής ευθύνης του Τµήµατος Μετρήσεων.
ιβ. Προγραµµατισµός και υλοποίηση των καθορισµένων στόχων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του προϊσταµένου της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται, καθώς και απολογισµός
του έργου του τµήµατος. Σε περίπτωση απόκλισης από
τους καθορισµένους στόχους αποστέλλεται άµεσα στον
προϊστάµενο της αρµόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης
που υπάγεται τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για τα αποτελέσµατα, καθώς και οι προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.
ιγ. Συνεχής και τακτική καταχώριση δεδοµένων και
στοιχείων που αφορούν την ελεγκτική δράση του τµήµατος, στο ισχύον µηχανογραφικό σύστηµα, καθώς και αποστολή αντιγράφων των στοιχείων της υποστηρικτικής
ελεγκτικής δράσης του Τµήµατος Μετρήσεων προς τα αντίστοιχα τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία, στα οποία υπάγονται γεωγραφικά
οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί. Η αποστολή αυτή αφορά υλικό το οποίο δε µπορεί να καταχωρισθεί λόγω
της φύσης του σε µηχανογραφικό σύστηµα ή να αναπαραχθεί σε ηλεκτρονική µορφή.
ιδ. Άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
ιε. Παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των θεσµών
του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας, και των
Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου του νοµότυ-
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που των αναθέσεων καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας, κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής
διαδικασίας.
ιστ. Ενηµέρωση για τις ελλείψεις ή παραλείψεις που
δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς
και για τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας προς τον αρµόδιο προϊστάµενο της περιφερειακής Διεύθυνσης που υπάγεται.
ιζ. Οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες του τµήµατος, σε όσα Τµήµατα Μετρήσεων δεν λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της περιφερειακής Υπηρεσίας.
ιη. Συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της κεντρικής Υπηρεσίας
του Σ.ΕΠ.Ε. και µε τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέµατα που αφορούν την εξειδικευµένη επιθεωρησιακή και ενηµερωτική δράση του τµήµατος.
ιθ. Συγκέντρωση και παροχή στοιχείων προς το Τµήµα
Συντονισµού Δράσης της περιφερειακής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία υπάγεται, για τη σύνταξη εκθέσεων εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών και
των διεθνών συµβάσεων εργασίας.
κ. Εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Ποιότητας για τη λειτουργία του εργαστηρίου του Τµήµατος
Μετρήσεων προσαρµοσµένο στον τύπο, στο εύρος και
στο µέγεθος των εργασιών που εκτελούνται και αναθεώρηση του Συστήµατος Ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για την εξασφάλιση της συνέχισης της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας, µετά από την απαραίτητη διαπίστευση από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
κα. Στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Επάρκειας του
Σ.ΕΠ.Ε. για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, υποβάλουν:
1) αιτήµατα σχετικά µε θέµατα νοµικής υποστήριξης, 2)
προτάσεις για την έκδοση ή αναθεώρηση εγγράφων του
Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας και 3) προτάσεις
για την υλοποίηση έργων και για την τροποποίηση των ήδη ενταγµένων στο ετήσιο πρόγραµµα έργων υπό τη
µορφή διορθωτικών ενεργειών επί προβληµάτων και συντάσσουν τις αντίστοιχες Εκθέσεις Σκοπιµότητας.
Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
ασκούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο συγκεκριµένο τµήµα
ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, εφόσον έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί να επιθεωρούν τα µέτρα ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, να επισηµαίνουν τις παραβάσεις και να συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας και έρευνας εργατικών ατυχηµάτων.
Β3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ανέρχονται σε δεκαπέντε ως εξής:
1. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Αθηνών, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Αθηναίων. Η
αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών
ενοτήτων Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Βορείου Τοµέα Αθηνών και Δυτικού Τοµέα Αθηνών
της περιφέρειας Αττικής, επιπροσθέτως του Δήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, µε την εξαίρεση της παραλιακής ζώνης Σκαραµαγκά, που αποτελεί τµήµα του Δήµου
Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τοµέα

Αθηνών. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Αθηναίων, και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Ανατολικού Τοµέα Αθηνών, µε έδρα µέσα στα
όρια του Δήµου Αθηναίων,
β. Τµήµα Δυτικού Τοµέα Αθηνών, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Αθηναίων,
γ. Τµήµα Δάφνης, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Δάφνης – Υµηττού,
δ. Τµήµα Γλυφάδας, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Γλυφάδας,
ε. Τµήµα Καλλιθέας, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Καλλιθέας,
στ. Τµήµα Αγίας Παρασκευής, µε έδρα µέσα στα όρια
του Δήµου Αγίας Παρασκευής,
ζ. Τµήµα Αµαρουσίου, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Αµαρουσίου,
η. Τµήµα Αιγάλεω, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Αιγάλεω,
θ. Τµήµα Νέας Ιωνίας, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Νέας Ιωνίας,
ι. Τµήµα Περιστερίου, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Περιστερίου.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Α΄ Τοµέα Αθηνών, µε έδρα µέσα στα όρια του
Δήµου Αθηναίων,
β. Τµήµα Β΄ Τοµέα Αθηνών, µε έδρα µέσα στα όρια του
Δήµου Αθηναίων,
γ. Τµήµα Γ΄ Τοµέα Αθηνών, µε έδρα µέσα στα όρια του
Δήµου Αθηναίων.
2. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Πειραιώς, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Πειραιώς. Η
αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής
ενότητας Πειραιώς της περιφέρειας Αττικής, καθώς και
των δήµων Αίγινας, Αγκιστρίου και Σαλαµίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής.
Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης και το
Τµήµα Μετρήσεων µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Πειραιώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Κεντρικού Τοµέα Πειραιώς, µε έδρα µέσα στα
όρια του Δήµου Πειραιώς,
β. Τµήµα Νοτίου Τοµέα Πειραιώς, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
γ. Τµήµα Νίκαιας, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Α΄ Τοµέα Πειραιώς, µε έδρα µέσα στα όρια
του Δήµου Πειραιώς,
β. Τµήµα Β΄ Τοµέα Πειραιώς, µε έδρα µέσα στα όρια
του Δήµου Πειραιώς.
3. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Αττικής, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Παλλήνης. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της
περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, εκτός του Δήµου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγµένης. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού
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Δράσης µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Παλλήνης και
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Παλλήνης, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Παλλήνης,
β. Τµήµα Μαρκόπουλου Μεσογαίας, µε έδρα µέσα στα
όρια του Δήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
γ. Τµήµα Άνοιξης, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου
Διονύσου.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Α΄ Τοµέα Ανατολικής Αττικής, µε έδρα µέσα
στα όρια του Δήµου Παλλήνης,
β. Τµήµα Β΄ Τοµέα Ανατολικής Αττικής, µε έδρα µέσα
στα όρια του Δήµου Παλλήνης.
4. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Αττικής, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Ελευσίνας. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής και της παραλιακής ζώνης Σκαραµαγκά, που αποτελεί τµήµα του Δήµου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τοµέα Αθηνών. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Ελευσίνας και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Ελευσίνας, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Ελευσίνας,
β. Τµήµα Άνω Λιοσίων, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Φυλής.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Α΄ Τοµέα Δυτικής Αττικής, µε έδρα µέσα στα
όρια του Δήµου Ελευσίνας,
β. Τµήµα Β΄ Τοµέα Δυτικής Αττικής, µε έδρα µέσα στα
όρια του Δήµου Ελευσίνας.
5. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα τη Λάρισα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Λάρισας, µε έδρα τη Λάρισα,
β. Τµήµα Μαγνησίας, µε έδρα το Βόλο,
γ. Τµήµα Τρικάλων, µε έδρα τα Τρίκαλα,
δ. Τµήµα Καρδίτσας, µε έδρα την Καρδίτσα.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Λάρισας, µε έδρα τη Λάρισα,
β. Τµήµα Μαγνησίας, µε έδρα το Βόλο,
γ. Τµήµα Τρικάλων, µε έδρα τα Τρίκαλα,
δ. Τµήµα Καρδίτσας, µε έδρα την Καρδίτσα.
6. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαµβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Κερκύρας και Λευκάδος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα τα Ιωάννινα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Ιωαννίνων, µε έδρα τα Ιωάννινα,
β. Τµήµα Άρτας, µε έδρα την Άρτα,
γ. Τµήµα Θεσπρωτίας, µε έδρα την Ηγουµενίτσα,
δ. Τµήµα Πρέβεζας, µε έδρα την Πρέβεζα,
ε. Τµήµα Κέρκυρας, µε έδρα την Κέρκυρα,
στ. Τµήµα Λευκάδος, µε έδρα τη Λευκάδα.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Ιωαννίνων, µε έδρα τα Ιωάννινα,
β. Τµήµα Άρτας, µε έδρα την Άρτα,
γ. Τµήµα Κέρκυρας, µε έδρα την Κέρκυρα.
7. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα το Ηράκλειο και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Ηρακλείου, µε έδρα το Ηράκλειο,
β. Τµήµα Χανίων, µε έδρα τα Χανιά,
γ. Τµήµα Ρεθύµνου, µε έδρα το Ρέθυµνο,
δ. Τµήµα Λασιθίου, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Ηρακλείου, µε έδρα το Ηράκλειο,
β. Τµήµα Χανίων, µε έδρα τα Χανιά,
γ. Τµήµα Ρεθύµνου, µε έδρα το Ρέθυµνο,
δ. Τµήµα Λασιθίου, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
8. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα
την Κοµοτηνή και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Ροδόπης, µε έδρα την Κοµοτηνή,
β. Τµήµα Έβρου, µε έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γ. Τµήµα Ξάνθης, µε έδρα την Ξάνθη,
δ. Τµήµα Δράµας, µε έδρα τη Δράµα,
ε. Τµήµα Καβάλας, µε έδρα την Καβάλα.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Ροδόπης, µε έδρα την Κοµοτηνή,
β. Τµήµα Έβρου, µε έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γ. Τµήµα Δράµας, µε έδρα τη Δράµα,
δ. Τµήµα Καβάλας, µε έδρα την Καβάλα.
9. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το
Τµήµα Συντονισµού Δράσης και το Τµήµα Μετρήσεων µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Κεντρικού Τοµέα Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη
β. Τµήµα Ανατολικού Τοµέα Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη
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γ. Τµήµα Δυτικού Τοµέα Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη
δ. Τµήµα Θέρµης και Θερµαϊκού, µε έδρα µέσα στα όρια του Δήµου Θέρµης,
ε. Τµήµα Πυλαίας και Καλαµαριάς, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
στ. Τµήµα Σερρών, µε έδρα τις Σέρρες,
ζ. Τµήµα Πιερίας, µε έδρα την Κατερίνη,
η. Τµήµα Ηµαθίας, µε έδρα την Βέροια,
θ. Τµήµα Πέλλας, µε έδρα την Έδεσσα,
ι. Τµήµα Κιλκίς, µε έδρα το Κιλκίς,
ια. Τµήµα Χαλκιδικής, µε έδρα τον Πολύγυρο.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Α΄ Τοµέα Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β. Τµήµα Β΄ Τοµέα Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ. Τµήµα Σερρών, µε έδρα τις Σέρρες,
δ. Τµήµα Πιερίας, µε έδρα την Κατερίνη,
ε. Τµήµα Ηµαθίας, µε έδρα την Βέροια,
στ. Τµήµα Πέλλας, µε έδρα την Έδεσσα,
ζ. Τµήµα Χαλκιδικής, µε έδρα τον Πολύγυρο.
10. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Δυτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη. Η αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων
της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα την Κοζάνη και από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Κοζάνης, µε έδρα την Κοζάνη.
β. Τµήµα Φλώρινας, µε έδρα τη Φλώρινα.
γ. Τµήµα Καστοριάς, µε έδρα την Καστοριά.
δ. Τµήµα Γρεβενών, µε έδρα τα Γρεβενά.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Κοζάνης, µε έδρα την Κοζάνη.
β. Τµήµα Καστοριάς, µε έδρα την Καστοριά.
11. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα. Η αρµοδιότητά
της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων
της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαµβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης και το
Τµήµα Μετρήσεων µε έδρα την Πάτρα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα,
β. Τµήµα Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο,
γ. Τµήµα Μεσολογγίου, µε έδρα το Μεσολόγγι,
δ. Τµήµα Αγρινίου, µε έδρα το Αγρίνιο,
ε. Τµήµα Ζακύνθου, µε έδρα τη Ζάκυνθο,
στ. Τµήµα Κεφαλληνίας, µε έδρα το Αργοστόλι.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα,
β. Τµήµα Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο,
γ. Τµήµα Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι.
12. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία. Η αρµοδιότητά της
εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της α-

ντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα τη Λαµία και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Φθιώτιδας, µε έδρα τη Λαµία,
β. Τµήµα Λειβαδιάς, µε έδρα τη Λειβαδιά,
γ. Τµήµα Θήβας - Σχηµαταρίου, µε έδρα τη Θήβα,
δ. Τµήµα Εύβοιας, µε έδρα την Χαλκίδα,
ε. Τµήµα Φωκίδας, µε έδρα την Άµφισσα,
στ. Τµήµα Ευρυτανίας, µε έδρα το Καρπενήσι.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Φθιώτιδας, µε έδρα τη Λαµία,
β. Τµήµα Λειβαδιάς, µε έδρα τη Λειβαδιά,
γ. Τµήµα Εύβοιας, µε έδρα την Χαλκίδα,
δ. Τµήµα Φωκίδας, µε έδρα την Άµφισσα,
ε. Τµήµα Ευρυτανίας, µε έδρα το Καρπενήσι,
στ. Τµήµα Σχηµαταρίου - Θήβας, µε έδρα το Σχηµατάρι.
13. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη. Η αρµοδιότητά της
εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαµβάνει επιπροσθέτως
τους Δήµους Τροιζηνίας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας και
Κυθήρων της περιφερειακής ενότητας των Νήσων της
περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα την Τρίπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Αρκαδίας, µε έδρα την Τρίπολη,
β. Τµήµα Μεσσηνίας, µε έδρα την Καλαµάτα,
γ. Τµήµα Κορίνθου, µε έδρα την Κόρινθο,
δ. Τµήµα Λακωνίας, µε έδρα τη Σπάρτη,
ε. Τµήµα Αργολίδας, µε έδρα το Ναύπλιο.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Αρκαδίας, µε έδρα την Τρίπολη,
β. Τµήµα Μεσσηνίας, µε έδρα την Καλαµάτα,
γ. Τµήµα Κορίνθου, µε έδρα την Κόρινθο,
δ. Τµήµα Λακωνίας, µε έδρα τη Σπάρτη,
ε. Τµήµα Αργολίδας, µε έδρα το Ναύπλιο.
14. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη. Η αρµοδιότητά
της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων
της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα τη Μυτιλήνη και από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις:
A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Λέσβου, µε έδρα τη Μυτιλήνη,
β. Τµήµα Σάµου, µε έδρα τη Σάµο,
γ. Τµήµα Χίου, µε έδρα τη Χίο.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Λέσβου, µε έδρα τη Μυτιλήνη,
β. Τµήµα Σάµου, µε έδρα τη Σάµο,
γ. Τµήµα Χίου, µε έδρα τη Χίο.
15. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας
Νοτίου Αιγαίου, µε έδρα την Ερµούπολη της Σύρου. Η
αρµοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών
ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τµήµα Συντονισµού Δράσης µε έδρα την Ερµούπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:
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A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
α. Τµήµα Σύρου, µε έδρα την Ερµούπολη,
β. Τµήµα Νάξου, µε έδρα τη Νάξο,
γ. Τµήµα Άνδρου, µε έδρα την Άνδρο,
δ. Τµήµα Θήρας, µε έδρα τη Σαντορίνη,
ε. Τµήµα Μήλου, µε έδρα τη Μήλο,
στ. Τµήµα Ρόδου, µε έδρα τη Ρόδο,
ζ. Τµήµα Κω, µε έδρα την Κω,
η. Τµήµα Καλύµνου, µε έδρα την Κάλυµνο,
θ. Τµήµα Καρπάθου, µε έδρα την Κάρπαθο.
B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία
α. Τµήµα Κυκλάδων, µε έδρα την Ερµούπολη,
β. Τµήµα Άνδρου, µε έδρα την Άνδρο,
γ. Τµήµα Δωδεκανήσου, µε έδρα τη Ρόδο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα εκδοθεί
µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται και εξειδικεύονται:
α) η οργάνωση, η καθ’ ύλην ή κατά τόπον ανακατανοµή αρµοδιοτήτων, η κατάργηση ή ή προσθήκη αρµοδιοτήτων, τα θέµατα λειτουργίας των υπηρεσιών που συγκροτούν το Σ.ΕΠ.Ε. σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
β) ο αριθµός των οργανικών θέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. που
θα κατανεµηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέµα στελέχωσής του,
γ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε..
3. Διευθύνσεις και Τµήµατα του Σ.ΕΠ.Ε. µπορεί να ιδρύονται και να καταργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρµοδιότητα των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και να ανακατανέµονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του σε υφιστάµενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέσα σε τρεις
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο κανονισµός
λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε..
6. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης
που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 11
Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών
1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης
και Διαχείρισης Καταγγελιών, υπαγόµενο απευθείας
στον Ειδικό Γραµµατέα, το οποίο συντονίζει Ειδικός Επι-

θεωρητής του Σ.ΕΠ.Ε..
2. Έργο του είναι η ενηµέρωση εργοδοτών και εργαζοµένων, η υποδοχή και αξιολόγηση των καταγγελιών και
η εσωτερική διαβίβασή τους στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ή στην Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης του άρθρου 12.
3. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ρυθµίζονται
θέµατα λειτουργίας, στελέχωσης, οργάνωσης, χωροταξικής κατανοµής, εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία,
καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά το Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών.
Άρθρο 12
Ειδική Οµάδα Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης
1. Το Αυτοτελές Γραφείο Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου 11
συντονίζει τη λειτουργία «Ειδικής Οµάδας Ετοιµότητας
και Άµεσης Επέµβασης», στην οποία συµµετέχουν Επιθεωρητές Εργασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του
Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, και η οποία έχει ως έργο τον άµεσο έλεγχο της τήρησης της
νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις.
2. Η οµάδα αυτή λειτουργεί κάθε ηµέρα επί είκοσι τέσσερις ώρες µε την αναγκαία εναλλαγή του προσωπικού,
είναι σε διαρκή ετοιµότητα και έχει στη διάθεσή της όλα
τα απαραίτητα τεχνικά µέσα για την εκτέλεση του έργου
της.
3. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα καθορίζονται ο
αριθµός των Επιθεωρητών Εργασίας που συµµετέχουν
κάθε φορά στην οµάδα, ο τρόπος επιλογής και δράσης
τους, καθώς και κάθε άλληοθέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται όλα τα θέµατα σχετικά µε
την επέκταση της δράσης και τη λειτουργία και άλλων
Ειδικών Οµάδων Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης
στις λοιπές Περιφέρειες.
Άρθρο 13
Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
1. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. υπάγεται ως προς τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Κατ’ εξαίρεση τα θέµατα µεταθέσεων, αποσπάσεων
και µετακινήσεων του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. µέσα
στις υπηρεσίες του Σώµατος υπάγονται στην αρµοδιότητα του πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του
Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 14
Οικονοµική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής
Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
1. Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και
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Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου εγγράφονται κάθε έτος οι
πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση των
αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Η οικονοµική διαχείριση διεξάγεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι δαπάνες
πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί «Δηµοσίου
Λογιστικού».
2. Για την οικονοµική υποστήριξη της επιχειρησιακής
αυτοτέλειας και λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., συνιστάται
Πάγια Προκαταβολή Χρηµατικού στο Σ.ΕΠ.Ε. για την αντιµετώπιση διαφόρων δαπανών, που είναι απαραίτητες
για την επιχειρησιακή λειτουργία του, των οποίων η
πραγµατοποίηση από τη φύση τους δεν επιδέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή η αντιµετώπισή τους µε την
κανονική διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
Αρµόδιας Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό κάθε δαπάνης της πάγιας
προκαταβολής και προσδιορίζεται το ποσό αυτής, καθώς
και κάθε άλλη θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
3. α. Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ή οι οικογένειές τους, προς υπεράσπισή
τους ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές τους κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από
έγκληµα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών βαρύνουν
τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις
που τελέστηκαν κατά το χρόνο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
γ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω δαπανών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 26, ποσοστό ύψους 40% εισπράττεται ως έσοδο
του Τακτικού Προϋπολογισµού, ποσοστό ύψους 40% ως
έσοδο στο Κ.Α. Εσόδων 3428 «Έσοδα καταργηθέντος
Ειδικού Λογαριασµού Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας»» και ποσοστό 20% ως έσοδο του προϋπολογισµού
του Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση
και ενίσχυση των δράσεών του, την προβολή του έργου
του, την ενδυνάµωση της επικοινωνιακής του πολιτικής
(ενηµερωτικές δράσεις, έντυπα κ.λπ.), την καταβολή της
πρόσθετης αµοιβής και την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης. Κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 15
Πρόσθετη Αµοιβή –Λοιπά οικονοµικά θέµατα
1. Στους Επιθεωρητές Εργασίας χορηγείται πρόσθετη
αµοιβή, η οποία συναρτάται µε την αποτελεσµατικότητα
του ελεγκτικού και συµφιλιωτικού έργου τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), καθορίζονται το ύψος της
πρόσθετης αµοιβής, τα κριτήρια και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορηγήσεώς της.
Με ίδια απόφαση µπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος
της πρόσθετης αµοιβής ή να καταργείται αυτή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται το ύψος
των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και
διανυκτέρευσης εκτός έδρας του προσωπικού του
Σ.ΕΠ.Ε., του Ειδικού Γραµµατέα, των Γενικών Επιθεωρητών και των Επιθεωρητών Εργασίας.
Άρθρο 16
Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου
1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά την
διενέργεια των ελέγχων τους να συµπληρώνουν ειδικά
για το σκοπό αυτό τυποποιηµένα έντυπα ή αντίστοιχες
ηλεκτρονικές εφαρµογές, όπου αναγράφονται όλα τα
στοιχεία των παραβάσεων, οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες προτείνονται ή επιβάλλονται από τον Επιθεωρητή
Εργασίας και υποδείξεις προς συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Ειδικά όταν ο έλεγχος πραγµατοποιείται κατόπιν
καταγγελίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό
αυτό έντυπο διασταυρώνονται από τους Προϊσταµένους
των αντίστοιχων Τµηµάτων µε τα στοιχεία που διαλαµβάνονται στην καταγγελία.
Αν παρουσιάζονται αποκλίσεις µεταξύ τους, µπορεί να
γίνεται και δεύτερος έλεγχος στον ίδιο εργοδότη από
άλλο Επιθεωρητή Εργασίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου του οικείου Τµήµατος. Αν διαπιστωθεί ότι ο αρχικός έλεγχος δεν ήταν ολοκληρωµένος ή σωστός, ο Επιθεωρητής Εργασίας που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο,
ελέγχεται πειθαρχικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3528/2007 (Α΄26).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο
των αναγκαίων τυποποιηµένων αυτών εντύπων ή των ηλεκτρονικών εφαρµογών καθώς και κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 17
Θέµατα Λειτουργίας του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
1. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν όλες τις ηµέρες του µήνα και οι υπάλληλοι, ασκούν τις ελεγκτικές
αρµοδιότητές τους όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας και υποχρεούνται σε υπερωριακή
εργασία, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες, ευρισκόµενοι σε διατεταγµένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
2. Οι διοικητικές αρχές, οι αρχές των Ενόπλων Δυνά-
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µεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε την παροχή στο
Σ.ΕΠ.Ε. µηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών,
για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του.
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994
(Α΄151) προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:
«ιγ) Στους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων να λαµβάνουν από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και στα συµπληρωµατικά στοιχεία που συνυποβάλλονται µε αυτήν, στην Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, στην οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελµάτων, στην οριστική δήλωση από εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα έντυπα ή καταστάσεις, στη δήλωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εργοδοτών και αφορούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτήν ή συνυποβάλλονται µε αυτήν, καθώς και τα πλήρη
στοιχεία που περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.»
4. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφοδιάζονται µε ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα για τη διευκόλυνση του έργου τους. Το προσωπικό, το οποίο επικουρεί τους Επιθεωρητές Εργασίας στο έργο τους, εφοδιάζεται µε ειδική ταυτότητα, διακριτή από αυτή των Επιθεωρητών Εργασίας.
5. Τα υπηρεσιακά οχήµατα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας που χρησιµοποιούνται στο έργο των Επιθεωρητών εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσµατα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώµατος και πινακίδες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων) και φέρουν συµβατικές πινακίδες.
6. Οι Επιθεωρητές Εργασίας που έχουν το αντίστοιχο
δίπλωµα οδήγησης οδηγούν τα υπηρεσιακά οχήµατα για
εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας.
7. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου δεν διακόπτεται ο έλεγχος των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για
γνώµη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόµη και µετά την αποχώρηση τους από το Σ.ΕΠ.Ε., η
παραβίαση του καθήκοντος εχεµύθειας και η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
16 και στο ν. 3528/2007.
8. Οι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. τηρούν το απόρρητο των
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόµη και
µετά την αποχώρησή τους από το Σώµα. Τηρούν επίσης
απόρρητες τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.
9. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης ορίζεται το προσωπικό του
Σ.ΕΠ.Ε. εκάστου Τµήµατος που προβαίνει σε ελέγχους
και επιθεωρήσεις και εκτός του νοµού της έδρας του, µέσα πάντα στην περιφέρεια, στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του. Για τη σύνθεση των µεικτών κλιµακίων αποφασίζει ο αρχαιότερος Προϊστάµενος Περιφερειακής Διεύθυνσης.

10. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν περιλαµβάνονται στα οργανογράµµατα των Περιφερειών. Οι
υπηρεσίες αυτές στεγάζονται σε κτήρια δηµόσιων υπηρεσιών ή δηµόσιων οργανισµών ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή της περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση αδυναµίας στέγασης, οι υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήµατα, τα οποία µισθώνονται για το σκοπό αυτόν.
11. Σε στοχευµένους ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά
την επικράτεια συµµετέχουν, µε απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα, Επιθεωρητές Εργασίας ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετούν.
12. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. µπορούν να
συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του πραγµατοποιούµενου ελέγχου µε ειδικούς εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης από ειδικό κατάλογο που έχουν
συντάξει οι επιστηµονικοί φορείς της χώρας. Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν ή µετά από πρόσκληση των Επιθεωρητών Εργασίας. Στην περίπτωση ζητηµάτων που αφορούν σε εργαζόµενους µε αναπηρία, οι Επιθεωρητές Εργασίας µπορούν κατά περίπτωση να συνεργάζονται µε εµπειρογνώµονες που ορίζονται από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να καθορίζεται αµοιβή στους συµµετέχοντες στους ελέγχους εµπειρογνώµονες.
13. α. Οι µικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας του άρθρου 28 του ν.
3850/2010 (Α΄ 84), κατά το µέρος που αφορούν τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ-ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου και Περάµατος – Σαλαµίνας, αντικαθίστανται από Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη (ΕΥΑΕ-ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά - Δραπετσώνας
- Κερατσινίου -Περάµατος – Σαλαµίνας και λοιπών περιοχών, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του
ν. 3850/2010.
β. Ως προς τη σύνθεση, τη συγκρότηση, την αµοιβή και
τη θητεία των ΕΥΑΕ-ΝΕΖ ισχύει το άρθρο 28 του
ν. 3850/2010.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων
(ΣΥΑΕ), συγκροτούνται νέες ΕΥΑΕ - ΝΕΖ, καθορίζεται ειδικότερα το έργο και η λειτουργία των επιτροπών, η επιλογή των µελών, η εναλλαγή και η αναπλήρωσή τους, η
διασφάλιση της λειτουργίας τους σε καθηµερινή βάση, η
συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, ο τρόπος κάλυψης
του κόστους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.
δ. Η αποζηµίωση των µελών των Επιτροπών του άρθρου 28 του ν. 3850/2010 καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κατ’ εξαίρεση του άρθρου 7
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
ε. Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας απαλλάσσεται από
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πρόστιµα τα οποία προκύπτουν από εκπρόθεσµη καταβολή των αναλογουσών εισφορών εργοδότη-ασφαλισµένου στους εκπροσώπους των εργαζοµένων και του Τεχνικού Επιµελητηρίου, καθώς και στους ειδικούς επιστήµονες που µετέχουν στις Μικτές Επιτροπές του άρθρου
28 του ν. 3850/2010, του άρθρου 19 του ν. 1767/1988
(Α΄ 63), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 91 του ν. 2084/
1992 (Α΄ 165).
Οι διατάξεις των εδαφίων δ΄και ε΄ του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.3.2010.
14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του
παρόντος, περί των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), εφαρµόζονται ανάλογα και για τους
Ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, τους
Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., ως και για τους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα Ελεγκτή.»
Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διασύνδεση και µείωση
γραφειοκρατικών διαδικασιών
Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το Σ.ΕΠ.Ε. και ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού διασυνδέονται ηλεκτρονικά
µέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις, την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών και δεδοµένων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, την ένταξη και άλλων φορέων σε αυτήν, τα ζητήµατα που προκύπτουν κατά το µεταβατικό διάστηµα υλοποίησης της διάταξης,
καθώς και ιδίως µε τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να
επιλέξουν την ηλεκτρονική µορφή ως τρόπο τήρησης βιβλίων και κατάθεσης στοιχείων.
Άρθρο 19
Συνεργασία Σ.ΕΠ.Ε., Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και
Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.)
και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας
1. Για την αποτελεσµατικότερη προώθηση των θεµάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία µέσω της συνεργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας (Γ.Δ.Ε.) καθιερώνεται ετήσιο
πρόγραµµα συνεργασίας, το οποίο περιλαµβάνει τακτικές κοινές συσκέψεις µεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών,
καθώς και κοινές συνεδριάσεις µε το Συµβούλιο Υγείας
και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (Σ.Υ.Α.Ε.) και το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)
2. Στις κοινές συσκέψεις µεταξύ Γ.Δ.Σ.Υ.Ε., Γ.Δ.Ε. και
Σ.ΕΠ.Ε. εξετάζονται όλα τα θέµατα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας και εργασιακά θέµατα που απασχολούν τις τρεις υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους. Στόχος των κοινών συσκέψεων είναι κυρίως η αλληλοενηµέρωση των υπηρεσιών και ο συντονισµός της
δράσης τους στα εργασιακά θέµατα και θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων.

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 υπεράσπισή 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 21
Κοινωνικός Έλεγχος του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρµόδιο να γνωµοδοτεί σε
θέµατα λειτουργίας και δράσης του Σ.ΕΠ.Ε.. Το
Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. λειτουργεί στα πλαίσια του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας και συγκροτείται από:
α. τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. ως Πρόεδρο,
β. τους δύο Γενικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους Προϊσταµένους των Κεντρικών Διευθύνσεων των αντίστοιχων κλάδων,
γ. δύο εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έναν της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,
δ. τέσσερεις εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων
και ειδικότερα έναν από το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), έναν από την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), έναν από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.) και έναν από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,
ε. έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Σ.ΕΠ.Ε.,
που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση,
στ. έναν εκπρόσωπο των ατόµων µε αναπηρία που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ),
ζ. τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο
οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
η. τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών
και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος αναπληρώνεται από
τον Προϊστάµενο αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο διορισµός των µελών και των αναπληρωτών τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι από
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τους φορείς εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (Α΄ 189).
2. Αρµοδιότητες του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι:
α. η διατύπωση γνώµης για τη σκοπιµότητα της κατάρτισης ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212),
β. η διατύπωση γνώµης σχετικά µε τον προγραµµατισµό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σ.ΕΠ..Ε.
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του,
γ. η διατύπωση γνώµης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε.,
δ. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του
Σ.ΕΠ.Ε. και την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και
ε. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάξεων που αφορούν στην εργατική
νοµοθεσία.
Στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση
και ανάλογα µε τα συζητούµενα θέµατα οι προϊστάµενοι
των αρµόδιων υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και άλλοι εισηγητές από τους συµµετέχοντες φορείς.
Στις συνεδριάσεις του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. µπορούν να συµµετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι επιστηµονικών οργανώσεων, καθώς
και ειδικοί επιστήµονες.
3. Για την υποβοήθηση του έργου του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε., συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Αυτοτελές
Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. υπαγόµενο απευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα. Για τη στελέχωση του Γραφείου διατίθενται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύο υπάλληλοι του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο
προϊστάµενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραµµατειακής
Υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. ασκεί τα καθήκοντα του γραµµατέα του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. και αναπληρωτής του στα καθήκοντα
αυτά είναι ο έτερος υπάλληλος του Γραφείου. Το
Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. δικαιούται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του
και να καλεί ενώπιόν του κάθε πρόσωπο χρήσιµο για την
παροχή πληροφοριών.
4. Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία είναι γνωµοδοτικό όργανο για τη λειτουργία και δράση του Σ.ΕΠ.Ε. στην Περιφέρεια και συγκροτείται από:
α. τον αρχαιότερο Προϊστάµενο Περιφερειακής Διεύθυνσης της κατά τόπο Περιφερειακής Υπηρεσίας του
Σ.ΕΠ.Ε. ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον
έτερο Προϊστάµενο Περιφερειακής Διεύθυνσης της ίδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας,
β. έναν Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και έναν Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι οποίοι αναπληρώνονται επίσης από αντίστοιχο Επιθεωρητή
Εργασίας,
γ. δύο εκπροσώπους των Εργατικών Κέντρων της Περιφέρειας µε τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται µε αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων και
δ. δύο εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων
από τη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία και το εµπόριο της Περι-

φέρειας µε τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται µε απόφαση των διοικητικών τους οργάνων.
Εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα µε
τα συζητούµενα θέµατα Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ή εκπρόσωποι των συµµετεχόντων φορέων.
Ο διορισµός των µελών και των αναπληρωτών τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι από
τους φορείς, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 2336/1995.
5. Αρµοδιότητα του Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι:
α. η διατύπωση γνώµης σχετικά µε τον προγραµµατισµό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια,
β. η διατύπωση γνώµης και σύνταξη πορίσµατος ανά εξάµηνο επί της δράσης των Διευθύνσεων και Τµηµάτων
του Σ.ΕΠ.Ε. στην περιφέρειά τους και η αποστολή του
σχετικού πορίσµατος µαζί µε την έκθεση αξιολόγησης
της παρ. 2 του άρθρου 22 στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε..
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εκπρόσωποι επιστηµονικών οργανώσεων και
ειδικοί επιστήµονες.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται τα θέµατα των συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραµµατειακής υποστήριξης και κάθε θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία
του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. και των Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε..
Άρθρο 22
Έκθεση αξιολόγησης έργου του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας και ετήσια
έκθεση πεπραγµένων
1. Κάθε έξι µήνες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας υποχρεούνται να αποστείλουν στην αρµόδια Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε) έκθεση αξιολόγησης του έργου των Διευθύνσεων, καθώς
και των Τµηµάτων του Σ.ΕΠ.Ε. που βρίσκονται στην περιφέρειά τους. Για το λόγο αυτόν τα Τµήµατα που βρίσκονται στην περιφέρεια της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης αποστέλλουν κάθε έξι µήνες έκθεση του έργου τους.
2. Η Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε υποχρεούται να µελετά την έκθεση
αξιολόγησης της παραγράφου 1, να συντάσσει πόρισµα
και, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από τη λήψη της
έκθεσης αξιολόγησης της παραγράφου 1, να την αποστέλλει µαζί µε το πόρισµά της στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε..
3. Κάθε έτος το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε συνεδριάζει, συνεκτιµά τα
πορίσµατα και τις εκθέσεις των Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. και γνωµοδοτεί επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε..
Η ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε., στην οποία
εµπεριέχεται και ο προγραµµατισµός δράσης του επόµενου έτους, εγκρίνεται από το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε., υποβάλλεται
µέσα στο πρώτο τετράµηνο του επόµενου έτους στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής και δηµοσιεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η έκθεση περιέχει ειδικό κεφάλαιο σχετικά µε την εφαρµογή και την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσε-
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ων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού
στον τοµέα της εργασίας και απασχόλησης.
4. Η ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε. κοινοποιείται στις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στην αρµόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 23
Είδος και εύρος κυρώσεων
Στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του το Σ.ΕΠ.Ε.:
1. Αν διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, το Σ.ΕΠ.Ε. είτε χορηγεί κατά την κρίση του εύλογη
προθεσµία για συµµόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις
είτε λαµβάνει άµεσα διοικητικά µέτρα και επιβάλλει τις
προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις ή και προσφεύγει
στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων
κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Αν διαπιστώσει παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνει άµεσα τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.
3. α. Αν κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, διακόπτει προσωρινά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τµήµατός της και εισηγείται στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση, µετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηµατικά τις
διατάξεις της νοµοθεσίας µε άµεσο κίνδυνο για τους εργαζόµενους.
β. Αν κρίνει ότι πλήττονται σοβαρά και συστηµατικά τα
εργασιακά δικαιώµατα µεγάλου µέρους των εργαζοµένων µιας επιχείρησης ή τµήµατός της, διακόπτει προσωρινά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη λειτουργία
της επιχείρησης ή τµήµατός της και εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τµήµατός
της, αν η επιχείρηση, µετά την προσωρινή διακοπή ή την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται στις υποδείξεις των Επιθεωρητών Εργασίας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ο χρόνος προσωρινής διακοπής της επιχείρησης λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων.
4. Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιµα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, αν διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις
περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος.
Άρθρο 24
Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
της εργατικής νοµοθεσίας
1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας επιβάλλεται, ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων:
Α. Πρόστιµο για καθεµία παράβαση από πεντακόσια

(500) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µε αιτιολογηµένη πράξη είτε του αρµόδιου Προϊσταµένου
Τµήµατος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε
του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταµένου Τµήµατος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησαν τον έλεγχο.
α) Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νοµοθεσία για
καταβολή: αα) δεδουλευµένων αποδοχών, ββ) επιδοµάτων εορτών και αδείας, γγ) αναδροµικών αποδοχών (ως
παραβίαση όρων Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης), δδ) αποδοχών διαθεσιµότητας, εε) προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, στστ) προσαυξήσεων για εργασία κατά τη νύκτα, ζζ) αποζηµίωσης για απασχόληση εκτός έδρας, ηη) µισθών – ηµεροµισθίων βάσει Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατοµικής συµφωνίας, θθ)
αµοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ηµέρα
της εβδοµάδας µε προσαύξηση σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις κατά παράβαση πενθηµέρου, ιι) επιδόµατος
γάµου σε χήρους, διαζευγµένους και άγαµους γονείς, εάν ο εργοδότης, µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίµου,
συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συµµορφώθηκε και εφαρµόζει εφεξής τις διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων
του επεβλήθη το πρόστιµο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει
πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόµενο, τότε το διοικητικό πρόστιµο που επιβλήθηκε αρχικώς µειώνεται κατά
ογδόντα τοις εκατό (80%) µε αιτιολογηµένη πράξη του
οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη κάποιας εκ των
υπό αα΄ έως ιι΄ παραβάσεων µέσα σε διάστηµα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται µη χορήγηση της έκπτωσης του ογδόντα τοις εκατό (80%). Πλήρης και ολοσχερής εξόφληση προς τον εργαζόµενο αποδεικνύεται
µόνο µε προσκόµιση αποδεικτικού τράπεζας, το οποίο
περιλαµβάνει: α. το όνοµα του καταθέτη εργοδότη, β. το
όνοµα του δικαιούχου του λογαριασµού, εργαζοµένου,
γ. την αιτιολογία κατάθεσης και δ. την ηµεροµηνία κατάθεσης. Αποσπάσµατα πάγιων εντολών µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά. Αν υπάρχει αδυναµία
κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό για οποιονδήποτε
λόγο, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση αποδεικνύεται
µόνο µε προσκόµιση γραµµατίου δηµόσιας κατάθεσης
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία α΄ έως δ΄ του προηγούµενου
εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να τροποποιείται το ποσοστό
της µείωσης και να εντάσσονται σταδιακά και άλλες παραβάσεις στην παρούσα παράγραφο.
β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας – πλην αυτών της
υποπερίπτωσης α΄ και της παρ. 2 του άρθρου 26 – εάν ο
εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιµο, παραιτηθεί από την
άσκηση των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων και το
καταβάλει µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, τότε έχει
έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προστίµου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
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σφάλισης είναι δυνατόν να τροποποιείται το ποσοστό
της έκπτωσης.
Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του
συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 23, για χρονικό
διάστηµα µέχρι τριών ηµερών µε αιτιολογηµένη πράξη
του αρµόδιου Προϊσταµένου Περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης και κατόπιν προηγούµενης προσκλήσεως
του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου
Επιθεωρητή Εργασίας ή του αρµόδιου Προϊσταµένου Διεύθυνσης, µπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις ηµέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας
συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή
τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής
και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
2. Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς
και παράβασης που αφορά στην παράνοµη απασχόληση
αλλοδαπών µέσα σε διάστηµα τεσσάρων ετών από τη
διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και
έχει ως συνέπεια, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, και τον αποκλεισµό του εν λόγω εργοδότη από
δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από
τρεις µήνες µέχρι τρία έτη. Ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης (εργολάβοι), όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όταν συµβάλλονται µε το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τους
φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η οικονοµική ωφέλεια που αποκοµίζει
ο εργοδότης συνεπεία της παραβίασης της εργατικής
νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, η σοβαρότητα της
παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες
παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις
στο παρελθόν, ο βαθµός υπαιτιότητας, ο αριθµός των εργαζοµένων, το µέγεθος της επιχείρησης, ο αριθµός των
εργαζοµένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε µία από τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ του άρθρου 10
του ν. 3850/2010 (Α΄ 84).
4. Προκειµένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόµενων παραβιάσεων της νοµοθεσίας, επιβάλλεται κατά
περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περίπτωση Α΄
ή/και της παρ. 2 του άρθρου 26, µόλις αυτές διαπιστωθούν κατά δέσµια αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο:
α. στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 και
β. στις εξής περιπτώσεις: αα. µη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράµµατος ωρών εργασίας, ββ. µη επίδειξη βιβλίου αδειών, γγ. µη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, δδ. µη επίδειξη βιβλίου ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού οικοδοµικών και τεχνικών
έργων, εε. µη ανάρτηση κανονισµού εργασίας σε υπό-

χρεες επιχειρήσεις, στστ. µη επίδειξη εντύπων όρων ατοµικών συµβάσεων εργασίας του προσωπικού, ζζ. µη επίδειξη εκκαθαριστικών σηµειωµάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίµηνο, ηη. µη χρήση ή/και µη χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) σε οικοδοµικές εργασίες, θθ. µη επίδειξη της απαιτούµενης άδειας σε χειριστές Μηχανηµάτων Έργου,
ιι. µη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα
αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ιαια. µη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων, ιβιβ. µη επίδειξη του βιβλίου δροµολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων και ιγιγ. µη επίδειξη του βιβλιαρίου εργασίας
των οδηγών τουριστικών λεωφορείων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, η συµπλήρωση των
παραβάσεων όσο και η εισαγωγή εξαιρέσεων από αυτή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του προστίµου σε
περίπτωση παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς και το ύψος του προστίµου του εδαφίου γ΄ της παρ.
9 του άρθρου 3 και προσδιορίζονται συγκεκριµένα ποσά
ανά παράβαση της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4.
6. Η πράξη επιβολής προστίµου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη. Κατά της πράξης
επιβολής προστίµου ασκείται προσφυγή ουσίας µέσα σε
εξήντα ηµέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Μέσα στην ίδια προθεσµία η προσφυγή κοινοποιείται
µε µέριµνα του προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ. Ε.. Η προθεσµία
για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίµου. Η αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το
ποσό του επιβληθέντος προστίµου, το οποίο εισπράττεται από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ως
δηµόσιο έσοδο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
7. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στο χώρο
εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγµή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα ατοµικών όρων εργασίας του προσωπικού (άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 156/1994,
Α΄ 102), το βιβλίο αδειών (άρθρο 4 παρ. 3 του α.ν.
539/1945, Α΄ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 9
του π.δ. 27.6-4.7.1932, Α΄ 212 και άρθρο 13 του ν. 3846/
2010, Α΄ 66) και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών του προσωπικού (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980,
Α΄ 250 και 5 του ν. 3227/2004, Α΄ 31) για το τελευταίο
τουλάχιστον τρίµηνο. Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να βρίσκεται πάνω στο Μηχάνηµα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, και ο χειριστής
Μηχανήµατος Έργου είναι υποχρεωµένος να φέρει την
άδεια του χειριστή. Το πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία πρέπει να βρίσκεται πάνω στο πλοίο στο οποίο
εκτελούνται οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Η µη
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων από την επιχείρη-
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ση επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να τροποποιούνται τα όρια του
προστίµου που προβλέπεται από την περίπτωση Α΄ της
παραγράφου 1.
9. Το άρθρο 16 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και η υπ’ αριθµ. 2063/Δ1/632/2011 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 266), που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και η υπ’
αριθµ. 25624/975/2010 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄
2252), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, το άρθρο 25 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. 3846/2010
και η υπ’ αριθµ. 15527/639/2010 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 1359) και οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως του ν. 3850/2010
σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 του ν. 2639/1998 και την
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 2063/Δ1/632/2011 απόφαση
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί
επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που ρυθµίζουν κατά τρόπο διάφορο τη διαδικασία και το ύψος των
επιβαλλόµενων προστίµων σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του
παρόντος άρθρου καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη νόµου που ρυθµίζει κατά τρόπο διαφορετικό το ύψος και τη
διαδικασία επιβολής του προστίµου.
10. Οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων διαβιβάζονται στο
Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) για τις
περαιτέρω νόµιµες ενέργειες αυτού.
Άρθρο 25
Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας
για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας
1. Προς εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται εκάστοτε στην ασφάλιση και του αριθµού αυτών για την
τήρηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, οι Επιθεωρητές
Εργασίας ελέγχουν την καταχώριση των προσλαµβανόµενων µισθωτών στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9
περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση αα΄ του α.ν. 1846/1951
(Α΄ 179).
2. Στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) µη τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9
περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση αα΄ του α.ν. 1846/1951
και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 9
περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση ββ΄ του α.ν. 1846/1951,
β) µη καταχώρισης απασχολούµενου στο Ειδικό Βιβλίο
Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού του
άρθρου 26 παρ. 9 περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση αα΄ του
α.ν. 1846/1951,
γ) µη επίδειξης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9
περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση αα΄ του α.ν. 1846/1951

και
δ) απώλειας του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9
περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση αα΄ του α.ν. 1846/1951 ή
φύλλου αυτού, η οποία να µην οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 9
περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση δδ΄ του α.ν. 1846/1951,
οι Επιθεωρητές Εργασίας συντάσσουν πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η παράβαση σε ειδικό για το σκοπό
αυτόν έντυπο, το οποίο και αποστέλλουν στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία ελέγχου, για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες επιβολής της αντίστοιχης κύρωσης. Η διαπιστωτική αυτή πράξη είναι δεσµευτική για
τα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών
από τη λήψη της πράξεως αυτής να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις κυρώσεις που προβλέπονται και να
κοινοποιούν την πράξη επιβολής προστίµου στο Σ.ΕΠ.Ε..
Η πράξη αυτή διαβιβάζεται µέσα στην ίδια προθεσµία και
στο Σ.Δ.Ο.Ε. για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες αυτού.
3. Αν κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων διαπιστωθεί ότι αυτές δεν έχουν απογραφεί σε
ασφαλιστικό φορέα, επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µέχρι την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στα µητρώα των οικείων ασφαλιστικών φορέων.
4. Αν σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία κατά παράβαση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων για δύο φορές µέσα σε µία διετία, επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα από
τρείς µέχρι και δέκα ηµέρες.
5. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 4 συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις
υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί συναφείς κυρώσεις στον παρελθόν, ο βαθµός υπαιτιότητας, ο αριθµός
των εργαζοµένων, το µέγεθος της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και ο αριθµός των εργαζοµένων που θίγονται
συνεπεία της παράβασης.
6. Στις παραγράφους 3 και 4 ο χρόνος προσωρινής
διακοπής της επιχείρησης λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
7. Η διοικητική κύρωση της προσωρινής διακοπής επιβάλλεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ασφαλιστικού φορέα ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Αν ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε από
τους Επιθεωρητές Εργασίας, αποστέλλεται η πράξη µε
την οποία διαπιστώνεται η παράβαση, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, στα αρµόδια όργανα του ασφαλιστικού
φορέα για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. Η εκτέλεση
των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 3 και 4 άρθρου γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη δια-
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δικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής διακοπής της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης των παραγράφων 3 και 4.
Άρθρο 26
Θεσµοθέτηση κάρτας εργασίας
1. Η προσέλευση και ο χρόνος εργασίας και αποχώρησης των εργαζοµένων καταγράφονται και ελέγχονται µε
χρήση ηλεκτρονικής Κάρτας εργασίας, σε φορητό ή σταθερό πιστοποιηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο εγκαθιστούν οι επιχειρήσεις στους χώρους εργασίας. Η
κάρτα εργασίας συνδέεται µε το κεντρικό ηλεκτρονικό
σύστηµα του άρθρου 18. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες εγκαθιστούν το σύστηµα αυτό στους χώρους εργασίας
τους και καταβάλλουν εµπροθέσµως τις ασφαλιστικές
εισφορές, καθώς και στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων αυτών, παρέχεται έκπτωση έως δέκα τοις εκατό
(10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Εάν σε επιχείρηση στην οποία εισήχθη το σύστηµα της
κάρτας εργασίας δεν γίνεται χρήση αυτής σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται, πέραν
των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία: α) κατάργηση της έκπτωσης της παραγράφου 1 για διάστηµα τριών µηνών από
την επιβολή των κυρώσεων, β) στην επιχείρηση, επιπλέον διοικητική κύρωση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ για
κάθε απασχολούµενο µισθωτό, ο οποίος δεν κάνει χρήση της κάρτας εργασίας και γ) στον ίδιο το µισθωτό, διοικητική κύρωση ύψους διακοσίων (200) ευρώ, η οποία
βαρύνει τον εργαζόµενο και καταβάλλεται από τον εργοδότη. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ίδιας παράβασης
για δεύτερη φορά µέσα σε διάστηµα τεσσάρων ετών, το
χρονικό διάστηµα της περιπτώσεως α αυξάνεται σε έξι
µήνες.
3. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων
στις οποίες έχει εισαχθεί το σύστηµα της κάρτας εργασίας, προς εξακρίβωση της ορθής χρήσης της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι οι Επιθεωρητές Εργασίας, τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
τα όργανα των µεικτών κλιµακίων της παρ. 1 του άρθρου
151 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58). Ανεξαρτήτως φορέα ελέγχου, η διοικητική κύρωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας,
ενώ οι διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄
της παραγράφου 2 επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και το επιβληθέν σε αυτή
την περίπτωση πρόστιµο εισπράττεται από αυτό. Το όργανο που διενεργεί τον έλεγχο, πέρα από την επιβολή
της διοικητικής κύρωσης σύµφωνα µε τις διακρίσεις της
παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στο συναρµόδιο φορέα ελέγχου, κατά τα οριζόµενα
στην παρούσα παράγραφο, ώστε να προβεί αυτός διά
των οργάνων του µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από τη λήψη της πράξης στην επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων αρµοδιότητάς του.
4. Ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας ρύθµισης ορίζεται η 1η Σεπτεµβρίου 2011.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα
εφαρµοστεί το σύστηµα της κάρτας εργασίας, οι κλάδοι
και το είδος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης, τυχόν αναπροσαρµογή του προστίµου, οι βασικές προδιαγραφές του

συστήµατος αυτού, ο τρόπος λειτουργίας του, ο φορέας, ο τρόπος και τα στοιχεία επεξεργασίας των δεδοµένων, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος διασύνδεσης µε το κεντρικό δίκτυο υπολογιστών Ι.Κ.Α,
Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ..
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ανά κλάδο, είδος επιχείρησης και περιοχή, το ποσοστό της έκπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ύστερα από οικονοµική µελέτη
που εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης
πριν από την έναρξη εφαρµογής της παρούσας διάταξης.
7. Η υλοποίηση, διατήρηση και επέκταση του συγκεκριµένου µέτρου συναρτάται µε την επίτευξη καθαρού
θετικού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος στο ασφαλιστικό σύστηµα από την εφαρµογή του.
Άρθρο 27
Κοινοποίηση πράξεων
1. Η επίδοση των πράξεων που εκδίδει το Σ.ΕΠ.Ε. γίνεται µε την παράδοση των εγγράφων αυτών µε κάθε
πρόσφορο µέσο και αποδεικνύεται µε σχετική απόδειξη
παραλαβής του εγγράφου. Για την επίδοση των πράξεων
αυτών εφαρµόζονται το άρθρο 19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) και τα άρθρα 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97), σχετικά µε τις επιδόσεις.
2. Η επίδοση µπορεί να γίνει και µε συστηµένη επιστολή, η λήψη της οποίας βεβαιώνεται µε τη σχετική απόδειξη παραλαβής.
3. Αν δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επίδοση των πιο πάνω πράξεων, ο επιδίδων πέρα από τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία,
τοιχοκολλά επιπλέον την πράξη σε ειδική πινακίδα του
οικείου τοπικού Τµήµατος του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας, συντάσσοντας γι’ αυτό σχετική έκθεση.
Άρθρο 28
Ποινικές κυρώσεις
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, 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.
2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που
προβλέπουν βαρύτερη ποινική µεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για ιατρούς εργασίας
1. Στο άρθρο 7 του ν. 3418/2005 (Α΄ 287) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

155
«5. Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στην
περιφέρεια άλλων ιατρικών συλλόγων από ιατρούς µε
την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, χωρίς άδεια
του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α΄
84) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο
εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία περιλαµβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος
σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρµόδια υπηρεσία
για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις, οι προθεσµίες και ο τρόπος υποβολής
των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο
τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός που είναι εγγεγραµµένος στον Ειδικό Κατάλογο και ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχείρηση, στον ιατρικό σύλλογο της έδρας της οποίας είναι µέλος, επιτρέπεται να ασκεί τα ίδια καθήκοντα και στα εντός της επικράτειας υποκαταστήµατα ή παραρτήµατα
της ανωτέρω επιχείρησης, χωρίς την άδεια των οικείων
ιατρικών συλλόγων.
3. Στο άρθρο 20 του ν. 3418/2005 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ιατρός των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 16
του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), ο οποίος έχει σύµβαση ή άλλη
σχέση εργασίας µε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
υποχρεούται να προσκοµίζει στην υπηρεσία της παραγράφου 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 έγγραφη άδεια της Διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, µε την οποία θα επιτρέπεται σε αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε συγκεκριµένη επιχείρηση.»
Άρθρο 30
Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και ΓΓΠΣ µέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Η παράγραφος 9α του άρθρου 26 του α.ν.
1846/1951, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄270), αντικαθίσταται ως εξής:
«9.Α. Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), µε τα όργανά
του που είναι αρµόδια για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και
την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, µπορεί να
ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές,
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις
τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε
οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες
για τη διευκόλυνση του έργου του.»
2. Μετά την παράγραφο 9Α του άρθρου 26 του α.ν.
1846/1951, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο
1, προστίθεται νέα παράγραφος 9Β ως εξής:
«9.Β. Οι πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες και
κάθε άλλο στοιχείο ασφαλιστικού ενδιαφέροντος της

παραγράφου 9Α και της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (Α΄151) δύνανται να γνωστοποιούνται στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και
µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης αρχείων, όπου απαιτείται, από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ή από κάθε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου αυτό να διεκδικήσει πόρους, ασφαλιστικές εισφορές ή να διασφαλίσει κάθε άλλο έννοµο δικαίωµά του, είτε αυτά αφορούν στο πρόσωπο εργοδότη,
κατά την έννοια του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, είτε
σε οποιονδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς
και σε ενώσεις προσώπων. Τα πιο πάνω στοιχεία δύνανται να γνωστοποιούνται και στο Σ.ΕΠ.Ε. µετά από αίτηµά του και προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο του.
Τα παραπάνω στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση του έργου και της αποστολής του
Σ.ΕΠ.Ε. και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και χορηγούνται στο Σ.ΕΠ.Ε.
και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ χωρίς χρέωση. Δεν επιτρέπεται η
γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών σε οποιονδήποτε
άλλον εκτός από τον υπόχρεο στον οποίο αφορούν καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία, τα
στοιχεία και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης.»
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 85 του
ν. 2238/1994 (Α΄151) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η χορήγηση σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο
Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στοιχείων
που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
και στα συµπληρωµατικά στοιχεία που συνυποβάλλονται
µε αυτήν, στην Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, στην οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελµάτων, στην οριστική δήλωση από εµπορικές επιχειρήσεις,
καθώς και τα συνυποβαλλόµενα έντυπα ή καταστάσεις,
στη δήλωση ακινήτων και αφορούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτήν ή συνυποβάλλονται µε αυτήν, τα πλήρη στοιχεία που περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, καθώς και στοιχείων από το φάκελο του εργοδότη για την εξακρίβωση
των µισθών και ηµεροµισθίων που αυτός κατέβαλε στο
προσωπικό που απασχολεί.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3846/2010
(Α΄66), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Αν η επιχείρηση ή εκµετάλλευση αλλάξει νόµιµο
εκπρόσωπο ή αν υπάρξει µεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατικούς
πίνακες προσωπικού µόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά
περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τις πιο πάνω µεταβολές.. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόµενου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού µόνο ως
προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ηµέρα
πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη
υπηρεσίας από τους εργαζόµενους.»
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Άρθρο 31
Μικτά κλιµάκια ελέγχου
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 151 του ν. 3655/
2008 (Α΄ 58) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στα µικτά κλιµάκια ελέγχου των επιχειρήσεων και
χώρων εργασίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύνανται να συµµετέχουν και τα όργανα του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (άρθρο 88
παρ.1 του ν. 3842/2010). Σε αυτήν την περίπτωση ο συντονισµός, η συγκρότηση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δράσης των µικτών κλιµακίων γίνεται µε συνεργασία του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος, του Ειδικού Γραµµατέα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και του Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή των ειδικά από αυτούς εξουσιοδοτηµένων
υπαλλήλων µε βαθµό Προϊσταµένου Διεύθυνσης και για
το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των υποδιοικητών του. Μετά την ολοκλήρωση του κοινού ελέγχου, κάθε µέλος του κλιµακίου
προβαίνει αυτοτελώς σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας του.»
2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/
2004 (Α΄253) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα όργανα του ΣΔΟΕ δύνανται να συµµετέχουν στα
µικτά κλιµάκια ελέγχου των επιχειρήσεων και χώρων εργασίας του πέµπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 151
του ν. 3655/2008. Ο συντονισµός, η συγκρότηση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δράσης των µικτών κλιµακίων γίνεται µε συνεργασία του Ειδικού Γραµµατέα του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, του Ειδικού
Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και του
Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή των ειδικά από αυτούς εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων µε βαθµό Προϊσταµένου Διεύθυνσης και για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των υποδιοικητών
του. Μετά την ολοκλήρωση του κοινού ελέγχου τα όργανα του ΣΔΟΕ προβαίνουν αυτοτελώς σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από τις αρµοδιότητες τους.»
Άρθρο 32
Ορολογία
1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος
«Κοινωνικός Επιθεωρητής», αυτός αντικαθίσταται εφεξής από τον όρο «Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων».
2. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι
«Τεχνικός Επιθεωρητής» και «Υγειονοµικός Επιθεωρητής», αυτοί αντικαθίστανται εφεξής από τον κοινό όρο
«Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία».
3. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι
«Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης» και
«Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου», αυτοί
αντικαθίστανται από τον όρο «Περιφερειακή Διεύθυνση
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων» και «Περιφερειακή
Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» της παρ. 1 του άρθρου 10 αντίστοιχα.
4. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος
«Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης», αντικαθίσταται από
τον όρο «Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων»
της παρ. 1 του άρθρου 10.
5. Όπου σε διατάξεις που αφορούν στην Επιθεώρηση
Εργασίας αναφέρεται ο όρος «Τµήµα» ή «Γραφείο Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης», αντικαθίστανται από τον όρο «Τµήµα» ή «Γραφείο Επιθεώρησης Ασφάλει-

ας και Υγείας στην Εργασία» της παρ. 1 του άρθρου 10
αντίστοιχα.
6. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος
«άτοµα µε ειδικές ανάγκες» (ΑΜΕΑ), αυτός αντικαθίσταται από τον όρο «άτοµα µε αναπηρία» (ΑµεΑ).
7. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ο όρος «αδήλωτη εργασία», νοούνται όλες οι αµειβόµενες δραστηριότητες που είναι νόµιµες ως προς τη φύση τους αλλά
δεν δηλώνονται στις δηµόσιες αρχές, κατά παράβαση
των ισχυουσών διατάξεων.
Άρθρο 33
Μεταβατικές - Καταργούµενες διατάξεις
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) εντάσσεται ή µεταφέρεται στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) που συνιστάται µε το άρθρο 1 και ανακατανέµεται στις νέες οργανικές µονάδες. Το ανωτέρω
προσωπικό εντάσσεται ή µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε. και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
θεωρείται ότι έχουν λάβει την πιστοποίηση του άρθρου
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, η τοποθέτηση
του ανωτέρω προσωπικού γίνεται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
2. Όσοι µόνιµοι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκουν
στους κλάδους ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Τεχνικών (εκτός ΔΕ
Τεχνικών – Οδηγών) και ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή
Εργασίας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να τα ασκούν και µετά τη δηµοσίευση αυτού.
3. Συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί µε
το Σ.ΕΠ.Ε. του ν. 2639/1998 εξακολουθούν να ισχύουν
έως τη λήξη τους.
4. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση
θέσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασµό του Σ.ΕΠ.Ε. του άρθρου 1.
Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στο Σ.ΕΠ.Ε. του άρθρου 1.
5. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Σ.ΕΠ.Ε. του ν. 2639/1998 τοποθετούνται, µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε
θέσεις Προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες όπου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ασκούσαν τα καθήκοντά τους ή σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας που συστήνεται µε
το άρθρο 1 και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά
τους µέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου.
6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (µισθοδοσία, επιδόµατα, έξοδα κίνησης και αποζηµιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του εντασσόµενου ή µεταφερόµενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και µετά
την ένταξή του στο νεοσυστηνόµενο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας.
7. Ο Ειδικός Γραµµατέας, ο οποίος µέχρι και σήµερα
προΐσταται του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του ν.
2639/1998, µεταφέρεται µε τον ίδιο βαθµό και στην ίδια
θέση που έχει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
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στο νεοσυστηνόµενο µε τον παρόντα νόµο Σ.ΕΠ.Ε..
8. Διατάξεις άλλων νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν.
9. Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 ισχύουν το
π.δ. 136/1999 (Α΄ 134), το άρθρο 1 του ν. 3762/2009, το
άρθρο 11 του ν. 3144/2003, το άρθρο 28 του ν. 2956/
2001, η ΥΑ 80068/2003 (Β΄ 1447) και η ΥΑ 80031/2003
(Β΄ 905), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος και ρυθµίζει διαφορετικά
τη διοικητική διάρθρωση των διευθύνσεων και τµηµάτων
του Σ.ΕΠ.Ε. στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
του, την κατανοµή των οργανικών θέσεων και αρµοδιοτήτων στο καταργούµενο Σ.ΕΠ.Ε. του ν. 2639/1998. Μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 καταργούνται το
π.δ. 139/1999, το άρθρο 1 του ν. 3762/2009, το άρθρο 11
του ν. 3144/2003, το άρθρο 28 του ν. 2956/2001, η ΥΑ
80068/2003 (Β΄ 1447) και η ΥΑ 80031/2003 (Β΄ 905), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη που προβλέπει διαφορετική ρύθµιση ως προς τη διοικητική διάρθρωση του
Σ.ΕΠ.Ε. των διευθύνσεων και τµηµάτων του Σ.ΕΠ.Ε. στις
κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του.
10. Καθήκοντα Συµφιλιωτή του άρθρου 3 εξακολουθούν να ασκούν όσοι υπάλληλοι και Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. ασκούν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος τα καθήκοντα αυτά.
11. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1 αποτελεί καθολικό διάδοχο ως προς όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του ν. 2639/1998.
12. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, συνεχίζονται
από το νεοσυστηνόµενο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας,
χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του άρθρου 1.
13. Το στοιχείο 4 της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου
ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.
14. Τα άρθρα 6 έως 15 και το άρθρο 17 του ν. 2639/
1998 καταργούνται.
15. Το άρθρο 76 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27) διατηρείται
σε ισχύ.
16. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3762/
2009 (Α΄ 75) διατηρούνται σε ισχύ.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Άρθρο 34
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2556/1997 (Α΄270), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από 1.1.2011 το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των
οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, κα-

θώς και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), από
τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συµπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό, να µην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(8.472,09 ευρώ).
Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος αυτού δεν
λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυµάτων πολεµικής περιόδου κατά
την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια
σύνταξη σε πολύτεκνες µητέρες (ν. 1892/1990, άρθρο 63
παρ. 4, όπως ισχύει) καθώς και στα προνοιακά βοηθήµατα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ) Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο, καθώς
και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό
τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ).
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το µήνα έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται
και τα πάσης φύσεως επιδόµατα, πλην των επιδοµάτων
εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόµατος αδείας,
να µην υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα (850,00) ευρώ.
Το ποσό σύνταξης, όπως προσδιορίζεται από το πρώτο
εδάφιο, δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά τον πρώτο πλήρη µήνα συνταξιοδότησης και όσοι καταστούν συνταξιούχοι µετά την έναρξη ισχύος του νόµου και έως την
31.12.2011.
Για κάθε έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2012 και εξής, εξετάζεται το καταβαλλόµενο ως ανωτέρω ποσό
συντάξεων κατά το µήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 ή το δικαιούµενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη µήνα συνταξιοδότησης, αν
η συνταξιοδότηση χωρεί µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
στ) διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.
2. Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται και σε εκείνους που καθίστανται συνταξιούχοι των ανωτέρω οργανισµών κύριας ασφάλισης µετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας µετά την ηµεροµηνία αυτή, το
Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται από την 1η του επόµενου µήνα εκείνου που συµπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
3. Ποσό επιδόµατος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά ε-
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πιδόµατα και µέχρι επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.715,65 ευρώ) καταβάλλεται επίδοµα διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) µηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από επτά χιλιάδες
επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά
(7.715,66 ευρώ) µέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(8.472,09 ευρώ) καταβάλλεται ποσό µηνιαίου επιδόµατος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύµφωνα µε τα παρακάτω:
βα. Από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και
εξήντα έξι λεπτά (7.715,66 ευρώ) και µέχρι του ποσού
των οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών
(8.018,26 ευρώ) ποσό εκατόν εβδοµήντα δύο ευρώ και
πενήντα λεπτών (172,50 ευρώ).
ββ. Από οκτώ χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι επτά
λεπτά (8.018,27 ευρώ) και µέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τριών
λεπτών (8.219,93 ευρώ) ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ
(115,00 ευρώ).
βγ. Από οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (8.219,94 ευρώ) µέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50 ευρώ).
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόµατος χορηγούνται και
στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαµβάνουν πλήρη
σύνταξη.
Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη, το επίδοµα ισούται µε 2/3
των ανωτέρω ποσών.
Προκειµένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε µεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους στο οποίο
καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε µεταβολή στο ποσό του επιδόµατος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιµερίζονται κατά το ίδιο
ποσοστό επιµερισµού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.
4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το
µέχρι 31.12.2010 χρονικό διάστηµα, πλην όµως δεν άσκησαν το δικαίωµά τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδοµα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6
του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
5. Από 1.1.2012 και εξής και σε ετήσια βάση τα ποσά
που αναφέρονται στα εισοδηµατικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, µε βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήµατος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο
πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση
δύνανται να αναπροσαρµόζονται και τα ποσά του
Ε.Κ.Α.Σ. για τις από 1.1.2012 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, µε βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιµών

Καταναλωτή του έτους αναπροσαρµογής.
Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαµβάνονται υπόψη για
την εξέταση της συνδροµής των εισοδηµατικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
6. Οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, το Δηµόσιο ή το ΝΑΤ επιλέγουν µε αίτησή τους
τον φορέα που θα καταβάλλει το επίδοµα. Σε περίπτωση
υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ µέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόµατος είτε για τα εισοδηµατικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόµατος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόµατος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε
έξι (6) µηνιαίες δόσεις, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισµού.
7. Ό έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόµατος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο µέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους
και σε καµία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
σε µη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους.
8. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας των οικείων
ταµείων ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄115)
9. Η δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
10.Το Ε.Κ.Α.Σ. αποτελεί ειδική µη ανταποδοτικού τύπου παροχή σε χρήµα, καταβαλλόµενο µε την προϋπόθεση της µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα και δεν εξάγεται.
11. Ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του άρθρου 58
του Κανονισµού (ΕΚ)883/2004 είναι το ποσό της βασικής
σύνταξης του άρθρου 2 του ν. 3863/2010, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται
µε τις ανωτέρω διατάξεις.»
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις ασφάλισης ασθένειας - Κάλυψη ανέργων
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/
1951 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«1.Α. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα
µέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33
για την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012 καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος,
εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα
(50) ηµέρες ασφάλισης, είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου.
1.Β. Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος, καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά
και Ελευσίνας και τα µέλη της οικογένειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 για την περίοδο από 1.3.2009
µέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το ΙΚΑ- ETAM για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συµπλήρωσης ηµερών ασφάλισης.
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1.Γ. Οι ρητινοσυλλέκτες και τα µέλη της οικογενείας
τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕTΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υπ’ αριθ. 2450/24.1.1967 Α.Υ.Ε. (Β΄ 70), για την περίοδο από 1.3.2009 µέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το
ΙΚΑ - ETAM για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν δικαίωµα παροχών σε είδος το έτος 2007.
1.Δ. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι το 2009 απασχολήθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού
Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το έτος 2010 και τα
µέλη οικογενείας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από
1.3.2011 έως 29.2.2012, εφόσον είχαν τις απαιτούµενες
χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009.
Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο ΟΑΕΔ
καταβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Κλάδο Ασθένειας σε
είδος µηνιαία εισφορά σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ηµερήσιου επιδόµατος ανεργίας.»
2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
2768/1999 (Α΄ 273), παρατείνεται για ένα έτος από τη
λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31 Δεκεµβρίου 2011.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις επί µέρους διατάξεις του παραπάνω νόµου και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόµενη εισφορά
στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Άρθρο 36
Προστασία από απόλυση λόγω µητρότητας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύµβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόµενης από
τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18)
µηνών µετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για µεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην
κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.
Ως σπουδαίος λόγος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να θεωρηθεί ενδεχόµενη µείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυµοσύνη.»
2. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008
είναι ότι στο πεδίο εφαρµογής αυτού εµπίπτει η µητέρα
που είναι ασφαλισµένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται µε
σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις του ιδιωτικού τοµέα και για
την εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά
και µόνο από τις ρυθµίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
(Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005.
3. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 142 του ν. 3655/2008
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους
κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς
και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε
προβλεπόµενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά
περίπτωση αναφερόµενου παραπάνω ποσού, από το ο-

ποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου και την αποδίδει στους αρµόδιους φορείς
µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί
από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παραπάνω
άρθρου θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 ως ακολούθως:
«2. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδοµα ασθένειας, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων
που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισµού του έχουν
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα
(10) κατ’ έτος και µέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειµένου για οικοδόµους, οι ογδόντα ηµέρες της παρ. βα΄ του
άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) αυξάνονται από
την ίδια ως άνω ηµεροµηνία ανά δέκα κατ’ έτος και µέχρι
εκατό (100).»
Άρθρο 37
Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών
αναπήρων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 61 του
ν. 3518/2006 και τροποποιήθηκε µε την. παράγραφο 6
του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 και το άρθρο 140 του
ν. 3655/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Γονείς και αδέλφια ατόµων άγαµων µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και
δεν νοσηλεύονται σε ιδρύµατα µε δαπάνη ασφαλιστικού
ή άλλου δηµόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων
µε ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαµο βίο, ασφαλισµένοι σε φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση
7.500 ηµερών εργασίας ή 25 ετών πραγµατικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση. Για τη συµπλήρωση του
ανωτέρω προσδιοριζόµενου χρόνου λαµβάνεται υπόψη
µόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται
κατόπιν εξαγοράς κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 1358/1983 (Α΄ 64), ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του άρθρου 6 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153),
που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
της περίπτωσης ζ΄ του παρόντος άρθρου ως προς τους αναγνωριζόµενους χρόνους των ασφαλισµένων του ΟΓΑ.
Το δικαίωµα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών, από
έναν αδελφό/ή σε έναν φορέα κύριας και σε έναν φορέα
επικουρικής ασφάλισης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόµενων περιπτώσεων και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.
β. Για την άσκηση του δικαιώµατος από το γονέα του
ανάπηρου τέκνου, πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας
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να µην λαµβάνει ή να µη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το Δηµόσιο, να έχει
συµπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ηµέρες ή 8 έτη πραγµατικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ηµέρες ή 2 έτη τα
τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και
το Δηµόσιο και να εργάζεται.
Αν ο γάµος λυθεί, το δικαίωµα ασκείται από τον γονέα
που έχει την επιµέλεια του ανάπηρου παιδιού µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν το παιδί είναι ενήλικο, το
δικαίωµα ασκείται από τον γονέα που είχε την επιµέλεια
όσο ήταν ανήλικο. Αν η ενηλικίωση επήλθε πριν τη λύση
του γάµου, το δικαίωµα ασκείται από έναν από τους δύο
γονείς µε τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.
Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωµατικής αναπηρίας, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωµα ασκείται από τον γονέα
που έχει ορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης.
γ. Για την άσκηση του δικαιώµατος από τον αδελφό/ή
πρέπει για τουλάχιστον µία πενταετία πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση: αα) να
έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης του/της αδελφού/ής µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής ή λόγω σωµατικής αναπηρίας ή ββ) ο/η µε
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αδελφός/ή να συνοικεί
αποδεδειγµένα και να τον βαρύνει. Κατά την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται
να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω.
Σε περίπτωση παύσης της δικαστικής συµπαράστασης
ή διακοπής της συνοίκησης, η σύνταξη διακόπτεται από
την ηµεροµηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα
και επαναχορηγείται εφόσον συντρέξουν εκ νέου οι
προϋποθέσεις του παρόντος.
δ. Για την άσκηση του δικαιώµατος απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του έτερου ασφαλισµένου γονέα υπεύθυνης δήλωσης προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή
τους φορείς, αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους
του ενός ή το Δηµόσιο, ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να
ασκήσει το δικαίωµα συνταξιοδότησης που του παρέχει
η παρούσα διάταξη.
ε. Αν το ανάπηρο παιδί ή σύζυγος ή αδελφός ή αδελφή
αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, αναστέλλεται η
καταβολή της σύνταξης για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία
ή η αυτοαπασχόληση. Το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται
κάθε φορά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
στ. Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται και για εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
ζ. Για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ γονείς και αδελφούς ατόµων αγάµων, καθώς και συζύγους αναπήρων, απαιτούνται, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 20 έτη ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2012 και 25
έτη ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
στον Κλάδο για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-

καίωµα από 1.1.2013 και εξής. Για τη συµπλήρωση των
προαναφερόµενων χρονικών προϋποθέσεων λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3232/2004, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης
σε φορείς κύριας ασφάλισης και ο χρόνος ασφάλισης
που διανύθηκε υπό τη νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλειας
κρατών-µελών της Ε.Ε., χωρών του Ε.Ο.Χ ή της Ελβετίας ή χωρών µε τις οποίες έχει συναφθεί διµερής σύµβαση κοινωνικής ασφάλειας.
Στη χορηγούµενη σύνταξη προστίθεται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2458/ 1997, η συνταξιοδοτική παροχή που προβλέπεται από το άρθρο 4
του ν. 4169/1961, όπως ισχύει, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, καθώς και αυτών της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 1287/1982, εφόσον έχουν συµπληρωθεί οι ως άνω
χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης στον Κλάδο, χωρίς
να συνυπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς
και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου
42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), που λαµβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 38
Επιτάχυνση διαδικασίας απονοµής συντάξεων
1. Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δηµόσιο και το ΝΑΤ υποχρεούνται, εφόσον έχει
εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, να εκδίδουν την
οριστική απόφαση συνταξιοδότησης το αργότερο µέσα
σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης, το παραπάνω χρονικό διάστηµα επιµηκύνεται σε έξι (6) µήνες.
2. Για τη συνταξιοδότηση ασφαλισµένων λόγω αναπηρίας, η προθεσµία που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα ή την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο της οριστικής γνωµάτευσης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής.
3. Αν δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός της
προθεσµίας της παραγράφου 1, ο ασφαλιστικός φορέας
εκδίδει πράξη προσωρινής σύνταξης µέσα σε χρονικό
διάστηµα σαράντα πέντε ηµερών από την υποβολή της
αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σχετικά µε το χρόνο ασφάλισης
στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται και εβδοµήντα πέντε
(75) ηµερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης µε διαδοχι-
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κή ασφάλιση.
Το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον µε το 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για
τον υπολογισµό της σύνταξης και προκειµένου για το
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µε τις µεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισµένος το µήνα Δεκέµβριο του προηγούµενου έτους
της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, τον
τελευταίο µήνα απασχόλησής του, όπως οι αποδοχές
αυτές προκύπτουν από τα προσκοµιζόµενα ασφαλιστικά
βιβλιάρια. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής
σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης Κατώτατου
Ορίου.
Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο µε την προσωρινή σύνταξη συµψηφίζεται µε το
ποσό της σύνταξης που προκύπτει µετά την έκδοση της
οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης.
Εάν µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισµένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα.
Σε κάθε περίπτωση, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, πρέπει να εκδοθεί αιτιολογηµένη πράξη απόρριψης της αίτησης για σύνταξη
ή πράξη προσωρινής συνταξιοδότησης.
Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης,
στην καταβολή της ως άνω προσωρινής σύνταξης, υποχρεούται ο τελευταίος φορέας, εφόσον διαπιστώνεται
ότι από το συνολικό χρόνο ασφάλισης που αναφέρεται
στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος συντρέχουν οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του.
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και εφόσον ο
απονέµων φορέας είναι διαφορετικός από εκείνον που
χορηγεί την προσωρινή σύνταξη, τα ποσά σύνταξης που
καταβλήθηκαν από τον φορέα αυτόν δεν αναζητούνται
από τον ασφαλισµένο, αλλά συµψηφίζονται µε τα ποσά
σύνταξης που οφείλει να καταβάλλει ο απονέµων Οργανισµός.
4. Όταν ο απονέµων τη σύνταξη φορέας είναι το Δηµόσιο, οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 3 προθεσµίες ξεκινούν µετά την καταβολή των τρίµηνων αποδοχών.
5. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης
δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο ασφαλισµένος µε δήλωσή του δεν επιθυµεί
την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
β. Όταν οι ασφαλισµένοι δεν πληρούν τις νόµιµες προϋ
ποθέσεις συνταξιοδότησης.
γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων
πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 και
987/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µόνο µε το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό α-

σφαλιστικό φορέα.
δ. Όταν οι ασφαλισµένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου/ης από τους γονείς του.
στ. Όταν λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.
ζ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
η. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση
χρόνων ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων.
θ. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.
6. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων ορίζονται κλιµάκια από υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισµών που υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια σε υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονοµής ή
πληρωµής συντάξεων και διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία.
Τα ανωτέρω κλιµάκια, µε βάση τις αρµοδιότητες εκάστου, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ως ακολούθως: α) Κλιµάκιο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης
και β) Κλιµάκιο Απονοµής και Πληρωµής Προσωρινών
και Οριστικών Συντάξεων
Η συµµετοχή στα κλιµάκια είναι προαιρετική, η δε σχετική βούληση εκδηλώνεται µε υποβολή αίτησης προς τον
Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ο
οποίος και εκδίδει την απόφαση ορισµού τους ως πιστοποιηµένων εισηγητών, µετά την επιτυχή συµµετοχή τους
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σχετικό µε την αρµοδιότητα του κλιµακίου, στο οποίο θα ενταχθούν.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντονιστής ανά
κλιµάκιο.
Οι πιστοποιηµένοι εισηγητές υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες ενηµέρωσης πολιτών από τα Κέντρα Ενηµέρωσης Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
για δύο (2) ηµέρες κάθε µήνα.
Οι πιστοποιηµένοι εισηγητές εργάζονται και εκτός ωραρίου εργασίας, για την απασχόλησή τους δε αυτή και
µε βάση το παραγόµενο έργο καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση κατά παρέκκλιση των περιορισµών της παρ. 4
του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ρυθµίζεται κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εκπαίδευση των συµµετεχόντων, τη λειτουργία των κλιµακίων και τη µέτρηση του
παραγόµενου έργου, τόσο κατά τη διάρκεια του ωραρίου
εργασίας όσο και εκτός αυτού.
Το ύψος της αποζηµίωσης, καθώς και ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από εισήγηση των Δ.Σ. των
ασφαλιστικών οργανισµών.
Άρθρο 39
Πλασµατικός χρόνος παιδιών
1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/
2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επι-
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κουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και
του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις
που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3863/2010, αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος για κάθε
παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο.
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαµβάνεται υπόψη τόσο
για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο
και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό
την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη πραγµατικής ή
προαιρετικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/1984 (Α΄
153), όπως ισχύουν.
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός
φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δηµόσιο,
το δικαίωµα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται
σε έναν µόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογή.
Ο εν λόγω αναγνωριζόµενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανήλικων
ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και
χήρων πατέρων ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά
περίπτωση απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, του προβλεπόµενου από
καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε
περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της σύνταξης
µε τις ειδικές διατάξεις του ν. 3717/2008 (Α΄ 239), του
άρθρου 74 του ν. 3371/2005 (Α΄178) και του άρθρου 34
του ν. 3762/2009 (Α΄ 75 ).
Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων και την καταβολή, για κάθε µήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης
και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του
25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριµήνου από την κοινοποίηση
της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε
µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε
τους αναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της
σύνταξης, πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο µε το 1/4 του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία
που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόµενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61
του ν. 3863/2010, όπως ισχύει.»
2. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης
µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010, εξα-

κολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 141, του ν. 3655/2008, όπως ίσχυαν µέχρι την αντικατάστασή τους από το άρθρο αυτό.
Άρθρο 40
Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγµατικής ή
προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και µέχρι 300 ηµέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες, δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής
άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο έτη, ε) ο χρόνος
σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης
ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή διπλώµατος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, µετά τη συµπλήρωση του
17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή σε µονάδες της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν. 576/1977 (Α΄ 102) και µετά ή στο Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος µε τον κατά το
χρόνο αποφοίτησης επίσηµο χρόνο σπουδών της οικείας
σχολής, στ) ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το
Δηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από
έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης, ζ) ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από
την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, η) ο χρόνος απεργίας, θ) ο πλασµατικός χρόνος της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), που αναγνωρίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν, ι) ο χρόνος µαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και µέχρι δύο έτη, ια) ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος
του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκηµα
της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, ιβ) ο χρόνος που µεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου µέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους ασφαλισµένους στον Τοµέα
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων,
την Ειδική Προσαύξηση και τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
1358/1983 (Α΄ 60), όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις που θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε
προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από
1.1.2011 µέχρι 31.12.2014, µε βάση τις ισχύουσες διατά-
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ξεις, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µειώνεται κατά 30%. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2015 και εφεξής, το ανωτέρω ποσό µειώνεται κατά 50%. Σε κάθε περίπτωση το καταβλητέο ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει
µε βάση υπολογισµού ανά µήνα αναγνώρισης, το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 1483/1984 (Α΄ 153), τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, που ισχύει σε κάθε
φορέα επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης αναγνώρισης.
Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παραγράφου
1 συνυπολογίζονται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον προσδιορισµό
του δικαιούµενου ποσού σύνταξης,
Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας
αναγνωρίζονται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, τόσο
για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζονται
βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισµένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή των αποδοχών του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησης, µη
δυναµένων τούτων να υπολείπονται του 25πλάσιου του
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, το ποσό δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισµένο. Η αίτηση
υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισµό που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από
βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας ή της απεργίας.
Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές,
ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή διπλώµατος Σχολής
Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, µετά την συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή
σε µονάδες της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν. 576/1977
και µετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο χρόνος µαθητείας, καθώς και ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα ή του Δηµοσίου, αναγνωρίζονται,
µετά από αίτηση του ασφαλισµένου, για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης µε την καταβολή, για κάθε µήνα,
ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µε ποσοστό 20% για
τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο χρόνος της προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που
εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για
το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζεται

και εξαγοράζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 1 και των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 2
του ν. 1358/1983, όπως ισχύει, χωρίς τις µειώσεις που
προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1.1.2011 και εφεξής.
3. Οι χρόνοι της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και
στην Ειδική Προσαύξηση του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) µε την καταβολή ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µε το εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω πενταετίας για την Ειδική
Προσαύξηση επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ που έχουν υπαχθεί και στην κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, εφόσον αναγνωρίσουν
χρόνους ασφάλισης της παραγράφου αυτής, υποχρεούνται να αναγνωρίσουν το αντίστοιχο διάστηµα και στην
κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, µε καταβολή της ισχύουσας κάθε φορά εισφοράς.
Για την αναγνώριση του χρόνου που µεσολαβεί από
την απόκτηση του πτυχίου µέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στον Τοµέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) καταβάλλεται µηνιαία εισφορά σε ποσοστό 20% για τον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων στο εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω 5ετίας για
την Ειδική Προσαύξηση και σε ποσοστό 6% για τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ,
όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
4. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις αναγνωρίσεις των
προηγούµενων παραγράφων καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων ισούται µε τους αναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της
κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από το
χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση
ποσό ίσο µε το 1/4 του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη
καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόµενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το
ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010, όπως
ισχύει.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισµένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση
των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
5. Όσοι συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µε προϋποθέσεις που ισχύουν µέχρι και 31.12.2010, ακόµα και µε

164
προσµέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40
του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
του µε την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, καθώς και µε την προσµέτρηση του πλασµατικού χρόνου
της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, και εφόσον
η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί µέχρι και
31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ίσχυαν µέχρι
και 31.12.2010.
Ειδικά για τις ασφαλισµένες των παραγράφων 11 και
13 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι οποίες συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως
του εάν ο εν λόγω απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης συµπληρώνεται µέχρι ή µετά την 31.12.2010 ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση λήψης µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος τα όρια ηλικίας που προβλέπονται
στις ανωτέρω παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 10
του ίδιου νόµου. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των ασφαλισµένων των ανωτέρω παραγράφων,
οι οποίες µέχρι και 31.12.2010 έχουν θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, για τις οποίες, προκειµένου για τη λήψη είτε µειωµένης είτε πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα
µέχρι και 31.12.2010 όρια ηλικίας.
Επίσης, ειδικά για τους ασφαλισµένους στα πρώην ειδικά ταµεία κύριας ασφάλισης µισθωτών, στους τοµείς
σύνταξης και ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης
του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και εκείνους της παρ. 15Β του άρθρου
10 του ν. 3863/2010 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι ισχύουσες µέχρι
31.12.2010 προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης εφαρµόζονται εφόσον πληρούνται η συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτές απαιτούνται αθροιστικά. Για τους ανωτέρω ασφαλισµένους που µέχρι και 31.12.2010 έχουν ήδη θεµελιώσει
δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος,
προκειµένου για τη λήψη είτε µειωµένης είτε πλήρους
σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα µέχρι
και 31.12.2010 όρια ηλικίας.
6. Οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο ο σφαλισµένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή δώδεκα (12) έτη πραγµατικής ή/και προαιρετικής ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, µε βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης, δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζοµένου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγµατικού ή πλασµατικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή
αναγνωρίζεται µε βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών συµβουλίων ασφαλιστικών οργανισµών.
Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο:
α) σε τέσσερα (4) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2011,
β) σε πέντε (5) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται
και ισχύουν για το έτος 2012,
γ) σε έξι (6) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτι-

κό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2013 και
δ) σε επτά (7) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται
και ισχύουν από το έτος 2014 και εξής.
Το δικαίωµα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ασκείται µόνο σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο και σε έναν φορέα επικουρικής
ασφάλισης.
7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2011 και
εφαρµόζεται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ηµεροµηνία και εφεξής µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις
που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010, καθώς και για όσους
θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011
και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που
δεν τροποποιούνται µε το άρθρου 10 του ν. 3863/2010,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/
2010.»
Άρθρο 41
Αναγνώριση χρόνων ειδικών κατηγοριών
1. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ δύνανται, µετά από σχετική αίτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης
το χρονικό διάστηµα αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταµεία
ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, πριν την εγγραφή στα µητρώα αυτών,
για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και λαµβάνεται υπόψη τόσο
για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης λόγω γήρατος.
Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστηµα σε άλλον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο, καθώς και όσοι µε δική τους αίτηση έλαβαν εξαίρεση νόµιµα για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση του οικείου
φορέα (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) για το διάστηµα του οποίου ζητείται η αναγνώριση.
Η εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου γίνεται µε
την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης µε την εισφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, ή, κατόπιν
αίτησης του ενδιαφεροµένου, σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία.
Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε
σε ισόποσες διµηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ήµισυ του αριθµού των αναγνωριζόµενων
µηνών. Για την εξόφληση του ποσού εξαγοράς εφαρµόζεται η νοµοθεσία του ΟΑΕΕ για την είσπραξη οφειλόµενων εισφορών και σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Το ποσό της µηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για
κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγο-
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ρίας, επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού
καθεστώτος που επιλέγεται.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011
και εφαρµόζεται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται
και ισχύουν από αυτήν την ηµεροµηνία και εφεξής, µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του χρόνου άσκησης του
επαγγέλµατος πριν από την εγγραφή στα µητρώα ασφαλισµένων των παραπάνω φορέων, για τον οποίο ζητείται
η αναγνώριση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα παραπάνω θέµα.
2. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών,
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα µέχρι 31.12.1992, µπορούν, µετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως
χρόνο ασφάλισης, χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκαν µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλλήλου, εφόσον για την απασχόλησή τους αυτή, υπείχαν
υποχρέωση ασφάλισης στον εν λόγω Τοµέα.
Η εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου γίνεται µε
καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 15% για
κάθε µήνα αναγνώρισης και υπολογίζεται στο 50πλάσιο
του ΗΑΕ, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το µήνα υποβολής της αίτησης.
Οι ανωτέρω ασφαλισµένοι µπορούν να αναγνωρίσουν
στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου χρόνο που συµπίπτει µε χρόνο ασφάλισης στον Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, εξαιρουµένου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης. Η αναγνώριση και εξαγορά γίνεται µε την καταβολή εισφοράς 4% για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα, στην ίδια βάση υπολογισµού που ορίζεται για τον Τοµέα Ασφάλισης και µε τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
3. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα µέχρι
31.12.1992, µπορούν, µετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο παρείχαν εξαρτηµένη εργασία µε κάποια από τις ειδικότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού του
Τοµέα, σε εργοδότες το προσωπικό των οποίων, κατά τα
αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα υπείχε υποχρέωση ασφάλισης στον Τοµέα.
Η εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου γίνεται µε
καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 16% για
κάθε µήνα αναγνώρισης και υπολογίζεται στις συνολικές
αποδοχές του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησης
πριν από την υποβολή της αίτησης, οι οποίες σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του ΗΑΕ, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το µήνα
υποβολής της αίτησης.
4. Στην περίπτωση των ασφαλισµένων των παραγράφων 2 και 3, ο αναγνωριζόµενος χρόνος ανέρχεται κατ’
ανώτατο όριο σε τρία (3) έτη συνολικά, εφόσον για τον
προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε

άλλον ασφαλιστικό φορέα ή Τοµέα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση του
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι δεν έχει ασφαλισθεί σε
άλλον ασφαλιστικό φορέα ή σε άλλο Τοµέα του ΕΤΑΠΜΜΕ για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, καθώς και από
σχετική βεβαίωση εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών και αποδοχών ή δικαστική απόφαση ή
στοιχείων αποδεικτικών της άσκησης ή της διακοπής του
επαγγέλµατος ή της ιδιότητας, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Ταµείου. Σε περίπτωση
υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης ή ανακριβών
βεβαιώσεων, ο αναγνωριζόµενος χρόνος ακυρώνεται, οι
δε καταβληθείσες για την εξαγορά αυτή εισφορές δεν επιστρέφονται.
Αίτηση αναγνώρισης µπορούν να υποβάλουν µέσα
στην ίδια προθεσµία και όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και
31.12.2010, καθώς και όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από1.1.2011 και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται από
το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, εφόσον έχουν αναγνωρίσει µε προηγούµενες ρυθµίσεις, λιγότερα από τρία (3) έτη ασφάλισης. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε τόσο χρόνο όσος υπολείπεται
µέχρι την συµπλήρωση των τριών (3) ετών.
Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ µέσα σε τρεις (3) µήνες από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης είτε σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ίσες µε τον αριθµό των µηνών που
αναγνωρίζονται, οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις
τριάντα έξι (36).
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Καθυστέρηση καταβολής
της δόσης επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα κάθε φορά
πρόσθετα τέλη.
5. Το συνταξιοδοτικό δικαίωµα των προσώπων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόµενου µήνα
µετά την πλήρη εξόφληση του ποσού που προκύπτει από
την αναγνώριση.
6. Για τους ασφαλισµένους του άρθρου αυτού που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1.1.2011
και εφεξής µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και
ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, το σύνολο των αναγνωριζόµενων χρόνων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τόσο οι χρόνοι του παρόντος άρθρου,
καθώς και κάθε άλλος χρόνος που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται µε βάση άλλες διατάξεις, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο:
α) σε τέσσερα (4) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το έτος 2011,
β) σε πέντε (5) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται
και ισχύουν το έτος 2012,
γ) σε έξι (6) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το έτος 2013,
δ) σε επτά (7) έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιο-
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δοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται
και ισχύουν το έτος 2014 και εφεξής.
7. Ασφαλισµένοι φορέων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο ή από
φορέα κύριας ασφάλισης µε καθεστώς ίδιο ή εξοµοιούµενο µε αυτό του Δηµοσίου, καθώς και του Τοµέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» µπορούν να θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και στον επικουρικό φορέα – τοµέα τους, συµπληρώνοντας τον απαιτούµενο συντάξιµο χρόνο µε αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας που συµπίπτει µε συντάξιµο χρόνο στο Δηµόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισής
τους κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20
παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48). Ο αναγνωριζόµενος χρόνος στον επικουρικό φορέα – τοµέα αξιοποιείται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
µε τον ίδιο τρόπο όπως αξιοποιείται στο Δηµόσιο ή στο
φορέα κύριας ασφάλισής τους. Η αναγνώριση πραγµατοποιείται µε απόφαση του φορέα – τοµέα, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία υποβάλλεται µέχρι
την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης από τον φορέα
–τοµέα επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη της παραγράφου αυτής έχει εφαρµογή και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση.
Άρθρο 42
Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1)
όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς
και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή
καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαµβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα
από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρµογή
στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί µε τις διατάξεις
του ν. 612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους
που λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα.
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄1) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3863/2010 (Α΄115) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια
Εκπαίδευση, µέχρι την 31.12.2012.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα
καταργείται, εκτός των καταστατικών διατάξεων των
φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαµβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται
στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 2 του παρόντος προσαυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές.»
Η ισχύς της ανωτέρω ρύθµισης αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 3863/2010.
4. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων επι-

κουρικής ασφάλισης που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους
της ηλικίας τους, έχουν εφαρµογή οι καταστατικές διατάξεις περί αναστολής καταβολής της σύνταξης των φορέων αυτών.
5. Η περίπτωση 2 της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 1902/1990 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 ( Α΄ 165) τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου και την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2150/ 1993 (Α΄
98) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 10
του ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη γήρατος ή
αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο, πλην ΟΓΑ, και των αναπήρων και θυµάτων πολέµου και µητέρων, που συνταξιοδοτήθηκαν µε
το άρθρο 63 παρ. 4 του ν. 1892/1990 ( Α΄ 101) δικαιούται
από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει συµπληρώσει το
όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη
νοµοθεσία για την απονοµή πλήρους σύνταξης και έχει
πραγµατοποιήσει τις αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας
πλήρους σύνταξης ελάχιστες ηµέρες εργασίας, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 6.000.
Αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει 4.800 ηµέρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συµπληρώσει το
65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος
µειωµένη κατά 50%. Προκειµένου για γυναίκες που έχουν πραγµατοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης,
το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόµενο έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ µέρους των γυναικών άσκηση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε
τον ανωτέρω αριθµό ηµερών ασφάλισης χωρεί, εφόσον
συµπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους µέχρι
31.12.2010.
Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισµένες δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος
συµπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µείωση σύνταξης επέρχεται και στην περίπτωση όπου απονέµεται σύνταξη
αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 παρ. 5 (εδάφια α΄ - γ΄) του α.ν. 1846/
1951 (Α΄ 179) εκτός αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 3.600 ηµέρες εργασίας εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία.»
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στους λοιπούς πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, προκειµένου για τις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά
για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, µε εξαίρεση την
περίπτωση άσκησης θεµελιωµένου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή
επικουρικής ασφάλισης, ταυτόχρονα ή µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.
Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όταν είναι ο φορέας στον οποίο
θεµελιώνεται δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Ειδικά για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω αναπηρίας από τους Τοµείς των κλάδων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχι-
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στον δώδεκα ετών ασφάλισης.
Η ισχύς της ανωτέρω ρύθµισης αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3863/2010.
Άρθρο 43
Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/
2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόµενο ποσό προσαυξηµένο µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι µεγαλύτερο των τριάντα (30) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος για καθέναν ασφαλιστικό οργανισµό, µε ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δεν µπορεί να είναι περισσότερες από
σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου µήνα.»
Άρθρο 44
Ασφαλιστέα Πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α΄ 287), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 56 του
ν. 1140/1981 (Α΄68 ) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 18 του ν. 1902/1990 (Α΄138 ), αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικά:
α) Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών και δεν υπάγονται υποχρεωτικά για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση
άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της
ονοµασίας και της νοµικής µορφής του, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
3371/2005 (Α΄178).
Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει και για την οποία ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρούµενο κατά τα ανωτέρω από
την ασφάλιση του Ταµείου, παρέχει και άλλη εργασία
του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλµατος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δηµιουργεί υποχρέωση ασφάλισης
σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
της ονοµασίας και της νοµικής µορφής του, υπάγεται ως
προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.
β) Οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου και των κάθε φύσης
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που παρέχουν εργασία,
για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών. Ως
προς το συντάξιµο του χρόνου ασφάλισης των προσώπων αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις θεµελίωσης νέου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι κατά περίπτωση διατάξεις της γενικής νοµοθεσίας που ισχύουν για τoν αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.»
2. Χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος σύµφωνα µε την καταργούµενη παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, αλλά όµως
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δεν έχει
εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραµένει ισχυρός.

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση για ακύρωση χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ, σύµφωνα µε την ανωτέρω καταργούµενη παράγραφο 6, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές που του επιστρέφονται
ή και µέρος αυτών, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης παραµένει ισχυρός στο ΕΤΕΑΜ. Η σχετική απόφαση για
τον χρόνο ασφάλισης που παραµένει ισχυρός, εκδίδεται
ύστερα από αίτηση του ασφαλισµένου.
Άρθρο 45
Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας ασφαλισµένων
του ΕΤΕΑΜ
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 995/1980
(Α΄251), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ.
323/1996 (Α΄ 220) και την παρ. 19 του άρθρου 22 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται οι συντάξεις των εργαζοµένων µε την ιδιότητα του ηθοποιού µελοδραµατικού θεάτρου, του
µουσικού πνευστών οργάνων και του χορευτού, που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µε πλήρη σύνταξη
στα προβλεπόµενα στις διατάξεις του π.δ. 212/1984 (Α΄
75) όρια ηλικίας και τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται πλήρη
σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τον οριζόµενο στο άρθρο 5 του ν. 997/1979 (Α΄ 287)
χρόνο ασφάλισης, από τον οποίο τον απαιτούµενο, από
τις ανωτέρω διατάξεις, χρόνο ασφάλισης µε τις ιδιότητες αυτές.»
Για τους ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας καταβάλλεται πρόσθετη ειδική εισφορά 3%, η οποία βαρύνει κατά 1% τον ασφαλισµένο και κατά 2% τον εργοδότη.
2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο η πρόσθετη ειδική εισφορά 3% για το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης, που απαιτείται για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο ΕΤΕΑΜ µε τις ανωτέρω διατάξεις. Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται για
κάθε µήνα επί των αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και εξοφλείται ή εφάπαξ µε έκπτωση 15% ή σε µηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, µέχρι εξήντα (60) το ανώτερο. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του οφειλόµενου ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται
σε σαράντα (40) µηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, παρακρατούµενες από τη σύνταξη.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 σε συνδυασµό µε
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρµογή και στις ήδη καταβαλλόµενες µειωµένες συντάξεις
σε συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες ανακαθορίζονται στο αντίστοιχο πλήρες ποσό αυτών, όπως
διαµορφώνεται κατά την ηµέρα υποβολής της σχετικής
αίτησής τους, από την οποία αρχίζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα. Για τον ανακαθορισµό της σύνταξης, οι
συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο
της καθοριζόµενης από την ανωτέρω παράγραφο πρόσθετης ειδικής εισφοράς, που υπολογίζεται επί των αποδοχών, µε τις οποίες έχει υπολογισθεί η σύνταξη, όπως
έχουν διαµορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης. Το ποσό που προκύπτει εξοφλείται ή εφάπαξ µε έκπτωση 15% ή µε την καταβολή του 1/3 αυτού εφάπαξ και του υπολοίπου σε σαράντα (40) µηνιαίες ισό-
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ποσες άτοκες δόσεις, παρακρατούµενες από την καταβαλλόµενη σύνταξη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του ΕΤΕΑΜ και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης ( Σ.Κ.Α.), καθορίζεται ο
τρόπος προσδιορισµού των αποδοχών των ασφαλισµένων της ανωτέρω κατηγορίας για τον υπολογισµό της
προβλεπόµενης πρόσθετης ειδικής εισφοράς, αν δεν παρέχουν την εργασία τους µε τις συγκεκριµένες ειδικότητες ως µισθωτοί, ή δεν έχουν αποδοχές κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, λόγω διακοπής της
εργασίας τους.
Άρθρο 46
Ασφάλιση Απασχολουµένων µε Σύµβαση Μίσθωσης
Έργου σε ΟΤΑ κ.λπ.
1. Οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου
που καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) σε φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), καθώς και
σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθµού υπάγονται για την απασχόλησή τους
αυτή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
2. Για όσους απασχολήθηκαν έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος µε µίσθωση έργου που καταρτίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και στους φορείς που περιγράφονται σε αυτή, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον
ΟΑΕΕ παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές
από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και αντίστοιχα η ασφάλιση που έχει
χωρήσει στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Το εδάφιο αυτό εφαρµόζεται στους απασχολούµενους µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος µε µίσθωση έργου σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101)
και σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και σε ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 31 του ν. 1514/1985
(Α΄13) για δράσεις που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρµόζονται και
σε εκκρεµείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας
4. Από τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι
απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για τους
οποίους λόγω της συγκεκριµένης απασχόλησης προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους Τοµείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων.
Άρθρο 47
Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
1. Στο τέλος του άρθρου 4 του β.δ. της 3ης/13.7.1936
«Περί Οργανισµού του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων» (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικώς από 1.7.2011 και οι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το
µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τοµέα
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του Ταµείου.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 2512/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 21 του ν. 3232/2004, αντικαθίσταταιαπό 1.1.2010
ως εξής:
«Ως τακτικές µηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισµό
της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού µισθού, του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας και οι νόµιµες
αυξήσεις αυτών.»
3.Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 9 του
ν. 2512/1997, όπως ισχύει µετά τη τροποποίησή του µε
το άρθρο 5 του ν. 3513/2006 (Α΄265), αντικαθίσταται από
1.1.2010, ως εξής:
«Ως αποδοχές για τον υπολογισµό του ανωτέρω βοηθήµατος νοούνται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών
(βασικός µισθός, επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και νόµιµες
αυξήσεις αυτών συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων
εορτών και αδείας εφόσον τα επιδόµατα αυτά υπόκεινται σε κρατήσεις), που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα
πέντε (5) τελευταία, από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη.»
4. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, συνταξιοδοτούµενοι από 1.1.2012 και εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ βοήθηµα ανάλογο µε το χρόνο που έχουν συµπληρώσει στην
ασφάλιση του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων,
µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. Για όσους δεν
έχουν συµπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στο Ταµείο,
για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται υπόψη οι µέσες αποδοχές του χρόνου ασφάλισης.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασµό µε το ν. 2112/ 1920 (Α΄ 67). Το ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο µε το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός ασφάλισης ταµείου
προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
5. Εισφορές για το δώρο του Πάσχα και το επίδοµα αδείας του έτους 2010 που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταµείο, δεν αναζητούνται.
6. Οι διατάξεις του Οργανισµού του Ταµείου Πρόνοιας
Δηµοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νοµοθεσίας
που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου
προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων του Ταµείου, καταργούνται.
7. Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταµείο µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, εξετάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή, διατάξεις.
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις Ασφάλισης Ασθένειας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του α.ν. 1846/
1951 (Α΄ 179) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Αν πεθάνει συνταξιούχος του πρώην Κλάδου Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεως και Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε., Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού–Ε.Τ.Ε. και Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού – ΗΣΑΠ, που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
38 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276) και το άρθρο 1 του ν. 3655/
2008 (Α΄ 58), χορηγείται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφάπαξ
βοήθηµα για έξοδα κηδείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο.
Τα ποσά που καταβάλλονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για
την αιτία αυτή µέσα στο έτος, αναζητούνται από τους
Φορείς Υγείας, στους οποίους κατά περίπτωση υπάγο-
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νταν οι θανόντες, µέσα στον Ιανουάριο του επόµενου έτους.
Αν δεν αποδοθούν τα εν λόγω ποσά από τους οικείους
Φορείς Υγείας, αναζητούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του Ιδρύµατος περί αναγκαστικής είσπραξης.»
2α. Στο τέλος του άρθρου 5 του β.δ. 244/1966 (Α΄ 66)
προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Το µόνιµο προσωπικό, καθώς και το µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ, που
προέρχεται από το πρώην Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ) και το πρώην Ταµείο Πρόνοιας
Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ-ΟΣΕ), καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους µετά τη συνταξιοδότησή τους, παραµένουν για υγειονοµική περίθαλψη στην ασφάλιση ΤΑΥΤΕΚΩ/Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εξαιρούµενοι
από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί, από το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης, την προβλεπόµενη
εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού
ΟΤΕ.
Στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται και οι ήδη συνταξιούχοι των πρώην ΤΑΠ - ΟΣΕ και ΤΠΠ - ΟΣΕ, ύστερα από
υποβολή αίτησης στους αρµόδιους φορείς µέσα σε έξι
µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
2β. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. της 17/18.12.1930
(Α΄ 395) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού
ΗΛΠΑΠ του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και τα
µέλη των οικογενειών τους µετά τη συνταξιοδότησή
τους, παραµένουν στην ασφάλιση του εν λόγω Τοµέα
και εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί, από το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης την προβλεπόµενη εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να αποδίδει
αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού
ΗΛΠΑΠ.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23
της αρ. 19875/Ε.452/1952 (Β΄ 90) υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η εισφορά υπέρ του Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού
Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του ΤΑΥΤΕΚΩ των
συνταξιούχων του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ/ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ορίζεται
σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλόµενων συντάξεων
και κατανέµεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης.
Το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης, την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει το σύνολο αυτής στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ.
Ως έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω ρύθµισης, ορίζεται η πρώτη του µεθεπόµενου µήνα από τη δηµοσίευση
του νόµου.»
4. Οι ασκούµενοι δικηγόροι από την έγγραφή τους
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τοµέων Υγείας Δικηγόρων του
Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλεπόµενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισµού για παροχές ασθένειας.

Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για τους ασκούµενους Δικαστικούς Επιµελητές από την εγγραφή
τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιµελητών.
5. Το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου,
που ιδρύθηκε µε το β.δ. 722/1961 (Α΄184), όπως µετονοµάστηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 742/1977 (Α΄ 234) και
λειτουργεί µε τον αυτοτελή Κλάδο Υγείας, ύστερα από
την ένταξη του Κλάδου Πρόνοιας αυτού στο Ταµείο Ασφάλισης Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.), µε το
άρθρο 104 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καταργείται από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Το σύνολο της κινητής περιουσίας του καταργούµενου
Ταµείου τίθεται σε εκκαθάριση από το Διοικητικό Συµβούλιο και δύο εκκαθαριστές, προτεινόµενους από το ίδιο όργανο.
Το ποσό που αποµένει ύστερα από, την εξόφληση των
οφειλών προς τρίτους, αποδίδεται στον Τοµέα Πρόνοιας
Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου του Τ.Α.Π.Ι.Τ. για την καταβολή των εφάπαξ βοηθηµάτων στους ασφαλισµένους
του Τοµέα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του.
6. Οι βουλευτές, τα µη έχοντα την ιδιότητα του βουλευτή µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και τα
µέλη οικογενείας αυτών, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, µπορεί για την κάλυψη παροχών υγειονοµικής περίθαλψης, να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΠΑΔ, ή να
διατηρούν την ασφάλισή τους στον Κλάδο Ασθένειας
του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλογή τους ή τον διορισµό τους. Στην
τελευταία περίπτωση, οι αναλογούσες εισφορές, όπως
αυτές καθορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε ασφαλιστικού οργανισµού υπολογίζονται επί των αποδοχών λόγω ιδιότητας ή της θέσης τους και βαρύνουν τους ίδιους.
7. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/
1951 (Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ που καταθέτουν αίτηση για συνταξιοδότηση και πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για σύνταξη, για όσο διάστηµα εκκρεµεί η
έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, εξακολουθούν να
ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας στο Ίδρυµα αν δεν
έχουν τις απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας ως ασφαλισµένοι.»
8. Οι παράγραφοι 5 και 6 άρθρου 72 του β.δ. της
29/5.25.6/1958 (Α΄ 96) τροποποιούνται ως εξής:
«5. Ασφαλισµένος µπορεί να επιδοτηθεί µέχρι εννέα
(9) µήνες µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η εκ νέου
καταβολή επιδόµατος, δεν είναι δυνατή πριν από την
πραγµατοποίηση από τον ασφαλισµένο 150 τουλάχιστον
ηµερών ασφάλισης µετά τη λήξη της επιδότησης. Για όσους έχουν συµπληρώσει συνολικό χρόνο ασφάλισης
πέντε (5) ετών, ο αριθµός των 150 ηµερών περιορίζεται
σε 100 για την εκ νέου επιδότηση.
6. Το Δ.Σ. του Ταµείου, µε αιτιολογηµένη απόφαση, η
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί, για εξαιρετικούς λόγους, που
αφορούν ιδίως την οικονοµική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, να παρατείνει τη χορήγηση του επιδόµατος έως δώδεκα (12) µήνες, στους ασφαλισµένους εκείνους, οι οποίοι έχουν πενταετή πραγµατική ασφάλιση
στο Ταµείο. Για την επανάληψη της επιδότησης και στην
περίπτωση αυτή απαιτούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.»
9. α. Πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
10 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης στον Τοµέα Ασφάλι-
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σης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, µπορεί να ζητήσουν την συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά,
σε έναν ή περισσότερους κλάδους, µε αίτηση που υποβάλλεται εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής
ασφάλισης, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Τοµέα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ή του Δηµοσίου. Η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι δυνατή, αν ο ασφαλισµένος κατά την
υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά το
στοιχείο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951
ή λαµβάνει σύνταξη µερικής αναπηρίας ορισµένου χρόνου, έστω και µε ποσοστό 50%.
Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ηµεροµηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης και η διάρκειά της δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
β. Ο ασφαλιζόµενος προαιρετικά υποχρεούται να καταβάλλει κάθε µήνα τη συνολική εισφορά ασφαλισµένου
και εργοδότη, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο ποσοστό
εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη των τελευταίων
τριών (3) µηνών πλήρους απασχόλησης και υπολογίζεται
στο µέσο όρο των αποδοχών των τελευταίων 24 µηνών
πλήρους απασχόλησης πριν από τη διακοπή της εργασίας, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες από το
50πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Με αίτηση του ασφαλισµένου η ανωτέρω βάση υπολογισµού µπορεί να προσαυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου
κάθε χρόνου, σε ποσοστό ανάλογο µε την αύξηση των
αποδοχών, βάσει των αντίστοιχων συλλογικών συµβάσεων. Μεταβολή της βάσης υπολογισµού των αποδοχών
στις οποίες υπολογίζεται η εισφορά δεν µπορεί να γίνει
πριν παρέλθει ένας χρόνος από την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση ή από την τελευταία µεταβολή.
γ. Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη. Καθυστέρηση
καταβολής πέραν του εξαµήνου από τη λήξη του µήνα
στον οποίο ανάγεται, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή,
ο ασφαλισµένος, µε αίτησή του, µπορεί να ζητήσει την
εκ νέου υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση από
την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα ενώ κατά τα λοιπά, εξοµοιώνεται, ως προς
τις έννοµες συνέπειές του, µε το χρόνο πραγµατικής ασφάλισης.
ε. Η λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται µε
δήλωση του ασφαλισµένου ή µε τη συνταξιοδότηση του
ασφαλισµένου λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο
χρόνο.
Αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται µε
την ανάληψη εξαρτηµένης εργασίας ή έναρξη ελευθέρου επαγγέλµατος ή µε την επιδότηση για ασθένεια ή µε
την συνταξιοδότηση του ασφαλισµένου λόγω µερικής αναπηρίας ορισµένου χρόνου.
στ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για την προαιρετική ασφάλιση στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
10. Στο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέµοντα Οργανισµό στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, προστίθενται τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέν-

νων και Πάσχα, καθώς και το επίδοµα αδείας, όπως καθορίζονται από την παρ.10 του άρθρου 3 του ν. 3845/
2010 (Α΄ 65), χωρίς υποχρέωση των συµµετεχόντων Οργανισµών στη δαπάνη συνταξιοδότησης. Το παρόν ισχύει από τη δηµοσίευση του ν. 3845/2010.
11. α. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, του άρθρου 33 του α.ν.
1846/1951(Α΄179) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Προς εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 τα
κατωτέρω πρόσωπα θεωρούνται µέλη της οικογένειας
του ασφαλισµένου ή του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας
ή γήρατος.
α) Η σύζυγος ή ο σύζυγος.
β) Τα άγαµα τέκνα (νόµιµα ή τέκνα που έχουν νοµιµοποιηθεί, αναγνωριστεί ή υιοθετηθεί, ή προγονοί) και τα
φυσικά τέκνα ασφαλισµένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους και εάν µεν είναι άνεργα µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη µετά τη λήξη των
σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όµως πέρα από
τη συµπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.
γ) Η µητέρα και ο πατέρας, καθώς και οι θετοί γονείς
υπό τις ίδιες µε τους φυσικούς γονείς προϋποθέσεις.
δ) Οι ορφανοί πατρός και µητρός εγγονοί και αδελφοί,
καθώς και οι ορφανοί µόνον από πατέρα ή µητέρα αδελφοί ή εγγονοί εφόσον ο επιζών γονέας θεωρείται κατά
τα ανωτέρω ως µέλος οικογένειας του ασφαλισµένου,
µέχρι συµπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και
εφόσον είναι άγαµοι.
2. Τα πρόσωπα τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο θεωρούνται ως µέλη της οικογένειας του ασφαλισµένου ή του συνταξιούχου, εφόσον συµβιώνουν
µε αυτόν και η συντήρησή τους για τις περιπτώσεις β΄,
γ΄, δ΄, βαρύνει κυρίως αυτόν.
Θεωρείται ότι υπάρχει συµβίωση και αν για σοβαρούς
λόγους, που ορίζονται µε κανονισµό, ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τα τέκνα, δεν συγκατοικούν προσωρινά.
Ειδικά για τον πατέρα, τη µητέρα και τους θετούς γονείς προκειµένου να ασφαλιστούν σαν µέλη οικογένειας
του παιδιού τους, εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρησης και της συγκατοίκησης, απαιτείται:
α) Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
β) Να µην έχουν εισοδήµατα από οποιαδήποτε αιτία
που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόµενα για
τους ανασφάλιστους σύµφωνα µε την Γ6/8645/74 απόφαση και την αριθ.139491/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1747).
3. α) Ειδικά για τα µέλη οικογένειας ασφαλισµένων
πολιτών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παροχές ασθένειας σε είδος χορηγούνται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135) (Οδηγία
2004/38 ΕΚ), τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής του άρθρου 16 του π.δ. αυτού και
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.
β) Ασφαλισµένοι πολίτες τρίτων χωρών επί µακρόν
διαµένοντες και τα µέλη οικογένειάς τους δικαιούνται
παροχές ασθένειας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
του π.δ.150/2006 (Α΄160) (Οδηγία 2003/109ΕΚ) και διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.
4. Με τον Κανονισµό µπορεί να παρέχεται εν όλω ή εν
µέρει η ιατρική περίθαλψη στα τέκνα και µετά τη συ-
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µπλήρωση του κατά την παράγραφο 1 ορίου ηλικίας, εφόσον είναι ανίκανα για κάθε εργασία.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του α.ν.
1846/1951(Α΄179) εφαρµόζονται αναλόγως σε όλους
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ
Άρθρο 49
Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή
Επαγγελµατικής Δραστηριότητας
Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ.
258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«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 επαγγέλµατός 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.»
Άρθρο 50
Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή
Επαγγελµατικής Δραστηριότητας
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του π.δ. 258/
2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, αν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια του
παρόντος και έχει πραγµατοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη µέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν από την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή
της ασφάλισης.
Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισµένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.
2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισµένος που έχει πραγµατοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και
δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής
του έως την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κυρίας ασφάλισης ή το Δηµόσιο.
Αν ο ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ κριθεί οριστικά ανάπηρος από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές, απαιτείται µε την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας και η διακοπή του επαγγέλµατος από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Αν ο ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ κριθεί ανάπηρος από
τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές για ορισµένο χρο-

νικό διάστηµα, δικαιούται να διατηρεί την επαγγελµατική
δραστηριότητά του για το διάστηµα αυτό, εφόσον καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν και
δεν αυτοαπασχολείται.»
Άρθρο 51
Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 258/2005 (Α΄316), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 5/2007 (Α΄4), αντικαθίσταται
ως εξής:
«η. αα. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης
(ΔΧ), ανεξαρτήτως ποσοστού κυριότητας και αυτοπρόσωπης ή µη χρήσης και εκµετάλλευσής τους.
ββ. Από 01.07.2010 οι µισθωτές, χρήστες, εκµεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ), εφόσον προσκοµίσουν συµβολαιογραφική ή άλλη επίσηµη πράξη ή ιδιωτικό συµφωνητικό που έχει κατατεθεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες, καθώς και στην αρµόδια Υπηρεσία
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται το αυτοκίνητο.
γγ. Οι µισθωτές - οδηγοί φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης που µισθώνουν τα οχήµατά τους σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 όπως ισχύει κάθε φορά.
δδ.Οι οδηγοί-εκµεταλλευτές φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης οι οποίοι εκµεταλλεύονται το όχηµα µε
αντάλλαγµα την καταβολή αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη
ή του ιδιοκτήτη προς αυτούς, σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 7 του ν. 3446/2006.
εε. Οι οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης που έχουν συνάψει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε
τον ιδιοκτήτη, καθώς και οι περιστασιακά εργαζόµενοι
ως οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..»
2. Σε κάθε επιβατικό αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) τηρείται «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» στο οποίο
αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ανά πάσα στιγµή οδηγού, καθώς και ο φορέας ασφάλισής του.
Σε περίπτωση απώλειας του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» απαιτείται άµεση αναγγελία στον Ο.Α.Ε.Ε.
και στο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας του οδηγού και άµεση αντικατάστασή του µε προµήθεια νέου
πριν την επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης που εκδίδεται εντός τριµήνου από την ισχύ
του παρόντος ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
την έκδοση, διανοµή και τήρηση του βιβλίου αυτού.
3. Εάν δεν τηρείται ή δεν επιδεικνύεται το «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παραγράφου 2 ή δεν καταχωρείται σε αυτό ο οδηγός που απασχολείται κατά τον
έλεγχο, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) στην
περίπτωση της πλήρους κυριότητας του οχήµατος από
έναν ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγεί αυτοπρόσωπα το όχηµα,
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος για δεκαπέντε (15) ηµέρες και χρηµατικό πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ, β) στην περίπτωση συνιδιοκτητών µε
αυτοπρόσωπη οδήγηση του οχήµατος, αφαίρεση του επαγγελµατικού διπλώµατος οδήγησης του µη συνεπούς
ιδιοκτήτη για ένα (1) µήνα και χρηµατικό πρόστιµο πε-
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ντακοσίων (500) ευρώ και γ) σε περίπτωση οδήγησης
του οχήµατος από µισθωτές, χρήστες, εκµεταλλευτές αφαίρεση του επαγγελµατικού διπλώµατος για ένα (1) µήνα και χρηµατικό πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η άδεια κυκλοφορίας ή το επαγγελµατικό δίπλωµα αντίστοιχα αφαιρείται για ένα (1) µήνα και το χρηµατικό πρόστιµο ανέρχεται στα χίλια (1.000) ευρώ.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων από οδηγό αυτοκινήτου ΤΑΞΙ πλήρους κυριότητας
συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος διατήρησε το αυτοκίνητο και µετά τη συνταξιοδότησή του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 669/1981, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 53/1991, επιβάλλεται ως κύρωση στέρηση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για ένα (1) µήνα και πρόστιµο χιλίων (1.000)
ευρώ, στην περίπτωση δε συνιδιοκτησίας επιβάλλεται
ως κύρωση στο συνταξιούχο του Ο.Α.Ε.Ε. πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το χρηµατικό πρόστιµο ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατά το διάστηµα
της αφαίρεσης του επαγγελµατικού διπλώµατος του επαγγελµατία, δεν επιτρέπεται, µίσθωση, χρήση, εκµετάλλευση του αυτοκινήτου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
πρόσληψη από αυτόν προσώπου για την οδήγηση του οχήµατος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., µπορεί να συγκροτούνται κλιµάκια
ελέγχου ασφάλισης των οδηγών κάθε µορφής αυτοκινήτων – οχηµάτων δηµόσιας χρήσης από υπαλλήλους του
Ο.Α.Ε.Ε., άλλων ασφαλιστικών οργανισµών και της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ύψος της
αποζηµίωσης, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις
καταβολής της καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
5. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του π.δ. 258/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. οι κατέχοντες ονοµαστικές µετοχές, µίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυµες εταιρίες, που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δηµοσίας
χρήσης µικρότερο ή ίσο του 10%.
Όσα από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο Δ.Χ. της ίδιας ανώνυµης
εταιρίας, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυµης εταιρίας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε..»
6. Χρόνος ασφάλισης µισθωτών, χρηστών και εκµεταλλευτών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) που τυχόν
εχώρησε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. µετά την 01.07.2010 µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται ισχυρός, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
7. Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4, και 5 του άρθρου
αυτού αρχίζει από 01.09.2011.

Άρθρο 52
Κατάταξη ασφαλισµένων του πρώην ΤΣΑ
στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε.
1. Τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 37 του π.δ.
258/2005 (Α΄316), ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε., έχουν δικαίωµα να καταταγούν, για το σύνολο ή µέρος του χρόνου ασφάλισής τους στο πρώην Τ.Σ.Α., στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά,
και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής
τους, ίση µε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
2. Τα οφειλόµενα ποσά εξοφλούνται είτε εφάπαξ είτε
σε ίσες διµηνιαίες δόσεις που δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα έτη για τα οποία επιθυµούν την ανακατάταξη. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν από την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται µε παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και
για τα πρόσωπα που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου.
4. Ο τρόπος καταβολής της παραπάνω ειδικής εισφοράς, οι προθεσµίες καταβολής της και οι επιπτώσεις τυχόν µη εµπρόθεσµης καταβολής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..
Άρθρο 53
Ειδικές Ρυθµίσεις Ο.Α.Ε.Ε.
1. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο
οχηµάτων Δηµοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) σε ιδιωτικό ή δηµόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. είναι η ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των
ιδιοκτητών, χρηστών και εκµεταλλευτών του οχήµατος,
η οποία χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Ε..
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.
258/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα παρακάτω πρόσωπα δικαιούνται να συνεχίσουν
την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον δεν είναι ασφαλισµένοι
ή συνταξιούχοι άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του
Δηµοσίου από ίδιο δικαίωµα και κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηρα από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.»
3. Τα µέλη/φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)
και ασκούν δραστηριότητα υπαγόµενη, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, στην ασφαλιστική προστασία του
Ο.Α.Ε.Ε., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισµό
αυτό, κατατασσόµενα στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005,
καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης, µειωµένες κατά 50%.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται οι συνέπειες από την καταβολή
µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών στις χορηγούµενες
παροχές, καθώς και η τυχόν κατάταξη των προσώπων αυτών σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε..
4. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
της παρούσας περίπτωσης και υπάγονται στις διατάξεις
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της περίπτωσης α΄ τα µέλη δασικών συνεταιρισµών που
κατοικούν µόνιµα στις περιοχές της περίπτωσης α΄ και
ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εµπορία ειδών
λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄.
Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ οι επαγγελµατίες βιοτέχνες και έµποροι των περιοχών της περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει
σύµβαση Ταχυδροµικού Πρακτορείου µε τα “Ελληνικά
Ταχυδροµεία Α.Ε.”».
5. Οι αναβάτες και µαθητευόµενοι αναβάτες δροµώνων ίππων ιπποδρόµου υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές σε είδος και σε χρήµα και διέπονται από τη νοµοθεσία του Κλάδου αυτού, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3655/2008 και την Φ40021/
11335/1153/18.05.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., στον οποίο
εντάχθηκαν τα παραπάνω πρόσωπα για κύρια σύνταξη,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 3655/2008, δεν υποχρεούται στη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής πέραν των παροχών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία
του Κλάδου αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του Συνδέσµου Αναβατών Δροµώνων Ίππων Ιπποδρόµου και του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και Αναλογιστική Μελέτη, µπορεί να
προβλέπονται πρόσθετες παροχές στους αναβάτες και
µαθητευόµενους αναβάτες, σε περίπτωση ατυχήµατος
κατά την άσκηση της εργασίας τους, παράλληλα οι αναλογούντες πόροι για την κάλυψη των παροχών αυτών αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.Ε..
Άρθρο 54
Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τοµέα Ασφάλισης
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010
(Α΄115), ) προστίθεται παράγραφος 5Α που έχει ως εξής:
«5Α.α. Όπου από τη νοµοθεσία του Τοµέα Ασφάλισης
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.,
προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία εξήντα (60) ετών µε τριάντα πέντε (35) έτη ασφάλισης, ο
χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόµενο έτος
αυξάνεται σταδιακά κατά ένα χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.
β. Όπου από τη νοµοθεσία του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε., προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία πενήντα
οχτώ (58) ετών µε τριάντα πέντε (35) έτη ασφάλισης, ο
χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόµενο έτος
αυξάνεται σταδιακά κατά ένα χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης, το δε ανωτέρω προβλεπόµενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται
σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και
µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1, 3,
4, 5, 5Α, 6 και 7 οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη µε
το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ή (35) ετών
ασφάλισης».
3. Οι διατάξεις των παραπάνω 1 και 2 παραγράφων ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 3863/2010.
Άρθρο 55
Παράλληλη Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση
Ασφαλισµένων πρώην Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 37 του
π.δ. 258/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στα πρόσωπα τα οποία κατέστησαν συνταξιούχοι
των πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α. µέχρι τις
31.12.2006, ή του πρώην Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων
(Τ.Π.Ξ.) µέχρι 31.07.2008, ο Οργανισµός εξακολουθεί να
καταβάλει τις συντάξεις τους χωριστά, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία στο παρόν προεδρικό διάταγµα.
2. Οι συντάξεις λόγω θανάτου που χορηγήθηκαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2676/1999 εξακολουθούν να
καταβάλλονται ως έχουν. Όσες χορηγήθηκαν µετά την ισχύ του νόµου αυτού, υπόκεινται στους περιορισµούς
που προβλέπονται στο άρθρο 62 του ίδιου νόµου.
Σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 1, 3 και 4, τα δικαιοδόχα µέλη του άρθρου 23 του
παρόντος προεδρικού διατάγµατος δικαιούνται δύο ή
περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου, το ποσό των οποίων καθορίζεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
3. Πρόσωπα που µέχρι τις 31.12.2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των
τριών Ταµείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή µέχρι
31.07.2008 του Τ.Π.Ξ. και έχουν θεµελιώσει, µε βάση το
χρόνο ασφάλισης, συνταξιοδοτικό δικαίωµα σε κάποιον
άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς, δικαιούνται
δεύτερη ή και περισσότερες συντάξεις από τον Ο.Α.Ε.Ε,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.
2084/1992, όπως ισχύουν περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.
Όσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους
ασφαλισµένους του πρώην Τ.Π.Ξ., αυτή υπολογίζεται µε
βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Π.Ξ., σε
συνδυασµό µε το άρθρο 8 του ν. 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.
4. Πρόσωπα που µέχρι τις 31.12.2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των
τριών Ταµείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή µέχρι
31.07.2008 του Τ.Π.Ξ. και παράλληλα ήταν ασφαλισµένοι σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς,
µπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον
Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς καµία επίπτωση στην ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη και αφού συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης, δικαιούνται σύνταξης ή συντάξεων γήρατος από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιού-
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χων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.
Όσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους
ασφαλισµένους του πρώην Τ.Π.Ξ., αυτή υπολογίζεται µε
βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Π.Ξ., σε
συνδυασµό µε το άρθρο 8 του ν. 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.
5. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας που η
σύνταξή τους τελεί σε αναστολή, λόγω άσκησης επαγγέλµατος που ασφαλίζονταν σε ένα εκ των τριών Ταµείων (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή λόγω µεταβίβασης της επιχείρησης σε ανήλικο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή και µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού και έως ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
Αναστολή σύνταξης που έγινε για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, πλην των ανωτέρω, παύει να ισχύει µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου.
6. Τα ανωτέρω πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 µπορούν µε αίτησή τους οποτεδήποτε να ζητήσουν την προσµέτρηση του χρόνου ασφάλισής τους για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προέρχονται από τα πρώην Ταµεία Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε.
και Τ.Σ.Α., το οργανικό ποσό της σύνταξής τους προσαυξάνεται µε 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που
θα προσµετρηθεί.
Στις περιπτώσεις προσµέτρησης χρόνου ασφάλισης
στο πρώην Τ.Π.Ξ. για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης που χορηγείται από τον Οργανισµό, το ποσό
της καταβαλλόµενης σύνταξης αυξάνεται µε το ποσό
που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο πρώην Ταµείο,
υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 3655/2008, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον Ο.Α.Ε.Ε. από 1.8.2008, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος.
Οι δικαιοδόχοι σε περίπτωση θανάτου των προσώπων
των παραγράφων 3 και 4, µπορούν να επιλέξουν την
προσαύξηση του οργανικού ποσού της σύνταξης όπως
παραπάνω για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε αξιοποιηθεί στη σύνταξη του θανόντα.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιασδήποτε
κατηγορίας εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα επέρχονται
από την 1η του εποµένου µήνα της υποβολής της αίτησης.

3. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, µη αγρότες-αγρότισσες και µη εργαζόµενοι-απασχολούµενοι σε άλλη εργασία/δραστηριότητα που ο µέσος όρος των εισοδηµάτων τους, που προέρχονται από τη συµµετοχή τους στο
Συνεταιρισµό, της τελευταίας τριετίας (2008 – 2010) ή
της πρώτης τριετίας για τους Συνεταιρισµούς που ιδρύονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπερβαίνει
το 200πλάσιο και υπολείπεται του 400πλασίου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση
του Ο.Γ.Α.. Εάν ο παραπάνω µέσος όρος των εισοδηµάτων υπερβαίνει το 400πλάσιο του Η.Α.Ε. υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Στην τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται στην 1η
ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και κατατάσσονται
µόνο προαιρετικά στις ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισµού.
4. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, συνταξιούχοι του
Ο.Γ.Α. δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α..
5. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του Δηµοσίου
ή του Ν.Α.Τ., υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε. εάν ο µέσος όρος των εισοδηµάτων τους όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 από τη συµµετοχή τους στο Συνεταιρισµό υπερβαίνει το 400πλάσιο του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Στις περιπτώσεις των προσώπων αυτών
δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 63
του ν. 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16
του ν. 3863/2010.
6. Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου που είναι ασφαλιστέα στον Ο.Γ.Α., αλλά ασφαλίστηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε.
µέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισµό, δικαιούνται, µε αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή, ατόκως, των ασφαλιστικών εισφορών τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Διαφορετικά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 56
Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισµών

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. δ.3348/1955
(Α΄ 242,) προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄, και στ΄
ως εξής:
«γ) Όσοι εργοδότες απασχολούν υγειονοµικούς ή ζητούν τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας υποχρεούνται:
αα) Να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών των
Τοµέων Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών, Τοµέας Πρόνοιας Υγειονοµικών), µε τη συµπλήρωση των σχετικών
Δελτίων Απογραφής και µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να γνωστοποιούν στις αρµόδιες υπηρεσίες των Τοµέων τυχόν µεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών

1. Τα µέλη κάθε µορφής Αγροτικών Συνεταιρισµών δεν
ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισµό µε βάση και κριτήριο µόνο την ιδιότητά τους αυτή.
2. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες-αγρότισσες που
είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α..
Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, µη αγρότες-αγρότισσες, που υπάγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε άλλους, πλην Ο.Γ.Α., ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία – απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους οργανισµούς αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
Άρθρο 57
Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισµένων
και εργοδοτών των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.
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(την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή µεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυµίας, της νοµικής
µορφής, των κατά νόµο υπεύθυνων, της έδρας της εταιρείας και προκειµένου περί φυσικών προσώπων τον τόπο κατοικίας ή διαµονής τους). Ως χρόνος γνωστοποίησης ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εποµένου
των ανωτέρων συµβάντων µηνός.
ββ) Να υποβάλουν καταστάσεις εισφορών και να προβαίνουν στην εξόφλησή τους µέσω του συστήµατος ελεγχόµενης είσπραξης, εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δ) Στους εργοδότες που δεν απογράφονται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα΄,
επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, πέραν των
προβλεποµένων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού
των εισφορών που αντιστοιχούν στη κατάσταση εισφορών ή στις καταστάσεις εισφορών που είχαν υποχρέωση
να υποβάλουν.
Στους εργοδότες που δεν υποβάλλουν εµπρόθεσµα
την κατάσταση εισφορών ή δεν εξοφλούν τις εισφορές
τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση ββ΄ του παρόντος ή προκύπτει διαφορά µεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, πέραν των προβλεποµένων προσθέτων τελών
και λοιπών επιβαρύνσεων, που ανέρχεται σε ποσοστό
30% επί του ποσού των εισφορών ή της διαφοράς που
προκύπτει µεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των
εισφορών που έπρεπε να δηλωθούν.
Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση
γνωστοποίησης µεταβολών που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα΄ του παρόντος, επιβάλλεται
πρόστιµο 300 ευρώ.
ε) Οι ανωτέρω εργοδότες που απασχολούν υγειονοµικούς υποχρεούνται να διατηρούν επί εικοσαετία τα στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στις υπηρεσίες του Ταµείου, καθώς και τα
στοιχεία από τα οποία προκύπτει απασχόληση υγειονοµικού µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (όπως έµµισθος,
κατά περίπτωση ή πράξη, κατά χρονική µονάδα).
Τα στοιχεία αυτά είναι οι καταστάσεις εισφορών µε τα
αντίστοιχα γραµµάτια πληρωµής, οι µαγνητικές ταινίες,
οι καταστάσεις µισθοδοσίας, οι καταστάσεις προσωπικού, οι αποδείξεις ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών των
κατά περίπτωση απασχολούµενων και αµειβόµενων, οι
ετήσιες αποδόσεις φόρου για αµοιβές τρίτων, οι συµβάσεις και τα ιδιωτικά συµφωνητικά κ.λπ..
στ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. καθορίζεται η µορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, µαγνητική κ.λπ.) των καταστάσεων απόδοσης
εισφορών και συνεισφορών που υποβάλλονται από τους
εργοδότες στο Ταµείο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.»
Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει την πρώτη του
εποµένου της δηµοσίευσης µήνα.

Ε.Τ.Α.Α., µπορούν να υπαχθούν:
α. Οι πτυχιούχοι υγειονοµικοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος και είναι εγγεγραµµένοι στον οικείο
υγειονοµικό σύλλογο, όπου αυτό απαιτείται, πριν την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.. Η ανωτέρω δυνατότητα χορηγείται από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και
µέχρι δύο έτη.
β. Οι υγειονοµικοί για τους οποίους προβλέπεται λήψη
ειδικότητας, µπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση των
Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστηµα αναµονής και τα τυχόν ενδιάµεσα διαστήµατα
που παρεµβάλλονται µέχρι την τοποθέτησή τους για την
λήψη κύριας ειδίκευσης και µέχρι τρία έτη.
γ. Στην ασφάλιση των Τοµέων Υγειονοµικών του
Ε.Τ.Α.Α. µπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται οι υγειονοµικοί, που µετά την έναρξη του επαγγέλµατος ή
άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Α.Υ., δεν αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλµατος σύµφωνα µε το π.δ. 517/1988 (Α΄
233) ή άλλη δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στον ανωτέρω τοµέα για διαστήµατα ανάµεσα σε δύο περιόδους ασφάλισης, και µέχρι δύο έτη
συνολικά. Το δικαίωµα αυτό ασκείται πριν την επανέναρξη της υποχρεωτικής ασφάλισής τους µε τις ισχύουσες
προϋποθέσεις και ανατρέχει στην ηµεροµηνία διακοπής
της προηγούµενης ασφάλισης.
Όσοι έχουν αναγνωρίσει χρόνους ασφάλισης που εµπίπτουν στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής δεν µπορούν να τα ασκήσουν εκ νέου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι να
µην ασκούν το επάγγελµα του υγειονοµικού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να µην έχουν στραφεί σε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα συνεπεία της οποίας υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ούτε να υπηρετούν την θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάµεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης του αντιθέτου η ασφάλιση διακόπτεται, ο χρόνος ασφάλισης διαγράφεται και τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.
δ. Όσοι ασφαλιστούν µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο καταβάλλουν τις προβλεπόµενες
εισφορές ελεύθερου επαγγελµατία µε τις τυχόν νόµιµες
προσαυξήσεις.
ε. Ο χρόνος ασφάλισης που ρυθµίζεται µε την παρούσα διάταξη, καθώς και ο χρόνος όσων έχουν υπαχθεί σε
ανάλογη ρύθµιση ασφάλισης µε αποφάσεις του Δ.Σ. του
πρώην Τ.Σ.Α.Υ. θεωρείται πλασµατικός µε όλες τις έννοµες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις δεν µπορούν να
ανακληθούν οι υποβληθείσες αιτήσεις.»

Άρθρο 58
Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. πριν την
Έναρξη Επαγγέλµατος

1. Το άρθρο 13 του ν. 3518/2006 (Α΄272) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε (1.1.2007) ως εξής:
«Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:

Στο άρθρο 2 του ν. 982/1979 (Α΄239) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στην ασφάλιση των Τοµέων Υγειονοµικών, του

Άρθρο 59
Ασφάλιση στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.
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α) Οι από 1.1.1993 ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. και
β) οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό
φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν
έχουν συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας
τους κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).
2. Στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Εργων του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. ασφαλίζονται προαιρετικά, µετά από αίτησή τους, οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι
του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
του Ε.Τ.Α.Α., εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης
πλην του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΤΠΥ) οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως
πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του
πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ
(1.1.2007).»
2. Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού για
τα πρόσωπα που σύµφωνα µε τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται από την ασφάλιση του
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων αναδροµικά από 1.1.2007 επιστρέφονται ως αχρεώστητα καταβληθέντα, µετά από
σχετική αίτηση.
3. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 6 του ν. 3518/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
« β) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του
ΕΛΠΠ. Ο χρόνος αυτός µπορεί, ύστερα από αίτηση του
ασφαλισµένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Εργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. και στην περίπτωση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3518/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του
ΕΛΠΠ από τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους, ο οποίος µεταφέρεται στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., µετά από αίτησή τους και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τοµέα Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ.»
5. Η περίπτωση α΄ της παρ.1 του άρθρου 23 του
ν. 3518/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισµένου στον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων του Κλάδου Πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. και ο χρόνος
ασφάλισης που διανύθηκε στον ΕΛΠΠ, ο οποίος συνολικά δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δέκα (10) έτη. Σε
περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας,
ο ανωτέρω χρόνος δεν µπορεί να είναι µικρότερος από
πέντε (5) έτη.»

Άρθρο 60
Παράλληλη Ασφάλιση Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.
Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο πριν την 1.1.1993 και είναι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπάγονται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του
Οργανισµού και δεν είναι συναφής µε την επαγγελµατική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Α.Α.. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της συνάφειας ή
όχι, της επαγγελµατικής δραστηριότητας µε την επαγγελµατική ιδιότητα, η αµφισβήτηση επιλύεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβούλιου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.).
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
β. Για τους ασφαλισµένους στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που θα διαγραφούν από τον ανωτέρω Κλάδο µετά την υποχρεωτική τους υπαγωγή στον
Ο.Α.Ε.Ε., το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον
Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για το χρόνο ασφάλισης που
έχουν διανύσει σε αυτόν, θα προσδιοριστεί µετά από οικονοµική µελέτη.
γ. Οι ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) που
έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση,
και θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, από δραστηριότητα που έχει αναληφθεί
µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου, αποκτούν δικαίωµα
αυτοτελούς υπολογισµού του τµήµατος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς τον υπολογισµό του µετέπειτα
διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.. Για τυχόν τµήµα χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση,
µετά την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Ο.Α.Ε.Ε., η Ειδική Προσαύξηση θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2α του άρθρου 8
του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).»
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.8.2010.
Άρθρο 61
Ειδικές Ρυθµίσεις Ε.Τ.Α.Α.
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή στους φορείς αυτοαπασχολούµενων, για τους οποίους προβλέπεται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, η συνταξιοδότηση των
γυναικών ασφαλισµένων τους ως µητέρων ανήλικων τέκνων.»
Η ισχύς της ανωτέρω ρύθµισης αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
2. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 3865/
2010 ( Α΄ 120) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία υποχρεωτική
ασφάλιση στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρµογή οι καταστατικές διατάξεις των τοµέων αυτών. Ειδικά για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 2084/1992, όπως ισχύει.»
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται από 1.1.2011 και εφεξής.
3. Προκειµένου για τους από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτούς ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), η προβλεπόµενη εισφορά για όλους τους Τοµείς του Ταµείου υπολογίζεται
επί των καταβαλλόµενων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του ν. 2084/1992 και των
προεδρικών διαταγµάτων 124/1993, 125/1993 και 126/
1993, όπως κάθε φορά διαµορφώνεται.
Για τις περιπτώσεις ασφαλισµένων των οποίων οι αποδοχές υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν στην εισφορά
ασφαλισµένου και εργοδότη καταβάλλονται από τον ίδιο
τον ασφαλισµένο, εντός του πρώτου τριµήνου του εποµένου έτους, και σε τρεις κατ’ ανώτατο όριο µηνιαίες δόσεις, εφόσον το οφειλόµενο ποσό υπερβαίνει τα 150,00
ευρώ.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής της ως άνω
διαφοράς εντός του τριµήνου, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα για τις καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές.
Η ισχύς της ανωτέρω ρύθµισης αρχίζει από την πρώτη
του εποµένου της δηµοσίευσης µήνα.
4. Το ιπτάµενο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που ασφαλίζεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ.) µπορεί να
συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε από τον ανωτέρω Τοµέα
µε τη συµπλήρωση 37 ετών πραγµατικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, συνυπολογιζόµενου του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111).
Για τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 14 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως ισχύει.
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3232/
2004 (Α΄ 48) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Ιατροί εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1568/1985 και έχουν υπαχθεί από την πρόσληψή τους στην υποχρεωτική
ασφάλιση άλλου, πλην του Tοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση
του φορέα αυτού, εφόσον η πρόσληψή τους και η υπαγωγή τους στην ασφάλιση πραγµατοποιήθηκε µέχρι και
την 31.12.1992. Η ισχύς του προηγουµένου εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3232/2004».
6. Η προβλεπόµενη προθεσµία στην παρ. 4 του άρθρου
44 του ν. 3863/2010 για την επιστροφή εισφορών στους
από 1.1.1993 εµµίσθους ασφαλισµένους του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), παρατείνεται µέχρι
31.12.2011.

7. Το άρθρο 57 του κ.ν. 5945/1934, όπως ισχύει µετά
την αντικατάστασή του µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 982/1979, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται εάν ο συνταξιούχος του Τ.Σ.Α.Υ. ασκήσει το επάγγελµα. Σε περίπτωση άσκησης επαγγέλµατος χωρίς αναστολή της σύνταξης, οι καταβληθείσες συντάξεις του αντίστοιχου
χρονικού διαστήµατος επιστρέφονται εντόκως.
2. Δεν θεωρείται ως άσκηση επαγγέλµατος η συµµετοχή σε ιατρικά συµβούλια.»
8. Ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης
των Τοµέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164), όπως ισχύει, για τη συµπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης, για
τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης για τους από
1.1.1993 και εφεξής ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται από τους ανωτέρω Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική
κατηγορία.
Άρθρο 62
Αναγνώριση χρόνων στο Ε.Τ.Α.Α.
1. Στο τέλος της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 3518/
2006 (Α΄272), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ασφαλισµένοι του καταργηθέντα Ειδικού Λογαριασµού Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), οι οποίοι δεν έλαβαν παροχή από το Λογαριασµό αυτό, λόγω συνταξιοδότησής τους και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της
ηµεδαπής ή το Δηµόσιο, πλην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (σήµερα Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων), οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει εισφορές στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. και δεν έχουν µεταφέρει το χρόνο
αυτό σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αποκτούν δικαίωµα
λήψης παροχών από τον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. (σήµερα Ειδική Προσαύξηση), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου, µε τον συνυπολογισµό
µόνο του χρόνου παράλληλης ασφάλισης στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης
της ηµεδαπής ή το Δηµόσιο που έχει αναγνωριστεί στον
πρώην Ε.Λ.Π.Π..
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για όσους έχουν ήδη
συνταξιοδοτηθεί από τον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων.
Η καταβολή της Ειδικής Προσαύξησης στα ανωτέρω
πρόσωπα αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µετά την
υποβολή αίτησης µήνα για αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής.
2. α. Οι ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, οι οποίοι
εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του καταργηθέντα Ειδικού Λογαριασµού Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) λόγω
της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο, µπορούν µε αίτησή τους
µετά τη διακοπή της παράλληλης επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας να αναγνωρίσουν στην Ειδική Προσαύξηση και στον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, το χρονικό διάστηµα για το οποίο εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ανωτέρω Λογαριασµού, εφόσον δεν έχουν καταστεί συνταξιούχοι και
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δεν θα δικαιωθούν σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο.
β. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών για
την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης της περίπτωσης
α΄ στην Ειδική Προσαύξηση και στο Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Τ.Α.Α..
γ. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Λ.Π.Π. που συµπίπτει µε
χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης
ή το Δηµόσιο, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση και τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, εφόσον ο ασφαλισµένος δεν έχει δικαιωθεί ή δεν θα δικαιωθεί σύνταξης
από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο και έχει διακόψει την παράλληλη επαγγελµατική του δραστηριότητα.
δ. Η Ειδική Προσαύξηση υπολογίζεται αυτοτελώς,
σύµφωνα µε την αναφερόµενη στην παρ. 2α του άρθρου
8 του ν. 3518/2006 σχέση, χωρίς τον υπολογισµό διανυθέντος χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο.
ε. Τα προβλεπόµενα από την παρούσα παράγραφο έχουν εφαρµογή και για όσους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από τον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.).
στ. Η καταβολή της Ειδικής Προσαύξησης στα ανωτέρω πρόσωπα αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µετά
την υποβολή αίτησης µήνα για αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Άρθρο 63
Ρυθµίσεις ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
1. Οι µέχρι 31.12.2010 πάσης φύσεως οφειλές των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 (Α΄ 76) προς
το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κεφαλαιοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, αναστέλλεται µέχρι την 31.12.2013 η λήψη αναγκαστικών µέτρων εις βάρος τους και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. Η κεφαλαιοποίηση
των οφειλών και η αναστολή ισχύει υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2011 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου
2013 εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των ανωτέρω τρεχουσών µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών µέχρι
το τέλος του τρίτου µήνα, αφότου αυτές κατέστησαν απαιτητές, οι υπόχρεες επιχειρήσεις διαγράφονται από το
Ειδικό Μητρώο µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη.
Όσες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους σύµφωνα µε διατάξεις

άλλων νόµων µπορούν να εξακολουθήσουν να υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή µπορούν να υπαχθούν στις
διατάξεις των άρθρων 54 επόµενα του ν. 3863/2010 για
τη ρύθµιση των οφειλών τους.
Μετά τις 31.12.2013 οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του
ν. 3551/2007 υπάγονται στην τότε ισχύουσα νοµοθεσία.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν αναδροµική ισχύ
από 1ης Ιανουαρίου 2011.
2. Οι οφειλές της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας
µε την επωνυµία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί, και δηµιουργηθήκαν κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της εταιρείας και
µέχρι τη λύση της, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του έτους 2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Στο άρθρο 8 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) ) προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Στους ιατρούς που έχουν σχέση εργασίας µε οποιαδήποτε µορφή µε το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ): α) κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25
του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) (ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε σχέση δηµοσίου δικαίου), β) κατά
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48)
(προσωπικοί ιατροί ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σύµβαση µίσθωσης έργου), γ) κατά τις διατάξεις του β.δ.
18/1956 (Α΄ 67) και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν.
1666/1986 (Α΄ 200) (ιατροί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου), δ) κατά τις διατάξεις του ν. δ.
1204/1972 (Α΄ 123) (ιατροί µε ειδική έννοµη σχέση ή µε
ειδική σύµβαση) παρέχεται η δυνατότητα να προµηθευτούν από προµηθευτή της επιλογής τους, εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ένα φορητό υπολογιστή (laptop), µε τις τεχνικές
προδιαγραφές που καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή του Ιδρύµατος, προκειµένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και παραπεµπτικά των ιατρικών εξετάσεων.
Με την παράδοση του τιµολογίου αγοράς από τους ως
άνω ιατρούς στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ), βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριµένου φορητού υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε
αυτούς µετά από το νόµιµο έλεγχο, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του συγκεκριµένου φορητού υπολογιστή (laptop) και µέχρι του συνολικού ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.».
4. Oι 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..
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
9 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), ισχύει αναλόγως και για τους ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. α. Η ασφάλιση σε έναν τουλάχιστον κλάδο του ΙΚΑΕΤΑΜ ή µόνο στο ΕΤΕΑΜ ή των φορέων ή των κλάδων
και λογαριασµών των οργανισµών κοινωνικής πολιτικής
τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εµφανίζεται στον Ατοµικό Λογαριασµό Α-
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σφάλισης που τηρείται ηλεκτρονικά και περιλαµβάνει τα
ατοµικά στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την εγγραφή του ασφαλισµένου στο µητρώο.
Στον Ατοµικό Λογαριασµό Ασφάλισης µεταφέρεται η
ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισµένου, που δηµιουργείται από την επεξεργασία των ΑΠΔ, από Εκθέσεις Ελέγχου Πράξεων Επιβολής Εισφορών, από αποφάσεις αναγνώρισης, ακύρωσης, µετατροπής ασφάλισης, από καταβολή εισφορών ειδικών κατηγοριών ασφάλισης και
λοιπά στοιχεία.
β. Ο ασφαλισµένος µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει
και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό του βίο µε την έκδοση µηχανογραφικού αποσπάσµατος του Λογαριασµού του, που περιλαµβάνει τις
εγγραφές που είναι διαθέσιµες στην ασφαλιστική του ιστορία, µέσω των Υποκαταστηµάτων ή Παραρτηµάτων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης ermis.
γ. Το Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης
περιέχει στοιχεία του εργοδότη, τις αποδοχές του εργαζόµενου, τις ηµέρες ασφάλισης, τον κωδικό ασφάλισης,
τις εισφορές και τα λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από
τη µηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ που υποβλήθηκαν από τους εργοδότες για τη χρονική περίοδο αναφοράς.
δ. Ειδικά για τους απασχολούµενους σε οικοδοµικά
και τεχνικά έργα το Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού
Ασφάλισης που εκδίδεται περιέχει εκτός των παραπάνω
στοιχείων και στοιχεία των έργων, καθώς και το προηγούµενο σύνολο των ηµερών ασφάλισης και των ηµερών
αδείας, στις οποίες συνυπολογίζεται η προβλεπόµενη από την παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Α.–ΙΚΑ, προσαύξηση
των ηµερών απασχόλησης κατά 20%.
ε. Κάθε εξάµηνο, ο εργοδότης υποχρεούται να λαµβάνει από την ηλεκτρονική σελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού
ασφάλισης για τα απασχολούµενα σε αυτόν πρόσωπα
και να το παραδίδει σε αυτά για την ενηµέρωσή τους. Το
απόσπασµα αυτό περιλαµβάνει εγγραφές της αιτούµενης χρονικής περιόδου, ίσης ή µεγαλύτερης από το εξάµηνο και αφορά απασχόληση µόνο στον αιτούντα εργοδότη.
στ. Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης µε
τις εγγραφές της αιτούµενης περιόδου, τηρουµένων των
διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), µπορούν να λαµβάνουν και πιστοποιηµένοι φορείς που µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, για τη χορήγηση παροχών στους ασφαλισµένους τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χρησιµοποιούν τα στοιχεία ασφάλισης στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.
ζ. Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόµους, τους ασφαλιζόµενους µε τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόµων του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδει Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης, για τα ηµερολογιακά τετράµηνα Σεπτεµβρίου
- Δεκεµβρίου, Ιανουαρίου - Απριλίου και Μαΐου – Αυγούστου, το οποίο γνωστοποιείται µαζί µε το ενηµερωτικό
σηµείωµα για τον Ειδικό Λογαριασµό Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων (ΕΛΔΕΟ) και αποστέλλεται, στη διεύθυνση κατοικίας τους ή µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
7. Οι εργοδότες που απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισµών ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλλουν στους φορείς αυ-

τούς, σε ηλεκτρονική µορφή τη µισθολογική κατάσταση
επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών.
Σε περίπτωση συνείσπραξης των εισφορών, οι µισθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται στον φορέα είσπραξης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, καθορίζεται η µορφή (έντυπη, µαγνητική, ηλεκτρονική κ.λπ.) των καταστάσεων απόδοσης εισφορών στην περίπτωση συνείσπραξης που υποβάλλονται
από τους εργοδότες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που απαιτείται για ρύθµιση θεµάτων που προκύπτουν από τις περιπτώσεις συνείσπραξης εισφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΔ
Άρθρο 64
1. Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ ρυθµίζονται η
ίδρυση, η επέκταση, η τροποποίηση, η µετονοµασία, η
κατάργηση και η συγχώνευση των τοπικού επιπέδου υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2, ΚΠΑ, ΤΥ), καθώς και των εκπαιδευτικών µονάδων αυτού. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών και εκπαιδευτικών µονάδων του Οργανισµού, η στελέχωσή
τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το µέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄220) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της προηγούµενης παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται:
α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν
σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή της
σύµβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαµβάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα.
β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε
κάθε υπόχρεη επιχείρηση µε τον ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή
µε οποιαδήποτε προηγούµενη προστατευτική διάταξη ή
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
γ) Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στον παρόντα νόµο, αλλά που έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση. Από τα ως άνω
πρόσωπα δεν συνυπολογίζονται εκείνα που προσλαµβάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα.
δ) Τα πρόσωπα της προηγούµενης περίπτωσης γ΄ που
συνυπολογίζονται στον υπολογισµό των ποσοστώσεων
απολαµβάνουν των ευεργετηµάτων του ν. 2643/1998.
Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό
του αριθµού αυτών που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει
τη µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα».
3. Το νοµικό καθεστώς εγγεγραµµένων στα µητρώα
του ΟΑΕΔ ανέργων, επιδοτουµένων ή µη, δεν µεταβάλλεται από απασχόλησή τους στη Γενική Απογραφή Πληθυσµού – Κατοικιών 2011 για λογαριασµό της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
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Άρθρο 65
Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς
αποχώρησης µισθωτού
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/
2001 (Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), µέσα σε οκτώ ηµέρες
κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού,
πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις
διατάξεις της νοµοθεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., για αναγγελία
πρόσληψης και καταγγελίας σύµβασης µισθωτού.
Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και
εφόσον η αποχώρηση του µισθωτού δεν αποδεικνύεται
από κανένα επίσηµο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλονται
πρόστιµα στον εργοδότη.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται τα κριτήρια επιβολής και το ύψος του προστίµου στις περιπτώσεις µη εµπρόθεσµης αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού.
Η επιβολή και είσπραξη του πιο πάνω προστίµου πραγµατοποιείται από τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα και µε τις
διαδικασίες που ορίζονται στη νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και σε περίπτωση αµφισβήτησής του επιλύεται κατά τις
διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α. - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).»
Άρθρο 66
Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς Ανέργων
Οι παράγραφοι 4-7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. α. Εργαζόµενοι, ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, εφόσον έχουν
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ηµέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας
ασφάλισης και παραµένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωµα
της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού µπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ηµερών
από την καταγγελία της σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωµα αυτό
εντός του προβλεπόµενου διµήνου µετά τη δηµοσίευση
του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5. Η δυνατότητα
υπαγωγής στις ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής και της
παραγράφου 5 λήγει στις 31.12.2012.
Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής ασθένειας σε είδος του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισµό των µηνιαίων
εισφορών, λαµβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν
στον κατώτατο βασικό µισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Εξαιρούνται του µέτρου οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωµα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δηµοσίου,
καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας έχουν συµπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης
για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώµατος.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συµµετέχει ο πρώην εργοδότης - καταγγέλλων τη σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας µε:
αα) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισµένους ηλικίας 55 ετών συµπληρωµένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου
ηλικίας όσο και των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης
για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώµατος και µέχρι τρία (3) χρόνια κατ΄ ανώτατο όριο.
ββ) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισµένους 60 ετών συµπληρωµένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας
όσο και των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης για λήψη
πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώµατος και µέχρι τρία (3) χρόνια κατ΄ ανώτατο όριο.
β. Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Για τον έλεγχο
της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας διάταξης
και κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων τους, υπεύθυνοι
φορείς είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, το ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΔ.
γ. Σε περιπτώσεις µη τήρησης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την παρούσα διάταξη:
αα. η καταγγελία της σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται
οι προβλεπόµενες από την εργατική νοµοθεσία διοικητικές κυρώσεις,
ββ. οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης στον υπόχρεο-καταγγέλλοντα τη σύµβαση εργοδότη επιβαρύνονται µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόµενων
ποσών εισπράττεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων αναγκαστικά µέτρα,
γγ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν έχουν το δικαίωµα συµµετοχής για διάστηµα έως και τρία (3) χρόνια
στα επιχορηγούµενα προγράµµατα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ,
δδ. οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση αυτής και παράλληλα απασχολούνται παράνοµα στον υπόχρεο ή σε
άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευεργέτηµα που τους έχει παρασχεθεί και υφίστανται τις νόµιµες κυρώσεις.
5. α. Ο ΟΑΕΔ αναλαµβάνει την κάλυψη του υπολειπόµενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίσταται
υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύµβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους
αυτασφάλισης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κλάδο
Λ.Α.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η
δυνατότητα επιµήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις
του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης µε πόρους του Λ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5α του παρόντος άρθρου.
Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφεροµένους.
Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από το όργανο ή τα όργανα
που αυτό ορίζει.

181
γ. Ειδικά οι εργαζόµενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των
οποίων η σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται,
ανεξάρτητα αν πρόκειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286) και της
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31.5.2001 (Β΄ 709), δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι
είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς µήνες
πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής,
εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούµενη συνεχώς, σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ.. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου µέχρι 31.12.2012. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να παρατείνεται η ισχύς της και πέραν της ηµεροµηνίας αυτής.
6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυοµένων της παραγράφου 4 σε προγράµµατα εργασίας των µακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 ( Α΄ 101), στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση του άρθρου
1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου, ο αριθµός των απολυοµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν µπορεί να υπερβαίνει
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των απολυοµένων. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο».
Άρθρο 67
Διεύθυνση Συντονισµού ΟΑΕΔ
1. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού συστήνεται Διεύθυνση Συντονισµού και Ανάπτυξης
Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναµικού.
Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει: ο σχεδιασµός, η οργάνωση, ο συντονισµός και η ανάπτυξη της αποτελεσµατικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σε συνεργασία µε τις λοιπές Διευθύνσεις.
2. Η Διεύθυνση της παραγράφου 1 συγκροτείται από
τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Υπηρεσιών Απασχόλησης
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ανήκει: η οργάνωση,
η ανάπτυξη, ο συντονισµός, η παρακολούθηση και εποπτεία του δικτύου των Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και απόδοσης, αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.
β. Τµήµα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναµικού και Επιχειρήσεων
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ανήκει: ο συντονισµός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας καταγραφής αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων, µέσω της εξατοµικευµένης προσέγγισης των

χαρακτηριστικών τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει κατάλληλες µεθοδολογίες και εργαλεία για να ενισχύσει την
ένταξη – επανένταξη – παραµονή ατόµων σε θέσεις εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τη διασύνδεση µε τις επιχειρήσεις. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.
3. Στην ως άνω Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής ενώ στα τµήµατα προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
4. Το προσωπικό που σύµφωνα µε την προϊσχύουσα
νοµοθεσία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης
του ΟΑΕΔ.
5. Ο χρόνος υπηρεσίας ο οποίος διανύθηκε σε θέση Υπευθύνου Τοµέα της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ, λογίζεται
ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από εισήγηση του Δ. Σ. του Οργανισµού εξειδικεύονται και συµπληρώνονται οι αρµοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111)
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στους σκοπούς του Ο.Α.Ε.Δ. περιλαµβάνεται και ο
σκοπός που σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 2956/2001 είχε η Εταιρεία «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού Α.Ε.».
8. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το µέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.
9. Οι οργανικές θέσεις που είχαν µεταφερθεί από τον
ΟΑΕΔ στην Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ επαναφέρονται στον
Οργανισµό.
Άρθρο 68
Υπηρεσιακές µεταβολές προσωπικού ΟΑΕΔ
1. Το πλεονάζον προσωπικό του ΟΑΕΔ του κλάδου ΔΕ
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και του κλάδου
ΔΕ του Τεχνικού Προσωπικού, που υπηρετεί µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου, µπορεί να µετατάσσεται σε
κενές οργανικές ή δηµιουργούµενες προσωποπαγείς
οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του ίδιου Οργανισµού σε κλάδους αντίστοιχους των τυπικών του
προσόντων.
Το ως άνω µετατασσόµενο προσωπικό του κλάδου ΔΕ
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού εντάσσεται σε αντίστοιχο κλάδο ΔΕ του Διοικητικού Προσωπικού.
2. Η µετάταξη γίνεται είτε µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας είτε µετά από αίτηση των υπαλλήλων.
Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, κάθε µετάταξη συνεπιφέρει και τη µεταφορά της θέσης του µετατασσοµένου από τον κλάδο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
ή του Τεχνικού Προσωπικού στον κλάδο του Διοικητικού
Προσωπικού.
3. Όταν η µετάταξη γίνεται µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου:
α) Ως πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρείται
εκείνο που κατά την έναρξη του διδακτικού έτους 2010 –
2011 (1.9.2010) υπηρετεί σε εκπαιδευτικές µονάδες του
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Οργανισµού, η ειδικότητα µε την οποία υπηρετεί βρίσκεται σε αναντιστοιχία.
β) Ως πλεονάζον τεχνικό προσωπικό θεωρείται εκείνο
που έχει χρονικά µικρότερη προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ.
Μεταξύ υπαλλήλων µε ισόχρονη προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ, προς µετάταξη επιλέγονται όσοι συγκεντρώνουν
συγκριτικά τα λιγότερα κοινωνικά κριτήρια.
Ενόψει της εφαρµογής του ανωτέρω εδαφίου ως κοινωνικά κριτήρια λαµβάνονται κατά σειρά υπόψη: αα) η
µόνιµη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από οµόζυγη
µεσογειακή αναιµία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, ββ) η µόνιµη αναπηρία
67% και άνω τέκνου, γγ) η ύπαρξη περισσότερων των
τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, δδ) η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εε) η ύπαρξη συζύγου που είναι µακροχρόνια άνεργος και στ) η ύπαρξη
συζύγου που είναι άνεργος.
4. Για τη µετάταξη:
α) Του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου αποφασίζει το αρµόδιο για το διοικητικό προσωπικό του ΟΑΕΔ υπηρεσιακό συµβούλιο, µετά από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του ΟΑΕΔ
που είναι αρµόδιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
β) Του Τεχνικού Προσωπικού της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου αποφασίζει το αρµόδιο για το διοικητικό προσωπικό του ΟΑΕΔ υπηρεσιακό συµβούλιο.
Οι µετατασσόµενοι τοποθετούνται µε απόφαση του
Διοικητή σε αντίστοιχες των προσόντων τους θέσεις και
αµείβονται µε τις αποδοχές των θέσεων, στις οποίες τοποθετούνται.
5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ που µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει αποκτήσει τυπικά
προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπαιδευτική βαθµίδα ανώτερη εκείνης στην οποία υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, είναι δυνατόν κατόπιν σχετικής αίτησης να µετατάσσεται σε ανώτερη βαθµίδα. Αν
στη βαθµίδα αυτή κατά το χρόνο της µετάταξης δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο µετατασσόµενος, αυτός τοποθετείται σε
αντίστοιχη του κλάδου του προσωποπαγή θέση της ανώτερης βαθµίδας, καταλαµβάνει δε την πρώτη οργανική
θέση της κατηγορίας, του κλάδου και της ειδικότητάς
του που θα κενωθεί στη βαθµίδα, στην οποία έχει µεταταχθεί, οπότε η προσωποπαγής θέση που κατείχε πριν
αυτοδικαίως καταργείται.
Άρθρο 69
Επιδότηση Εισφορών από ΛΑΕΚ
1. Μπορεί να επιδοτούνται από πόρους του ΛΑΕΚ µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (εργοδοτών
και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µισθωτούς
σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, οι οποίες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ
και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τα προγράµµατα της παραγράφου 1 καθορίζονται: α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος µπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των

διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας. β) Το
ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών
για τους προσλαµβανόµενους µισθωτούς, ο ανώτατος αριθµός των ως άνω επιδοτούµενων µισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης κατά τα
διάφορα στάδια του προγράµµατος, ο χρόνος της µετά
από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής
απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαµβανοµένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου
προσωπικού. γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ ή/ και στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα προγράµµατα απασχόλησης του παρόντος άρθρου. δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα µε την Επιτροπή Διαχείρισης
του ΛΑΕΚ, αποφασίζουν για την ύπαρξη ή µη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. στ)
Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τους όρους και τον έλεγχο
εφαρµογής των προγραµµάτων αυτών.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 προγράµµατα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση µέχρι και του εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζοµένων) για τη διατήρηση θέσεων
σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.
4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα
καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου
προγράµµατα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και
του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρµογή του προγράµµατος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι
ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούµενης και µη) των µισθωτών που καθορίζει το πρόγραµµα.
Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το αναλογούν ποσό της δαπάνης που
καταβλήθηκε από τον ΟΑΕΔ/Κλάδο ΛΑΕΚ αχρεωστήτως
για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον ΟΑΕΔ/Κλάδο ΛΑΕΚ.
5. Το αναλογούν ποσό που αποδίδεται στον ΟΑΕΔ/
Κλάδο ΛΑΕΚ προσδιορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ.
6. Tα πρόσωπα που εντάσσονται στα επιδοτούµενα
προγράµµατα απασχόλησης του παρόντος άρθρου δεν
δικαιούνται της επιδότησης της εργατικής εισφοράς του
άρθρου 14 του ν. 2837/2000 (Α΄178) για όσο χρόνο συνολικά διαρκεί το πρόγραµµα απασχόλησης.
Άρθρο 70
Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων
1. Ενστάσεις κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, εκτός των πράξεων που εκδίδει ο Διοικη-
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τής ή το Διοικητικό Συµβούλιο, κρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού ή από το όργανο ή από
τα όργανα που αυτό ορίζει.
Όταν οι διοικητικές πράξεις αφορούν υπαγωγή σε
προγράµµατα και γενικά σε δράσεις που υλοποιούνται
µε πόρους του κλάδου ΛΑΕΚ, ο ορισµός από το Διοικητικό Συµβούλιο του οργάνου ή των οργάνων για την κρίση
των αντίστοιχων ενστάσεων γίνεται µετά από γνώµη της
Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ ορίζει τις κατά
περίπτωση προθεσµίες, εντός των οποίων ασκούνται οι
ενστάσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία
για τη διαδικασία άσκησης και κρίσης των ενστάσεων
της προηγούµενης παραγράφου.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κάθε
γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς αυτό καταργείται.
Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και
τις ενστάσεις, οι οποίες ασκήθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος αυτού και των οποίων η εξέταση εκκρεµεί.
Άρθρο 71
Επικοινωνία και Εγγραφή Ανέργων στον ΟΑΕΔ
1. Το άρθρο 29 του ν. δ. 2961/1954 (Α΄197), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3464/1955 (Α΄350)
και το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 1082/1980 (Α΄250), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, καθορίζονται τα µέτρα ελέγχου της
ανεργίας, καθώς και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους
ανέργους που δεν συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους.»
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) οι περιπτώσεις που ο άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται ο ίδιος στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου
της κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησής του, β) οι
περιπτώσεις που ο άνεργος µπορεί να προσέρχεται ο ίδιος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, γ) η περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εµφάνισης του ανέργου στην
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, δ) η διαδικασία για τις ανανεώσεις εγγραφής των ανέργων στα οικεία µητρώα,
ε) η διαδικασία για την καταβολή των επιδοµάτων ανεργίας και στ) κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Όταν συντρέχει λόγος αναστολής της επιδότησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισµού Παροχών Ανεργίας, ή λόγος διακοπής της επιδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ του ως άνω Κανονισµού, ο επιδοτούµενος άνεργος, εντός οκτώ (8) εργασίµων ηµερών από
την ηµέρα συνδροµής του λόγου αναστολής ή διακοπής
της επιδότησης, υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά
την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορούν να ορίζονται λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου.
4. Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, κάθε διάταξη γενική ή ειδική αντίθετη προς το παρόν άρθρο και προς τις εκδιδόµενες δυνάµει αυτού κανονιστικές πράξεις καταργείται
αυτοδικαίως.
Άρθρο 72
Επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Για την επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄71):
α) Οι διατάξεις, που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσµίες και
τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Διευθυντών
των Σχολικών Μονάδων, των Υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ).
β) Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στις διατάξεις αυτές του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ αναφέρονται Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια, νοείται το οικείο Α΄ Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ, όπου
ο Σύλλογος Διδασκόντων νοείται ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας, όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ και όπου Διευθυντής Εκπαίδευσης
νοείται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.
Άρθρο 73
Επιταγή απόκτησης Επαγγελµατικών Προσόντων
1. O ΟΑΕΔ µπορεί να χορηγεί σε εγγεγραµµένους ανέργους «επιταγή απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων», µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα αρχικής ή
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι και για την παρακολούθηση των οποίων
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της «επιταγής απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων» καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΟΑΕΔ.
Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται ότι η χρήση
της «επιταγής απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων»
µπορεί να συνδυάζεται µε προγράµµατα ενεργητικών απασχόλησης, συµβουλευτικής και γενικά δράσεων καταπολέµησης της ανεργίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται η αξία, η µορφή και το
περιεχόµενο της «επιταγής απόκτησης επαγγελµατικών
προσόντων» και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την «επιταγή απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων».
4. Η «επιταγή απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων» δεν υπόκειται σε φόρο και γενικά σε κρατήσεις
για το Δηµόσιο και τρίτους, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται.
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Άρθρο 74
Προγράµµατα ΟΑΕΔ
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, ο Οργανισµός µπορεί να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράµµατα κατ’ εφαρµογή
των κατευθυντηρίων γραµµών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ισχύουν κάθε φορά.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3762/2009 (Α΄75), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι εργαζόµενοι στην «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», των οποίων η σύµβαση λύεται εντός έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και οι οποίοι µέχρι 31.12.2016 συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή µειωµένης συνταξιοδότησης, εντάσσονται σε
πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν αιτήσεώς τους στον ΟΑΕΔ».
3. Η τελευταία πρόταση της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 3762/2009, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η µηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό µεταβολής
του δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, αρχής γενοµένης από 1.1.2012».
4. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά
Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάµατος, Σαλαµίνας και
είναι εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, είναι δυνατόν να επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη µέρους ή του συνόλου των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης (εργοδότη και εργαζοµένου) για
εργαζόµενους, τους οποίους απασχολούν εντός της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά Δραπετσώνας,
Κερατσινίου, Περάµατος, Σαλαµίνας και τους οποίους αµείβουν µε τις οικείες τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της επιδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου 4.
6. Στο τέλος της παρ. 2Α του άρθρου 32 του ν. 3762/
2009, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
« ή δ) πληρούν την προϋπόθεση του εδαφίου α΄ ως
προς τον αριθµό και το χρόνο πραγµατοποίησης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης, είναι άνεργοι κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας τροποποίησης,
διανύουν το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους µέχρι 31.12.2010 και θα αναγγελθούν στον ΟΑΕΔ εντός
του πρώτου (1ου) τριµήνου από τη δηµοσίευση της παρούσας τροποποίησης».
7. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (Α΄ 178)
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Tα πρόσωπα που εντάσσονται στα προγράµµατα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών δεν δικαιούνται της
επιδότησης της εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 του
ν. 2837/2000 (Α΄178) για όσο χρόνο συνολικά διαρκεί το
πρόγραµµα αυτασφάλισης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Θέµατα Διοικητικής Οργάνωσης ΓΓΚΑ
και εποπτευόµενων ΦΚΑ
Άρθρο 75
Ρυθµίσεις Προσωπικού ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 3528/2007, έχουν εφαρµογή και
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 3584/2007 (Α΄
143) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολική συντάξιµη υπηρεσία όπως
ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 159 του Κώδικα
Κατάστασης Υπαλλήλων Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3584/
2007, Α΄ 143), παρατείνεται η παραµονή του στην υπηρεσία, έως τη συµπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι
πέραν του 67ου έτους της ηλικίας».
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των
προηγουµένων παραγράφων, η αίτηση γίνεται αποδεκτή,
εφόσον υποβληθεί µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα εκείνου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού. Δυνατότητα
ασκήσεως δικαιώµατος έχουν και όσοι αυτοδικαίως έχουν απολυθεί από 1.10.2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
η πράξη συνταξιοδότησης, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
4. Οι υπ’ αριθµ. 2/2880/0022/17.3.2010 (Β΄ 290),
2/2881/0022/16.3.2010 (Β΄ 290) και 36091/1332/
3.3.2010 (Β΄ 262) αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η υπ’ αριθµ. Φ.80427/οικ.5506/833/17.3.2010 (Β΄ 289) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν αναδροµική ισχύ από 1.1.2010. Η υπ΄ αριθµ. 11961/
448/30.8.2010 (Β΄ 1345) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναδροµική ισχύ από 1.7.2010.
5. Ο δικηγόρος µε έµµισθη εντολή του τέως ΤΑΞΥ που
µεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 6 του ν. 3655/2008 (Α΄58), µεταφέρεται µε
την ίδια εργασιακή σχέση και οργανική θέση που κατέχει
στο ΤΑΠΙΤ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διακόπτεται η διάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, που είχαν διατεθεί από το ΕΤΕΑΜ στη νοµική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου
57 του ν. 3655/2008 (Α΄58).
7. Από τις θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 38 του ν. 3458/2006 (Α΄94) και διατηρήθηκαν
στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3569/
2007 (Α΄122), τρεις θέσεις µεταφέρονται στο πολιτικό
γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και µετατρέπονται σε µια θέση µετακλητού υπαλλήλου και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών προβλεπόµενες στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32, της περίπτωσης δ΄ των άρθρων 47, 55, 65, 77,
111 και 120 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 58), καθώς
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και οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 154/2006 «Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών ΟΑΕΕ» (Α΄167) και του πέµπτου εδαφίου του άρθρου 13 του π.δ. 187/2007 «Οργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων
Υπαλλήλων», αντικαθίστανται ως εξής:
«την αξιολόγηση των προϊσταµένων των οργανικών
µονάδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 318/1992,
όπως ισχύει, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του
υπηρετούντος προσωπικού».
9. α. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του π.δ. 213/1992 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄102), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Των Διευθύνσεων, πλην αυτών που υπάγονται στις
παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, προΐστανται
υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ
Οικονοµικού».
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38 του π.δ.
213/1992, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Των Τµηµάτων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου
ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, πλην των παρακάτω, που προΐστανται υπάλληλοι κλάδων που αναφέρονται στον καθένα».
10. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Οργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989, Α΄ 127) όπως αντικαταστάθηκε δυνάµει του άρθρου 34 του π.δ. 363/
1992 (Α΄ 184) και ακολούθως τροποποιήθηκε δυνάµει
του άρθρου 3 του π.δ. 302/2002 (Α΄ 268), αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. Στη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού µε γνώση
στο αντικείµενο».
Άρθρο 76
Οργανωτικά Θέµατα ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
1. Στον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσεται και το υφιστάµενο σε αυτή
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου. Το Γραφείο αυτό είναι αυτοτελές, έχει δε τις αρµοδιότητες και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους.
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115)
η καθοριζόµενη ηµεροµηνία, αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία 1.9.2011.
3. Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν. 3863/2010 εντάσσεται µε την προβλεπόµενη διάρθρωση στην υφιστάµενη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στελεχώνεται µε το πάσης φύσεως
υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπηρίας και
Κοινωνικής Εργασίας.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, η Δι-

εύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται.
Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταργείται και αντίστοιχα η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται στη Γενική
Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
4. Από τις οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού του
κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που έχουν κατανεµηθεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διακόσιες πενήντα (250) κενές µεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού των ανωτέρω υπηρεσιών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, δύναται να λειτουργούν Γραφεία του ΟΑΕΕ σε περιοχές
που δεν εδρεύουν Υπηρεσίες του Οργανισµού, τα οποία
ανήκουν οργανικά στα Τµήµατα του ΟΑΕΕ που έχουν
την κατά τόπο αρµοδιότητα των περιοχών που λειτουργούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των
Γραφείων αυτών, ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων, οι Υπηρεσίες του Οργανισµού στις οποίες θα ανήκουν οργανικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.
6. Για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος
Συµβούλου της ΗΔΙΚΑ, συνιστώνται µία (1) θέση ειδικού
συµβούλου και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της
αλλοδαπής.
Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Διευθύνοντος
Συµβούλου, η δε διάρκειά της καθορίζεται στους έξι (6)
µήνες, µε δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσής της µε όµοια απόφαση.
Ο εν λόγω Ειδικός Σύµβουλος και οι Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία και
ταυτόχρονα µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο
του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται
δικαίωµα αποζηµίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή
αξίωση.
Η αµοιβή τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περίπτωση β΄ του
ν. 2556/1997 (Α΄270) έχουν εφαρµογή και για το Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα.
8. Α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20 του
ν. 3863/2010 ( Α΄ 115) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η καταβολή της αµοιβής των ανωτέρω προσώπων
από κάθε νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις
ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιµοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόµενου) που αναλογούν και η απόδοσή
τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης
(ΦΚΑ), γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήµου υπό τύπο επιταγής.
β. Μέσω λογαριασµών που τηρούν ο εργοδότης και ο
εργαζόµενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
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γ. Με κατάθεση και είσπραξη µετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
δ. Με ειδικού τύπου έµβασµα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παράγραφος 3 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113)
Το ειδικό εργόσηµο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη µε καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά
τόπους υποκαταστήµατα των ΦΚΑ, από τις συνεργαζόµενες µε τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήµατά
τους, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα
ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόµενο.
4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την
είσπραξη της αµοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς
και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών
στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα αναγραφόµενα στο
εργόσηµο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που αναλογούν στην αµοιβή, την είσπραξη και απόδοσή τους στους
οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήµου, καθώς και
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή στοιχείο για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη των κατά περίπτωση αρµοδίων Διοικητικών Συµβουλίων των φορέων».
Β. Στο άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται παράγραφος 6Α ως ακολούθως:
«6Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους µήνες ασφάλισης κάθε έτους, όπως αυτοί υπολογίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, υπολογίζονται µε βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το έτος αυτό, ανάλογα µε την
ασφαλιστική κατηγορία του απασχολούµενου, εξοφλούνται δε από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί εντός του
έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος νόµου και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από τις αµοιβές του απασχολούµενου.
Στην περίπτωση των απασχολουµένων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος και εφόσον τα παρακρατούµενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για
την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου
του έτους, οι υπόλοιπες οφειλόµενες για το έτος αυτό
εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 12 και
14 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72).
Στην περίπτωση των απασχολουµένων µε χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) µηνών ετησίως, εάν τα παρακρατούµενα εντός εκάστου έτους ποσά δεν επαρκούν
για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των µηνών ασφάλισης του έτους, όπως αυτοί έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου, ισχυροί µήνες ασφάλισης θεωρούνται
µόνο οι µήνες οι οποίοι έχουν εξοφληθεί κατά τα ανωτέρω, µη αναζητουµένων από τον ΟΓΑ των εισφορών για
τους υπόλοιπους µη εξοφληµένους µήνες του έτους. Οι
εισφορές αυτές δύναται να εξοφληθούν, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα κατά το χρόνο καταβολής ποσά εισφορών, µόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού
κινδύνου.

Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος νόµου και την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιστρέφονται
σε καµία περίπτωση.
Τυχόν πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν µεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συµψηφίζονται µε οφειλόµενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούµενου στον ΟΓΑ, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
που ο απασχολούµενος της παραγράφου 1 περίπτωση
β΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόµου, είναι κατά το ίδιο
έτος ασφαλισµένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ως αυτοτελώς απασχολούµενος σε άλλες ασφαλιζόµενες στον ΟΓΑ εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παρακρατηθείσες µε εργόσηµο εισφορές συµψηφίζονται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισµένου για το ίδιο έτος. Τυχόν πλεονάζουσες για το έτος
αυτό εισφορές δεν επιστρέφονται, αλλά ο ασφαλισµένος κατατάσσεται σε µεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα µε το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών.»
9. Οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/
2011 (Α΄113) έχουν εφαρµογή, εκτός από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ),
και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από
2.3.2011.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 21 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει του
άρθρου 3 περίπτωση α΄ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Ειδικά για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και τον Οργανισµό
Εργατικής Εστίας και µόνο για το έτος 2011, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισµού αναλαµβάνονται για ολόκληρο το ποσό από την έναρξη του οικονοµικού έτους».
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3655/
2008 (Α΄ 58), προστίθεται περίπτωση Δ΄ ως ακολούθως:
«Δ) Η Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών αποτελείται
από:
α) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε βαθµό Α΄, ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, ως µέλος.
γ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που
προτείνονται σε τριπλάσιο αριθµό από κάθε οργάνωση,
εκ των οποίων ένας (1) από την Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ένας
(1) από τη Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
(Ε.Σ.Ε.Ε.) και ένας (1) από την Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.), ως
µέλη.»
2. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παρ. 7
του άρθρου 5 του ν. 3655/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ως µέλος. Τον ανωτέρω εκπρόσωπο µαζί µε τον αναπληρωτή του, που διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.
Σε περίπτωση µη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο
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Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισµό των προσώπων αυτών κατά την κρίση
του.
Μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών µελών της ανωτέρω Επιτροπής, η επιλογή του εκπροσώπου των ασφαλισµένων και του αναπληρωτή του γίνεται µεταξύ των ήδη συµµετεχόντων στην Επιτροπή εκπροσώπων των ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.»
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα εκείνου της δηµοσίευσης.
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του
ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που προτείνονται: τρεις (3) από την ΑΔΕΔΥ, ένας (1) από την
ΠΟΕ-ΟΤΑ, ένα (1) από τους ασφαλισµένους του ενταχθέντος ΤΠΟΕΚΕ, που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσµο Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) και ένας (1) από τους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής
(ΠΟΠΟΚΠ), µε τους αναπληρωτές τους.»
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του
µεθεπόµενου µήνα εκείνου της δηµοσίευσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκδίδεται κανονισµός µε τον οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αρµοδιότητας και λειτουργίας των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑΕΤΑΜ.
5. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
74 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως εκπρόσωποι των εργοδοτών δεν ορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα του ασφαλισµένου
του ΤΑΥΤΕΚΩ.»
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του
τρίτου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
6. Στα Διοικητικά Συµβούλια των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τµήµατος της ΓΓΚΑ και ως µέλη Προϊστάµενοι
Διεύθυνσης ή Τµήµατος της ΓΓΚΑ ή υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας µε πενταετή υπηρεσία στη ΓΓΚΑ. Στις Διοικούσες
Επιτροπές του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζονται ως µέλη, απαιτείται να είναι ΠΕ
κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη
ΓΓΚΑ.
Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισµό ως Κυβερνητικού Επιτρόπου και µέλους οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Φορέων αυτών.
7. α. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διοικείται από δεκαπενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από:
αα) Τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του.
ββ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που
προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους.
γγ) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Εθνική Συ-

νοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), µε
τους αναπληρωτές τους.
δδ) Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
ΙΚΑ και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών, µε τον αναπληρωτή του.
εε) ΄Εναν (1) υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διοικητικό ή υγειονοµικό, ανάλογα µε τη φύση των συζητούµενων θεµάτων, που προτείνεται, ο µεν διοικητικός από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ), ο
δε υγειονοµικός από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Υγειονοµικών Υπαλλήλων ΙΚΑ και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού
ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ).
στστ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Eργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Προϊστάµενο Διεύθυνσης της
ΓΓΚΑ, µε τον αναπληρωτή του.
ζζ) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών,
Προϊστάµενο Διεύθυνσης, µε τον αναπληρωτή του.
ηη) Tέσσερις (4) ειδικούς επιστήµονες που έχουν εµπειρία και κατάρτιση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης
ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης, µε τους αναπληρωτές τους.
β. Οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων, των εργοδοτών
και των συνταξιούχων, καθώς και ο υπάλληλος του ΙΚΑΕΤΑΜ διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται
από τις ανωτέρω συνδικαλιστικές ή επαγγελµατικές οργανώσεις ή σωµατεία εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους. Σε περίπτωση µη
υποβολής των σχετικών προτάσεων εντός της ανωτέρω
προβλεπόµενης προθεσµίας, ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισµό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του.
γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο εκάστοτε Γενικός Γραµµατέας της ΓΓΚΑ, που αναπληρώνεται από Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της
ΓΓΚΑ.
δ. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µε τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισµός τους για περισσότερες από
τρεις συνεχείς θητείες.
ε. Χρέη γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
στ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη
διάταξη καταργείται.
ζ. Για κάθε άλλο θέµα, σχετικό µε το Διοικητικό Συµβούλιο, που δεν ρυθµίζεται µε τις διατάξεις αυτές, έχουν
εφαρµογή οι κείµενες διατάξεις για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς
και οι γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.
η. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγκροτείται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το ήδη υφιστάµενο Διοικητικό Συµβούλιο νοµίµως
λειτουργεί µέχρι την ανασυγκρότησή του.
θ. Ο Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος έχει επιλεγεί
µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της

188
Βουλής, νοµίµως συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του
µέχρι τη λήξη της θητείας του, όπως αυτή καθορίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
8. Από τις αρµοδιότητες που περιέρχονται στις οικείες
Περιφέρειες σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 6
του Τοµέα Δ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
εξαιρείται η αρµοδιότητα συγκρότησης των Διοικητικών
Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νοµού Αττικής και των
Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ Νοµού Αττικής, η οποία ασκείται
από τον αρµόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λοιπά συλλογικά όργανα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
των Ασφαλιστικών Οργανισµών, σε όποιες περιπτώσεις
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ότι η αρµοδιότητα συγκρότησής τους ανήκει στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
9.α. Οι Διοικητές και οι Πρόεδροι όλων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΤΕΑΠΑΣΑ, επιλέγονται µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, χωρίς άλλη διαδικασία και διορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τριετή θητεία.
Για το διορισµό Διοικητή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Προέδρου
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφαρµόζονται οι ισχύουσες για καθέναν από τους Φορείς αυτούς διατάξεις.
Τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της
θέσης Διοικητή ή Προέδρου είναι, για µεν τον ΕΟΠΥΥ,
αυτά που ορίζονται µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), για
δε τους λοιπούς Φορείς, αυτά που ορίζονται µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη
που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα της επιλογής Διοικητή
ή Προέδρου στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταργείται.
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄
της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξαιρείται η εκδίκαση
υποθέσεων που αφορούν στη δυνατότητα των Επιτροπών αυτών να προσαυξάνουν µε ασφαλιστική αναπηρία
το ποσοστό της ιατρικής.»
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη,
κατά το µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέµα, καταργείται.
Άρθρο 78
Υπηρεσιακά Συµβούλια
1. Συστήνονται στους Φορείς «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ)» και «Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ)» Υπηρεσιακά Συµβούλια, αρµόδια για το προσωπικό εκάστου Φορέα, µε έδρα την αντίστοιχη κεντρική υπηρεσία του Φορέα.

Η συγκρότηση και ο ορισµός των µελών των ανωτέρω
Υπηρεσιακών Συµβουλίων γίνεται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3839/2010 (Α΄ 51), µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι τη συγκρότηση των ΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που
προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/
2010.
Στα ως άνω Υπηρεσιακά Συµβούλια και µέχρι την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, µόνιµων
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων µε ισάριθµους αναπληρωτές µε βαθµό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση των Φορέων ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων, µόνιµων και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζεται η πρώτη
του δεύτερου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος. Με την ηµεροµηνία αυτή, για το πρώτο έτος εφαρµογής, προσαρµόζονται αντίστοιχα οι προθεσµίες της
αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η θητεία των αιρετών
εκπροσώπων λήγει στις 31.12.2012.
Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι αρµόδια για
την επιλογή προϊσταµένων Διευθύνσεων, Τµηµάτων και
αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών
µονάδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου
του ν. 3839/2010, καθώς και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ως άνω Φορέων.
2. Το Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για το
προσωπικό των Ταµείων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων και Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν.
3655/2008 (Α΄ 58), µετονοµάζεται σε «Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο».
3. Συστήνεται στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για το προσωπικό του.
Η συγκρότηση και ο ορισµός µελών του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συµβουλίου γίνεται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3839/2010 (Α΄ 51), µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι τη συγκρότηση των ΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που
προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/
2010.
Στο ως άνω Υπηρεσιακό Συµβούλιο και µέχρι την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, µόνιµων
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων µε ισάριθµους αναπληρωτές µε βαθµό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΕΤΕΑΜ.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων, µόνιµων και µε σχέση εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζεται η πρώτη
του δεύτερου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, για το πρώτο έτος εφαρµογής, προσαρµόζονται αντίστοιχα οι προθεσµίες
της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως
αυτή ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31.12.2012.
Το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για
την επιλογή προϊσταµένων Διευθύνσεων, Τµηµάτων και
αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών
µονάδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου
του ν. 3839/2010, καθώς και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του ως άνω Φορέα. Επίσης, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ΕΤΕΑΜ είναι αρµόδιο για την εξέταση των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ΓΓΚΑ, στο οποίο υπαγόταν το προσωπικό του ΕΤΕΑΜ.
Άρθρο 79
Θέµατα αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας
1. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 38 του π.δ.
715/1979 (Α΄212), όπου αναφέρονται οι λέξεις «πέντε»
ετών αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα» ετών.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 (Α΄ 34) εφαρµόζεται και στις µισθώσεις και εκµισθώσεις ακινήτων
που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 715/1979.
3. Στο τέλος της παρ. 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/
1999 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικότερα στις κατά τα ανωτέρω παρατάσεις µισθώσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρµογής µισθώµατος, όπου εκµισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ετήσιο µίσθωµα δεν µπορεί να καθορισθεί κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του µισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων µε αντικειµενικά
κριτήρια. Στις µισθώσεις ειδικών κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, καθώς και κτιρίων στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσµενής εξέλιξη των µισθωτικών συνθηκών, το ετήσιο µίσθωµα µπορεί να συµφωνηθεί και κατώτερο του ως
άνω αναφεροµένου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από εκτίµηση του Σώµατος
Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ).
Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το
µηνιαίο µίσθωµα θα πρέπει να είναι ανάλογο µε τα ισχύοντα στην αγορά.
Μισθώσεις ακινήτων µε εκµισθωτή Ν.Π.Δ.Δ., αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
βρίσκονται εν ισχύ, δύνανται να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επίσης, οι ΦΚΑ δύνανται, µε αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων τους, να επενδύουν, µέχρι ποσοστού 10% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισµό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, καθώς και σε τίτλους Ελληνικού Δηµο-

σίου της παρ.1 του άρθρου 3, ετήσιας ή µικρότερης διάρκειας, µε απόδοση µεγαλύτερη από την απόδοση του
Κοινού Κεφαλαίου, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κατά
την τελευταία διαχειριστική χρήση, µόνο από την πρωτογενή αγορά, µε θεµατοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος.»
5. Η διενέργεια εκ µέρους των ΦΚΑ προθεσµιακών καταθέσεων, καθώς και η ανάθεση της ταµειακής τους διαχείρισης σε πιστωτικό ίδρυµα, µε βάση τα αναφερόµενα
στο άρθρο 5 του ν. 3587/2007, όπως ισχύει, διενεργούνται µε απόφαση του Δ.Σ., µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη σύµβαση που καταρτίζεται καθορίζονται, κατά περίπτωση, το ύψος του επενδυόµενου
ποσού και η χρονική διάρκεια της κατάθεσης, το ύψος
του επιτοκίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανάθεσης, η διάρκεια της σύµβασης, οι προµήθειες, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Η ακίνητη περιουσία του πρώην Ταµείου Ασφάλισης
Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) κατανέµεται σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου µεταξύ του Τοµέα
Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του
ΟΑΕΕ και του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ)
του ΤΕΑΙΤ.
7. Το οικόπεδο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 175
που έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο δυνάµει της υπ’
αριθµ. 2990/6.2.1958 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, µε το επ’ αυτού κτίσµα περιέρχεται χωρίς
όρους στον Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ). Τα έσοδα
από την εκµετάλλευσή του χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του σκοπού της Στέγης Υγειονοµικών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3232/2004 και
στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Φ.40042/5038/374/2005
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (Β΄ 280).
Άρθρο 80
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 2676/1999 (Α΄ 1), που προστέθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας κατά τη διενέργεια
του ελέγχου.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται
προς τους ασφαλισµένους των ασφαλιστικών οργανισµών ή του ΕΟΠΥΥ διενεργείται στα φαρµακεία, νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συµµετέχουν και
υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισµών ή του ΕΟΠΥΥ.
Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των
συµβάσεων ασφαλιστικών οργανισµών µε τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισµών παροχής υγειονοµικής περίθαλψης
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και γενικά στην τήρηση της νοµοθεσίας που διέπει την
παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισµα από τις αρµόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ το οποίο διαβιβάζεται στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, τον ΟΠΑΔ ή τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και στην αρµόδια
εισαγγελική αρχή, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο, σύµφωνα µε τις προτάσεις των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο. Για την αποστολή των πορισµάτων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη
του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, ο Γενικός Επιθεωρητής
της ΥΠΕΔΥΦΚΑ επιβάλλει τις οριζόµενες από το π.δ.
121/2008 (Α΄183) χρηµατικές κυρώσεις, καθώς και τις
χρηµατικές κυρώσεις της περίπτωσης Ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν. 3846/2010, ανεξαρτήτως των χρηµατικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους ιατρούς, από τα
αρµόδια όργανά τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάµει της παρ. 1 περίπτωση Β΄ του άρθρου 32 του
ν. 3846/2010, καθώς και στους ελεγκτές ιατρούς σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ.121/2008.
Οι ανωτέρω χρηµατικές κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της
ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης, µετά την παροχή σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την ηµέρα που αυτοί που τους αφορά έλαβαν το σχετικό
έγγραφο για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.
Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010.
Η προθεσµία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής χρηµατικών κυρώσεων, µέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άµεσα
εκτελεστές.
Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα κατά τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) ή µέσω των λογαριασµών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρµακεία, διαγνωστικά
κέντρα και ιδιωτικές κλινικές.
Ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ επιβάλλει πέραν των ως άνω χρηµατικών κυρώσεων και τις λοιπές
κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου
2, την παρ. 3 του άρθρου 3 και την παρ. 15 του άρθρου 4
του π.δ. 121/2008, καθώς και από την περίπτωση Ε΄ της
παρ. 1 του ν. 3846/2010. Οι χρηµατικές διοικητικές αυτές
κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σωρευτικά µε τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει ο Γενικός Επιθεωρητής.
Οι υπάλληλοι της ΥΠΕΔΥΦΚΑ κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι
και έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που
αφορά ή είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου τους.»

3. Η παρ. 18 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«18. Οι ανωτέρω χρηµατικές κυρώσεις, πλην όσων επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ΟΠΑΔ, του
ΕΟΠΥΥ ή κάθε ασφαλιστικού οργανισµού, µετά την παροχή από τον φαρµακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµέρα που αυτός έλαβε το σχετικό έγγραφο για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Κατά της αποφάσεως αυτής ο φαρµακοποιός δύναται να ασκήσει, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ΟΠΑΔ (άρθρο 41 παρ. 5 του ν. 3329/2005) ή ενώπιον του Διοικητή
του Ιδρύµατος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ενώπιον του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, µετά τη λειτουργία του, ή ενώπιον του
Δ.Σ. του Ασφαλιστικού Φορέα, για τους λοιπούς οργανισµούς. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσµίας καθώς, και σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, µέχρι την
έκδοση της σχετικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.
Οι αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων και επιτροπών
των ως άνω φορέων επί της προσφυγής αυτής είναι άµεσα εκτελεστές.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008, όπως έχει
τροποποιηθεί δυνάµει της παρ. 1 περίπτωση Α΄ του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών
και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία, αποτελεί:
Για τους ιατρούς του ΕΣΥ, καθώς και για τους ιατρούς
µόνιµους ή επί συµβάσει των ασφαλιστικών οργανισµών,
πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε κατηγορία.
Για τους ιατρούς τους συµβεβληµένους µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ή τον ΕΟΠΥΥ λόγο προσωρινής
διακοπής της σύµβασης από τέσσερις (4) µέχρι δώδεκα
(12) µήνες ή οριστικής διακοπής της σύµβασης τόσο για
το συγκεκριµένο ασφαλιστικό οργανισµό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύµβαση, ανάλογα µε τη συχνότητα και σοβαρότητα αυτής,
καθώς και λόγο αποκλεισµού κάθε µελλοντικής συνεργασίας µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Για τους µη συµβεβληµένους ιατρούς λόγο αποκλεισµού κάθε συνεργασίας µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Η απόφαση για διακοπή της σύµβασης ή για αποκλεισµό κάθε µελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από τον
Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κατόπιν εισήγησης
της αρµόδιας Διεύθυνσης, µετά από κλήση για παροχή
έγγραφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής κλήσης, και είναι δεσµευτική για τις Διοικήσεις
των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση µη τήρησης των υποχρεώσεων των ιατρών που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του
Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ είτε από τον ίδιο
τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενηµερώσει εντός δεκα-
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πέντε (15) ηµερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.
Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Επιθεωρητή
της ΥΠΕΔΥΦΚΑ ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 4 του άρθρου
18 του ν. 3846/2010.
Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.
Η προθεσµία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, µέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άµεσα
εκτελεστές.
Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειµένου
να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόµενες πειθαρχικές κυρώσεις.»
5. Η παρ. 15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 περίπτωση Γ΄ παρ.
1 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«15. Για την παράβαση από το συµβεβληµένο φαρµακοποιό των υποχρεώσεών του, όπως καθορίζονται από
το παρόν άρθρο επιβάλλονται σωρευτικά, ανεξάρτητα από τις ενδεχόµενες ποινικές κυρώσεις ή τις διοικητικές
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και οι εξής κυρώσεις, για κάθε παράβαση ανάλογα µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα
αυτής:
α. Πρόστιµο κυµαινόµενο από ένα τοις εκατό (1%) έως
πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των συνταγών
του ΟΠΑΔ ή του ασφαλιστικού οργανισµού ή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το φαρµακείο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο µήνα.
Ειδικά για την περίπτωση εύρεσης στο φαρµακείο ταινιών γνησιότητας που είναι αποκολληµένες από τις µονάδες ιδιοσκευάσµατος, το πρόστιµο καθορίζεται µέχρι
το πενταπλάσιο (5πλάσιο) της αξίας των ιδιοσκευασµάτων που αντιστοιχούν οι ταινίες.
β. Προσωρινό αποκλεισµό του φαρµακείου από την εκτέλεση των συνταγών του ΟΠΑΔ ή του ασφαλιστικού
οργανισµού ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστηµα από τέσσερις
(4) µέχρι δώδεκα (12) µήνες.
γ. Οριστική καταγγελία της σύµβασης µονοµερώς από
την πλευρά του ΟΠΑΔ ή του ασφαλιστικού οργανισµού ή
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τόσο για το συγκεκριµένο ασφαλιστικό
οργανισµό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό
φορέα έχει συνάψει σύµβαση και αποκλεισµό από κάθε
µελλοντική συνεργασία µε τον ΟΠΑΔ ή τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Η απόφαση για την καταγγελία της σύµβασης, τον αποκλεισµό κάθε µελλοντικής συνεργασίας και τον προσωρινό αποκλεισµό του φαρµακείου από την εκτέλεση
των συνταγών του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισµού ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
Διεύθυνσης, µετά από κλήση για παροχή εγγραφών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης,
και είναι δεσµευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων, του ΟΠΑΔ ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε η διαπί-

στωση µη τήρησης των υποχρεώσεων των φαρµακοποιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη
δεύτερη περίπτωση, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να
ενηµερώσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για τις περαιτέρω ενέργειες
του τελευταίου.
Κατά των αποφάσεων αυτών του Γενικού Επιθεωρητή
της ΥΠΕΔΥΦΚΑ ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 4 του άρθρου
18 του ν. 3846/2010.
Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.
Η προθεσµία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, µέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άµεσα
εκτελεστές.
Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόµενες παραβάσεις, επιπλέον των αναφεροµένων στις περιπτώσεις α΄- γ΄
µπορεί να επιβάλλεται σωρευτικά πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ:
αα. Μη παράδοση από τον φαρµακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρµακείο, των φαρµάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωση τους στον ΟΠΑΔ ή
στον Ασφαλιστικό Οργανισµό ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ββ. Παράδοση άλλων φαρµάκων ή ειδών από εκείνα
που αναγράφει η συνταγή.
γγ. Εύρεση στο χώρο του φαρµακείου ή χρησιµοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιµοποιηµένων ή παραποιηµένων ή µε σβησµένες ενδείξεις ή ταινίες από τις οποίες έχει διαγραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο η ένδειξη «κρατικό είδος».
δδ. Ανεύρεση και παράνοµη χρήση συνταγολογίων ή
βιβλιαρίων υγείας ασφαλισµένων.
εε. Άρνηση ή παρεµπόδιση µε οποιονδήποτε τρόπο
του ελέγχου που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα επί
µέρους οριζόµενα στο παρόν διάταγµα.»
6. Η περίπτωση Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 3846/2010 ( Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε) Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης, επιβάλλεται σε διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές που έχουν σύµβαση µε τον ΟΠΑΔ ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διοικητική ποινή προσωρινής διακοπής της σύµβασης από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) µήνες ή οριστικής διακοπής ή αποκλεισµού κάθε µελλοντικής συνεργασίας µε τους φορείς αυτούς ή
χρηµατικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ,
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του ΟΠΑΔ ή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστωθούν πράξεις από µέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις
των κανονισµών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων,
στους όρους των συµβάσεων ή προκαλούν ζηµία στους
φορείς αυτούς. Η διοικητική ποινή της χρηµατικής κύρω-
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σης µπορεί να επιβάλλεται σωρευτικά µε τις λοιπές διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Η
χρηµατική κύρωση υπολογίζεται:
α) Για τα διαγνωστικά εργαστήρια, ως πρόστιµο κυµαινόµενο από ένα τοις εκατό (1%) έως πενήντα τοις εκατό
(50%) επί της αξίας των παραπεµπτικών του ΟΠΑΔ ή του
Ασφαλιστικού Οργανισµού ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα
µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο
πριν από τον έλεγχο µήνα, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του, όπως αυτές καθορίζονται από τους κανονισµούς περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων ή τους
όρους των συµβάσεων.
β) Για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιµο κυµαινόµενο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος έγινε από τον ίδιο τον
ασφαλιστικό φορέα, αυτός επιβάλλει τις ανωτέρω προβλεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, ενώ για την ποινή
προσωρινής ή οριστικής διακοπής σύµβασης ή του αποκλεισµού κάθε µελλοντικής συνεργασίας ενηµερώνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τον Γενικό Επιθεωρητή της
ΥΠΕΔΥΦΚΑ για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.
Κατά των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της
ΥΠΕΔΥΦΚΑ περί προσωρινής διακοπής της σύµβασης από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) µήνες ή οριστικής διακοπής ή αποκλεισµού κάθε µελλοντικής συνεργασίας ασκείται ενδικοφανής προσφυγή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά ως προς τη διαδικασία επιβολής των
διοικητικών κυρώσεων, οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008.
Κατά των αποφάσεων περί επιβολής χρηµατικών κυρώσεων ασκείται ενδικοφανής προσφυγή. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται αναλογικά ως προς τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ανάλογα µε το όργανο που επιβάλει τις χρηµατικές κυρώσεις: α) τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 18 του π.δ.121/2008 ή β) τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης δύναται να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών
Υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και της
Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Η εντολή εκδίδεται µε
απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 3846/2010 (Α΄66) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η καταστροφή των ιδιοσκευασµάτων και των ταινιών
γνησιότητας ή η διάθεση των ιδιοσκευασµάτων σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύµατα, ενεργείται µε απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΟΦ.»
Άρθρο 81
Έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων και Ενηµέρωση
του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (Α΄
143), προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ. Τον αριθµό Δελτίου Ταυτότητος, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του θανόντος, καθώς

και τον φορέα ή τους φορείς συνταξιοδότησης, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 344/1976 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο θ΄ ως εξής:
«θ. Να ενηµερώνει αµελλητί την Ανώνυµη Εταιρεία µε
την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό
τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» που τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ.)
σχετικά µε τις εκδιδόµενες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
της αρµοδιότητάς του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής της διάταξης
αυτής, ο τρόπος και χρόνος ενηµέρωσης της Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε. και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής.»
Άρθρο 82
Εφάπαξ αποζηµίωση
1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2079/1992 (Α΄ 142)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής θεωρούνται οι αποδοχές ή τα ποσά που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του εφάπαξ, κατά το
χρόνο διακοπής της ασφάλισης σε ταµείο, κλάδο, τοµέα
ή λογαριασµό πρόνοιας.
Το ποσό της εφάπαξ παροχής που προκύπτει σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο παραπάνω εδάφιο, καταβάλλεται εντόκως µε επιτόκιο 8% (µε ανατοκισµό) για κάθε χρόνο
από τη διακοπή της ασφάλισης από κάθε φορέα, κλάδο ή
τοµέα πρόνοιας και µέχρι την οριστική αποχώρηση του
ασφαλισµένου από την εργασία του λόγω συνταξιοδότησης.
Σε καµιά περίπτωση το αναλογούν εφάπαξ βοήθηµα από κάθε φορέα, λογαριασµό, κλάδο ή τοµέα προνοίας
δεν θα είναι µεγαλύτερο από εκείνο που θα ελάµβανε ο
ασφαλισµένος µε τις ισχύουσες διατάξεις του οικείου
φορέα λογαριασµού, κλάδου, ή τοµέα προνοίας κατά
τον χρόνο συνταξιοδότησής του και µε τα ίδια χρόνια ασφάλισής του σε αυτόν.»
2. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 38 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε την παρ. 5α του άρθρου 16 του
ν. 2556/1997, προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση που σύµφωνα µε τα ανωτέρω εδάφια
δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ
βοήθηµα, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει κατά τον
χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση
στον οικείο φορέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) το βοήθηµα αυτό καταβάλλεται
στους γονείς, αδελφούς/ές του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το ποσοστό του κληρονοµικού τους δικαιώµατος.»
β. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε την παρ. 5β του άρθρου 16 του
ν. 2556/1997, προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση που σύµφωνα µε τα ανωτέρω εδάφια
δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ
βοήθηµα, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει κατά το
χρόνο θανάτου εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον
οικείο φορέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότερους
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του ενός φορείς) το βοήθηµα αυτό καταβάλλεται στους
γονείς και αδελφούς/ές του θανόντος ασφαλισµένου,
κατά το ποσοστό του κληρονοµικού τους δικαιώµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΓΑ
Άρθρο 83
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 14 του π.δ.
78/1998 (Α´72) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφονται ατόκως στον δικαιούχο κατόπιν αιτήσεώς του. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στον δικαιούχο από τον Οργανισµό
συντάξεις ή άλλες πάσης φύσεως παροχές, επιτρέπεται
ο συµψηφισµός τους µε τις εισφορές αυτές.
Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από αποβιώσαντα ασφαλισµένο καταβάλλονται,
άνευ ευθύνης του ΟΓΑ έναντι τυχόν κληρονόµων δυναµένων να στραφούν µόνο κατά του λαβόντος, στον επιζώντα σύζυγο και, εν ανυπαρξία τούτου, στον κληρονόµο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους λοιπούς κληρονόµους.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 78/
1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται επίσης στην περίπτωση που το αρµόδιο Όργανο ασφάλισης ζητήσει εγγράφως από τον ασφαλισµένο δικαιολογητικά ή άλλη
πληροφορία χρήσιµη, προκειµένου να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ, και ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει τα ζητηθέντα στοιχεία εντός εξαµήνου από τότε που του ζητήθηκαν, ή στην περίπτωση που το αρµόδιο Όργανο ασφάλισης αδυνατεί
να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά, επειδή ο ασφαλισµένος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας και δεν έχει γνωστοποιήσει στον ΟΓΑ τη νέα διεύθυνση κατοικίας του. Η ασφάλιση διακόπτεται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών του ΟΓΑ ή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, από την 1η του µήνα
έκδοσης της απόφασης. Εάν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει στη συνέχεια τα ζητηθέντα στοιχεία και διαπιστωθεί ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ, επανεγγράφεται στα Μητρώα Ασφαλισµένων από το µήνα που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο Διοικητής του ΟΓΑ δύναται να ζητήσει µε έγγραφό του, οποτεδήποτε, την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης περί εγγραφής στα
Μητρώα Ασφαλισµένων, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η εγγραφή πραγµατοποιήθηκε παρά το νόµο,
ή την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση της σχετικής περί απονοµής σύνταξης απόφασης,
αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η σύνταξη χορηγήθηκε παρά το νόµο. Το έγγραφο για την επανεξέταση απευθύνεται στο Όργανο που έχει εκδώσει την απόφαση. Προκειµένου για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από Ειρηνοδίκη ή Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το Όργανο εκδικάσεως Εφέσεων, η αίτηση επανεξέτασης απευθύνε-

ται στο αρµόδιο κατά το παρόν Καταστατικό Όργανο Ενστάσεων.»
4. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για οφειλές του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θεραπευτήρια και ασφαλισµένους του που αφορούν δαπάνες
νοσηλείας ασφαλισµένων που νοσηλεύτηκαν έως τη δηµοσίευση του παρόντος, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ.
400/106/1979 υπουργικής αποφάσεως (Β΄ 191) εφαρµόζονται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4
της ως άνω υπουργικής απόφασης.
5. Η τελευταία περίοδος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 (Α΄15) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον
Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84
Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ
στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Οι πράξεις αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας
των ασφαλισµένων στο πρώην ΤΑΔΚΥ, στον Τοµέα
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήµατος αντίστοιχα, εκδίδονται
από τα αρµόδια όργανα του Τοµέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ
µε την έκδοση σχετικών απόφασεων, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου. Το ποσό της οφειλής και για τους
δύο Τοµείς µπορεί να παρακρατείται από το ποσό του δικαιούµενου εφάπαξ βοηθήµατος και να αποδίδεται ταυτόχρονα µε την καταβολή του στον Τοµέα «ΤΑΔΚΥ» του
ΤΕΑΔΥ. Η σύνταξη καταβάλλεται µετά την απόδοση του
ποσού της εξαγοράς του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίστηκε.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά από γνώµη των Δ.Σ. των δύο πιο πάνω
Ταµείων, είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου, της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων
του Τοµέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ από τον Τοµέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΠΔΥ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος
έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.
Άρθρο 85
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010
Καταργούµενες διατάξεις
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130) αντικαθίσταται η φράση «των οφειλών αυτών» από τη φράση «των οφειλών τους».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη
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προληπτικών µέτρων εφαρµόζεται και το άρθρο 781 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας».
3. Στο άρθρο 5 του ν. 3869/2010 η φράση «αντίγραφα:
α) της αίτησης µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή της,
β) της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των
εισοδηµάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών,» αντικαθίσταται από τη φράση «αντίγραφο της αίτησης µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή
της,».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.
3869/2010 η φράση «το δικαστήριο, µετά από αίτηση του
οφειλέτη» αντικαθίσταται από τη φράση του «το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του παρόντος, µετά από αίτηση του οφειλέτη».
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η προστασία του ακινήτου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία
ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό µερίδιο επί αυτών.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3869/2010 µετά την φράση «µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται», προστίθεται η φράση «στην παράγραφο 6 του
άρθρου 4 και».
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207)
καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α΄287), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 56 του
ν. 1140/1981 (Α΄ 68) και το άρθρο 22 του ν. 1276/1982
(Α΄ 100), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.
997/1979, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
29 του
ν. 1759/1988 (Α΄50 ), καταργούνται.
3. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/1997 (Α΄138), όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 4
του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), καταργούνται.
4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (Α΄49) καταργείται.
5. Η ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27.11.2007 (Β΄ 2353) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.
6. Οι παράγραφοι 10 και 10α του άρθρου 3 του α.ν.
2276/1940 (Α΄ 117), όπως διαµορφώθηκαν µε τις αρ.
103/οικ378/27.2.1990 (Β΄ 320), 103/252/5.3.1996 (Β΄
270) και 103/οικ.790/9.5.1997(Β΄ 407) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η περίπτωση Β΄ της 32778/Σ.365/27.7.1959 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η παράγραφος 4 της Φ80000/
18926/832/1.8.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1621), καταργούνται από 1.1.2011.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 6441/1935 (Α΄3), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 517/1968 (Α΄188) καταργείται.
8. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α΄111)
καταργείται.
9. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239)
καταργείται από την ηµεροµηνία ισχύος της
(26.11.2008).
10. Το εδάφιο Α΄ της παρ. 23 του άρθρου 11 του

ν. 2956/2001 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207) καταργείται.
11. Τα άρθρα 29 και 30 του ν. 3863/2010 (Α΄115) καταργούνται, πλην της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 30 του ν. 3863/2010.
12. Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48)
και η παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) καταργούνται.
13. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185)
καταργείται.
14. Το άρθρο 68 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) καταργείται.
Άρθρο 86
Κέντρα Εργαζοµένης Νεότητας
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
διατάξεις: α) της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄
του άρθρου 1 του ν. 678/1977 (Α΄ 246), µόνο κατά το µέρος που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία
και συντήρηση Κέντρων Νεότητος (Κέντρων Εργαζόµενου Κοριτσιού - Κ.Ε.Κ. και Κέντρων Εργαζοµένων Νέων Κ.Ε.Ν.) και β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31), σχετικά µε τη σύσταση του Τµήµατος Κέντρων Εργαζόµενης Νεότητας
(Κ.Ε.ΝΕ.) στη Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών και
Κέντρων Εργαζόµενης Νεότητας, από την ονοµασία της
οποίας διαγράφεται η φράση «και Κέντρων Εργαζόµενης Νεότητας», και αντικαθίστανται οι διατάξεις: α) της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.
2/1977 (Α΄ 5) ως εξής: «Τµήµα Επιθεώρησης Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθµών» και β) της περίπτωσης α
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 2/1977 (Α΄ 5)
ως εξής: «α) Τµήµα Επιθεώρησης Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθµών: Η άσκηση διοικητικού ελέγχου µε σκοπό τη διαπίστωση της ακριβούς εφαρµογής των κειµένων διατάξεων, αποφάσεων και διαταγών της Διοίκησης.
Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του Οργανισµού επί διοικητικών θεµάτων. Η άσκηση ελέγχου επί της καταλληλότητας και απόδοσης του προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθµών
και επί της εύρυθµης λειτουργίας τους εν γένει. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των
βρεφονηπιακών σταθµών. Η υποβολή εκθέσεων επί του
συντελουµένου έργου.»
2. α. Οι υπάλληλοι του Οργανισµού Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε.), των κλάδων ΠΕ3 και ΠΕ11 Καθηγητών Γενικής
Εκπαίδευσης, ΠΕ5 Καθηγητών Οικιακής Οικονοµίας,
ΠΕ6 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ΤΕ1 Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ6 Καθηγητών Μουσικής, ΤΕ12 Δραµατικής
Τέχνης και ΔΕ3 Εκπαιδευτικών πτυχιούχων µέσων σχολών, που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΝΕ., µετατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές
θέσεις µόνιµου προσωπικού των υφιστάµενων κλάδων
Διοικητικού του Οργανισµού στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ, µε βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και, εφόσον κενές οργανικές θέσεις δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται
µε την πράξη µετάταξης.
β. Είκοσι ένας (21) υπάλληλοι εκ των υπηρετούντων
στα Κ.Ε.ΝΕ. των κατωτέρω πόλεων µετατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες του Σώ-
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µατος Επιθεώρησης Εργασίας των πόλεων όπου υπηρετούν, σε κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον τέτοιες δεν
υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι
οποίες συνιστώνται µε την πράξη µετάταξης µε δέσµευση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, στις παρακάτω
πόλεις και νοµούς σύµφωνα µε την εξής κατανοµή: Αλεξανδρούπολη Νοµού Έβρου θέσεις τρεις (3), Δράµα Νοµού Δράµας θέσεις (2), Ηράκλειο Νοµού Ηρακλείου θέσεις πέντε (5), Καρδίτσα Νοµού Καρδίτσας θέσεις δύο
(2), Κοµοτηνή Νοµού Ροδόπης θέσεις τρεις (3), Μυτιλήνη Νοµού Λέσβου θέσεις τέσσερις (4), Πύργος Νοµού Ηλείας θέσεις δύο (2). Οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται
σε µισθολογικό κλιµάκιο µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.
Οι µετατάξεις γίνονται είτε µε αίτηση των υπαλλήλων
που επιθυµούν να µεταταγούν σε υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε,
η οποία υποβάλλεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση
της κατωτέρω υπουργικής απόφασης περί καθορισµού
των κριτηρίων, είτε µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ο αριθµός
των αιτήσεων δεν επαρκεί για να συµπληρωθούν οι ως
άνω θέσεις.
Τα κριτήρια για τη διενέργεια των µετατάξεων στο
Σ.ΕΠ.Ε. και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας υπό β΄ περίπτωσης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός διµήνου από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
3. Τα έπιπλα, έντυπα και σκεύη, καθώς και ο πάσης φύσεως υλικοτεχνικός εξοπλισµός, τα οποία ανήκουν στην
κυριότητα του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και µε τα
οποία είναι εξοπλισµένα τα καταργούµενα Κέντρα Εργαζόµενης Νεότητας του Οργανισµού, διατίθενται άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγµατος και κατόπιν αποφάσεως
του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή σε συσταθείσες από αυτούς επιχειρήσεις, καθώς και
σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, εφόσον αυτά επιδιώκουν αποδεδειγµένα φιλανθρωπικούς ή
κοινωφελείς σκοπούς βάσει του νοµίµως κατατεθειµένου καταστατικού τους. Κατά την ως άνω διάθεση αυτών, ο Οργανισµός απαλλάσσεται από κάθε εις βάρος
του φόρο, κράτηση και άλλο τέλος που τυχόν προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 87
Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 18
του ν. 2458/1997
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 (Α΄15), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003 (Α΄111),
προστίθεται η εξής διάταξη:
«Στην ασφάλιση του ΙΚΑ και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό και παρακολουθούν τα συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Προγράµµατα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µε τη διαδικασία επιταγών
κατάρτισης, και για όλη τη διάρκεια των προγραµµάτων
αυτών.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 προστίθεται διάταξη ως εξής:
«Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος εξακολουθεί να βαρύνεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλι-

σµένου και εργοδότη κατά τα οριζόµενα στο ανωτέρω εδάφιο και στην περίπτωση που το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόµατος καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο δηµόσιο φορέα.»
Άρθρο 88
Κατάργηση των ανωνύµων εταιρειών «Παρατηρητήριο
Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ)
Α.Ε.» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.»,
και σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
µε την επωνυµία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρωπίνου Δυναµικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου µε
την επωνυµία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού» µε διακριτικό τίτλο (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), µε έδρα
την Αθήνα. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εποπτεύεται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επωνυµία του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για τις σχέσεις του (Ε.Ι.Ε.Α.Δ) µε το εξωτερικό
είναι «National Institute of Labour and Human Resources
(N.I.L.H.R.)».
2. Σκοπός του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού» είναι:
α) η παροχή επιστηµονικής τεκµηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικώς
µε τις πολιτικές, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρµόζονται σε όλο το φάσµα αρµοδιότητάς του, πλην των εξειδικευµένων θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης, β) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και κατόπιν εντολής του Υπουργού και προς
άλλους φορείς του Υπουργείου, γ) η στήριξη των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου µε εργαλεία, µεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται
και είναι διαθέσιµα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρέχοντας κάθε
δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευµένα θέµατα στα οποία
καλείται να συµβάλει, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό
και κλαδικό επίπεδο, δ) η εκπόνηση µελετών και πλαισίων εφαρµογής στα θέµατα αρµοδιότητάς του, η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, όσον αφορά τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, ως Εθνικού Φορέα,
ε) η εκπόνηση και η έκδοση της Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά Εργασίας και την Απασχόληση στην
Ελλάδα.
3. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.:
α) διενεργεί για λογαριασµό του Υπουργείου ερευνητικό
και µελετητικό έργο στα πεδία της ανάλυσης της αγοράς
εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, των εργασιακών σχέσεων, της επαγγελµατικής κατάρτισης – δια
βίου µάθησης και των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
απασχόλησης, β) καταρτίζει εκθέσεις πολιτικής µε τα
συµπεράσµατα και τις προτάσεις και τις υποβάλλει στο
Υπουργείο, γ) παρέχει πλήρη τεχνική, επιστηµονική και
συµβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο, σε όλο το
εύρος των αρµοδιοτήτων του, για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών και
δράσεών του, δ) παράγει δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης και µέτρησης επιπτώσεων των µέτρων και
πολιτικών αγοράς εργασίας που υλοποιούνται από το Υπουργείο, εκδίδει τα αντίστοιχα πορίσµατα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο, ε) εκπονεί ειδικά
προγράµµατα εφαρµογής για την υποστήριξη των δράσεων του Υπουργείου, λαµβάνοντας υπόψη καλές πρα-
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κτικές της διεθνούς εµπειρίας, και υποβάλλει στο Υπουργείο εκθέσεις µε προτάσεις εφαρµογής, στ) παρακολουθεί συστηµατικά τις εξελίξεις των θεµάτων αγοράς εργασίας και εφαρµογής πολιτικών και µέτρων απασχόλησης, καταπολέµησης της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και
µεταφέρει την τεχνογνωσία που απορρέει από την παρακολούθηση αυτή στα ελληνικά δεδοµένα, ζ) υποστηρίζει τη διάχυση πληροφόρησης για θέµατα πολιτικών και
δράσεων του Υπουργείου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τακτικών και έκτακτων εκδόσεων και επιστηµονικών συναντήσεων, η) αναπτύσσει δίκτυο διασύνδεσής του µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς µετέχοντας σε διεθνή συµπόσια και συνέδρια συζήτησης και
ανταλλαγής επιστηµονικών δεδοµένων και εναλλακτικών στρατηγικών για θέµατα πολιτικών απασχόλησης,
κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης εργαλείων για την
καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, θ) σχεδιάζει
και εκτελεί επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης
και δια βίου µάθησης σε σύνδεση µε την απασχόληση και
προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και άλλες πηγές σε διεθνές επίπεδο, ι)
υποστηρίζει το ρόλο του ως θεσµικού φορέα του Υπουργείου για τη σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης µε την απασχόληση, σε συνεργασία µε
τις αντίστοιχες Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ια) αναπτύσσει µέσω των αποκεντρωµένων µονάδων του στις έδρες των Περιφερειών, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής δράσεις της αρµοδιότητάς
του, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες µονάδες ή διευθύνσεις απασχόλησης των Περιφερειών και µε άλλους
τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακά δίκτυα, ιβ) συµµετέχει σε ανταγωνιστικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πεδία της απασχόλησης,
των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας ευκαιριών,
αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, ιγ) συγκροτεί και διατηρεί δίκτυα διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους για θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς του, καθώς και ειδικές επιτροπές ή οµάδες εργασίας µε καθορισµένο αντικείµενο,
χρονοδιάγραµµα και παραδοτέα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ή άλλο Υπουργείο ή φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ανάλογα το αντικείµενο, ιδ)
µπορεί να συµπράττει µε διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισµό
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων και συναφών ενδιαφερόντων.
4. Οι πόροι του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προέρχονται από: α) τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό, και ειδικότερα από τακτικούς πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος υπέρ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ειδικά
για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., β) τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, γ) επιχορήγηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, σε ποσοστό 2% στα έσοδά του από εισφορές δ)
χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
ταµείων και την εκτέλεση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισµών, ε) παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εφόσον συνάδουν µε τους σκοπούς
και στόχους του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και στ) από κάθε άλλη νόµιµη
πηγή.
5. α) Όργανα διοίκησης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι: α) το Δι-

οικητικό Συµβούλιο και β) ο Γενικός Διευθυντής.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι επταµελές µε θητεία τριών (3) ετών. Τα µέλη και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποτελείται από:
- Τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως Πρόεδρο. Αναπληρωτής του ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης ένας από τους Διευθυντές
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ..
- Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
- Έναν επιστήµονα νοµικών, οικονοµικών, κοινωνικών
ή πολιτικών επιστηµών, µε εξειδίκευση και εµπειρία στο
αντικείµενο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
- Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισµού
της Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισµού.
- Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
- Έναν εκπρόσωπο των Εργοδοτικών Οργανώσεων
που υποδεικνύεται από κοινού από το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), από την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), από το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ύστερα από συµφωνία µεταξύ
τους. Αν διαφωνήσουν ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον
εποπτεύοντα Υπουργό ύστερα από πρόταση ενός εκπροσώπου από καθεµία από τις τέσσερεις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις.
β) Με την απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συµβουλίου ένα από τα µέλη του ορίζεται Αντιπρόεδρός
του. Γραµµατέας ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου ένας από τους υπαλλήλους του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Το Διοικητικό
Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ασκεί όλες τις αρµοδιότητες και ρυθµίζει όλες τις λειτουργίες του, εκτός από αυτές που ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
γ) Η αποζηµίωση του Προέδρου και των µελών και του
γραµµατέα του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄297).
δ) Για την υποστήριξη του Διοικητικού Συµβουλίου συνιστάται επιστηµονική και κοινωνική επιτροπή γνωµοδοτικού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο αριθµός των
µελών και η σύνθεση της επιτροπής και κάθε σχετικό θέµα. Η συµµετοχή σε αυτήν είναι τιµητική και άµισθη.
6. α) Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διορίζεται µε
τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµη φορά συνεχόµενη ή µη µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκηρύσσεται η θέση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.,
µε την οποία καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την επιλογή του. Η
προκήρυξη αυτή δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµε-
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ρίδες. Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. µπορεί να διορίζεται και ένας από τους Διευθυντές που υπηρετούν σε
αυτό. Αν ως Γενικός Διευθυντής επιλεγεί υπάλληλος ή
λειτουργός του δηµόσιου τοµέα αναστέλλεται η άσκηση
καθηκόντων του σε αυτόν και ο χρόνος υπηρεσίας του
λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας στον φορέα από τον οποίο προέρχεται για κάθε συνέπεια. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
β) Ο Γενικός Διευθυντής είναι Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου, παράλληλα αποτελεί µονοµελές διοικητικό όργανο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του πάσης φύσεως προσωπικού, του οποίου είναι πειθαρχικώς προϊστάµενος, εκπροσωπεί το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον
κάθε Αρχής, Δικαστικής ή Διοικητικής, σε όλες γενικά
τις σχέσεις και συµβάσεις του προς τρίτους και σε κάθε
δηµόσια εκδήλωση και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διοίκησης και εκπροσώπησης, υπογράφει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και εξόδων και θεωρεί τις αποδείξεις εσόδων.
γ) Ο Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
µπορεί να µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του µε
σχετική πράξη του.
δ) Αν Γενικός Διευθυντής ο οποίος συµπληρώσει µία
(1) θητεία και µετά τη λήξη της θητείας του, δεν επιλεγεί
εκ νέου ως Γενικός Διευθυντής τοποθετείται υποχρεωτικά σε θέση Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., εφόσον είναι υπάλληλός του. Αν διακοπεί η θητεία του Γενικού Διευθυντή
µε οποιονδήποτε τρόπο δεν γεννάται απαίτηση καταβολής αποζηµίωσής του.
ε) Οι αποδοχές του Προέδρου-Γενικού Διευθυντή του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι ίσες µε τις πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου.
7. Η οικονοµική διαχείριση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., υπόκεινται
σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν έκθεση στο Διοικητικό Συµβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο προϋπολογισµός και απολογισµός εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα
Υπουργό ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου.
8.α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. βρίσκεται
στην έδρα του και µπορεί να διαρθρώνεται γεωγραφικά
µε τη λειτουργία έως 12 Περιφερειακών Γραφείων στις
έδρες των Περιφερειών, πλην Αττικής ως ακολούθως:
- Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονοµικών Υπηρεσιών και
Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων
- Διεύθυνση του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης
(Ε.Φ.Δ.)
- Διεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης
- Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων
- Διεύθυνση Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων
-Υπηρεσίες, Τµήµατα και Γραφεία υπαγόµενα στον
Πρόεδρο-Γενικό Διευθυντή.
α) Γραφείο Προέδρου - Γενικού Διευθυντή
β) Νοµική Υπηρεσία
γ) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
δ) Γραφείο Ποιότητας
ε) Γραφείο Κοινοτικών Προγραµµάτων
στ) Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συβουλίου, που λαµβάνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου-Γε-

νικού Διευθυντή, προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες κάθε
Διεύθυνσης, καθώς και η εσωτερική τους διάρθρωση και
µπορεί να δηµιουργούνται νέες Διευθύνσεις, Τµήµατα,
και Γραφεία.
9. α) Για τη λειτουργία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., συνιστώνται εβδοµήντα πέντε (75) οργανικές θέσεις προσωπικού, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενιαίες για τις κατηγορίες- εκπαιδευτικές βαθµίδες ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ,
καθώς και δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
Στις πιο πάνω θέσεις, συµπεριλαµβάνονται οι θέσεις
προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων, καθώς και οι
απαραίτητες για τη στελέχωση των Περιφερειακών γραφείων του Ε.Ι.Ε.ΑΔ.. Τα προσόντα για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού είναι εκείνα που προβλέπονται στο
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατανοµή των θέσεων κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες και η κατάταξη
προσωπικού σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο γίνονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τη συγκρότησή του σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις.
β) Για την επιλογή προϊσταµένων διευθύνσεων και
τµηµάτων εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26 ). Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι
κατηγορίες, κλάδοι και ειδικότητες των προϊσταµένων
διευθύνσεων και τµηµάτων.
γ) Κατά την πρώτη εφαρµογή και για χρονικό διάστηµα
όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων γίνεται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από
πρόταση του Προέδρου-Γενικού Διευθυντή.
δ) Για κάθε ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, τη µισθολογική και βαθµολογική ένταξη και εξέλιξη, τις άδειες, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την πειθαρχική διαδικασία και τα γενικότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εργαζοµένων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163 )
και του ν. 3205/2003. Οι πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε ονοµασίας δεν
διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
10. α) Η πρόσληψη του προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2190/
1994 (Α΄28 ), 2527/1997 (Α΄206 ) και 3051/2002 (Α΄220)
και του π.δ. 50/2001 που αφορούν τα προσόντα διορισµού,
β) Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. µπορεί να προβαίνει σε νέες προσλήψεις εφόσον έχει εξεταστεί προηγουµένως η δυνατότητα να καλυφθούν οι συγκεκριµένες ανάγκες µε µετακίνηση ή µετάθεση πλεονάζοντος σε άλλες υπηρεσιακές
µονάδες προσωπικού ή µε µετατάξεις πλεονάζοντος
προσωπικού άλλης κατηγορίας, εφόσον το προσωπικό
αυτό διαθέτει ή µπορεί µε µέριµνα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. να αποκτήσει τα απαιτούµενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα,
µε εκπαίδευση, µετεκπαίδευση ή επανακατάρτιση.
11. Συνιστώνται δύο ενιαίες (2) θέσεις για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στο γραφείο του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται µε σχετική πράξη
του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή. Οι αποδοχές του
προσωπικού που προσλαµβάνεται στις προαναφερόµενες θέσεις είναι αντίστοιχες µε αυτές του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139 ). Το
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προσωπικό αυτό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε
την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Πρόεδρου Γενικού Διευθυντή χωρίς άλλη διαδικασία. Αποχωρεί επίσης οποτεδήποτε µε σχετική πράξη του Πρόεδρου-Γενικού Διευθυντή. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα
αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και µε απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).
Η απόσπαση διενεργείται ύστερα από αίτηµα του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. µε κοινή απόφαση του αρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3528/2007.
12. Για τις µετακινήσεις του Πρόεδρου-Γενικού Διευθυντή, των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του
προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εφαρµόζονται οι διατάξεις
που ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους (ν.
2685/1999, A΄35 ). Για κάθε µορφής προµήθειες του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών
του Δηµοσίου και ελέγχου (ν. 2362/1995 Α΄247, ν.
2286/1995 Α΄19, π.δ. 118/2007 και π.δ. 60/2007 Α΄64 περί προσαρµογής στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ ).
13. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
ανώνυµες εταιρείες «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.», οι οποίες ιδρύθηκαν µε
τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2956/2001 ( Α΄ 258) και το
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καταργούµενων ανωνύµων εταιρειών. Τα πάσης φύσεως
περιουσιακά στοιχεία των καταργούµενων εταιρειών
«Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» περιέρχονται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Η ακίνητη περιουσία τους µεταβιβάζεται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ από την ηµεροµηνία µεταγραφής των πράξεων µεταβίβασης της στα βιβλία µεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου/Κτηµατολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ηµεροµηνία παράδοσή της στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Οι ως άνω µεταβιβάσεις, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για τα ανωτέρω απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήµου ή άλλου τέλους, εισφοράς δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών των παγίων και αναλογικών
δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. Το προσωπικό και οι δικηγόροι που υπηρετούν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στις καταργούµενες
εταιρείες, µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και
κατατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στις καταργούµενες εταιρείες επανέρχεται στις θέσεις που ανήκει οργανικά, ανακαλουµένων αυτοδικαίως των αποσπάσεων αυτού. Όπου σε
νόµο, διάταγµα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποια από τις καταργούµενες εταιρείες νοείται ότι αναφέρεται το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Οι εκκρεµείς δίκες των καταργούµενων εταιρειών συνεχίζονται από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ..
14. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος ως Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ορίζεται µε απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού ένας από τους υπηρετούντες
Διευθυντές κατά την 31.12.2010 στην εταιρεία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» ή στην εταιρεία «Επαγγελµατική Κατάρτιση

(ΕΚΑΕ) Α.Ε.».
15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 89
Α. Καθορισµός ποσού αµοιβής απασχολούµενων προσώπων σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
1. Η αµοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε
προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού» (ΕΠΑΝΑΔ), ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους), ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερη από 625 ευρώ µηνιαίως, κατά παρέκκλιση
των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από την Εθνική
Συλλογική Σύµβαση Εργασία και τις οικείες συλλογικές
συµβάσεις.
2. Οι εισφορές που αναλογούν στις παραπάνω αµοιβές
καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, µέσω ειδικών προγραµµάτων επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών.
3. Οι δικαιούχοι φορείς, εκτός από τα καταβαλλόµενα
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα
απασχολούµενα πρόσωπα.
4. Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων
κοινωφελούς εργασίας οι δικαιούχοι φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο παροχής εργασίας των
προσώπων που απασχολούνται σε αυτούς.
5. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή και για κάθε
πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας που έχει ήδη προκηρυχθεί.
Β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3899/
2010 (Α΄ 212) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν, ως εξής:
« 3. Μέχρι την 30ή Μαρτίου 2011 ολοκληρώνεται η
διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου µε
βάση τα προβλεπόµενα στο παρόν.
Μέχρι τη συγκρότηση σε σώµα του νέου Διοικητικού
Συµβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφισταµένου Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντα του, σύµφωνα µε το άρθρο
17 παρ.1 του ν. 1876/1990.
Δεν επιτρέπεται ο ορισµός των τακτικών µελών του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχουν συµπληρώσει έξι (6) έτη συνεχούς θητείας ως µελών του
νέου Διοικητικού Συµβουλίου.
4. (α) Μέσα σε ένα µήνα από τη συγκρότηση του νέου
Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση
του προβαίνει σε δηµόσια προκήρυξη για την πρόσληψη
µεσολαβητών και διαιτητών.
(β) Οι εν ενεργεία µεσολαβητές και διαιτητές µπορεί
να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη και όσοι δεν προσληφθούν εκ νέου η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2011, οπότε λύεται αζηµίως η σχέση τους µε τον
Ο.ΜΕ.Δ.. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει, γι’ αυτό αναλαµβάνουν υποθέσεις µέχρι 30 Οκτωβρίου 2011. Δεν αναδεικνύεται ως διαιτητής όποιος
χειρίσθηκε την ίδια υπόθεση ως µεσολαβητής. Κατ’ εξαίρεση όσοι εν ενεργεία µεσολαβητές και διαιτητές προσληφθούν εκ νέου, ασκούν τα καθήκοντα µεσολαβητή ή
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και διαιτητή µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2011 και από 1ης Ιανουαρίου 2012 ασκούν µόνον τα καθήκοντα για τα οποία
προσλήφθηκαν εκ νέου.
(γ) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές που θα προσληφθούν για πρώτη φορά στον Ο.ΜΕ.Δ. µε βάση το στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου µετέχουν υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που οργανώνει ο
Ο.ΜΕ.Δ. και αναλαµβάνουν υποθέσεις από 1ης Ιανουαρίου 2012 2011.»
Γ. Σύσταση «Ειδικού Λογαριασµού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)»
1. Στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συνιστάται λογαριασµός µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Παιδικών Κατασκηνώσεων» (Ε.Λ.Π.Κ.) µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Πόροι του λογαριασµού είναι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόµενο, η οποία εισπράττεται µε τις τακτικές εισφορές
του Ο.Ε.Ε., οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασµού
και κάθε παροχή από χαριστική αιτία.
2. Σκοπός του λογαριασµού είναι η οργάνωση και η εφαρµογή προγραµµάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών χαµηλόµισθων εργαζοµένων και
ανέργων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Ε.Ε. καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθµός
των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράµµατα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις,
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης,
ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των
κονδυλίων του Λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας
διάταξης.
5. Για την κάλυψη της παροχής αυτής θεσπίζεται ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόµενο.
6. Τα της λογιστικής οργάνωσης ισοζυγίων, προϋπολογισµών ισολογισµών, απολογισµών, διενέργειας προµηθειών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του λογαριασµού διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τον Ο.Ε.Ε..
Άρθρο 90
Η περίπτωση 38 της παραγράφου ιι του άρθρου 280
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι αρµοδιότητες σχετικά µε την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθµίσεις του ν.
2643/1998 (Α΄220) εξακολουθούν να ασκούνται µέχρι
την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των
εκκρεµών υποθέσεων κατά τη δηµοσίευση του ν.
3852/2010, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
β. Πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2643/1998 από την 1.1.2011 µέχρι την ψήφιση του παρόντος νόµου είναι νόµιµες και παράγουν
έννοµα αποτελέσµατα.
γ. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις είναι αρµόδιες για
πράξεις που ασκούνται από τους εποπτευόµενους Οργανισµούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 2643/1998 για την προκήρυξη θέσεων εργασίας

των προστατευοµένων από το νόµο αυτόν ατόµων στο
δηµόσιο τοµέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και στον ιδιωτικό τοµέα,
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς.
δ. Εξακολουθούν να ασκούνται οι παρακάτω αρµοδιότητες του Τµήµατος για την κοινωνική προστασία και αποκατάσταση ατόµων ειδικών κατηγοριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης:
αα. Η µέριµνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόµων ειδικών κατηγοριών σε θέσεις εργασίας, η ρύθµιση
θεµάτων που αφορούν την απασχόλησή τους, καθώς και
ο συντονισµός των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάστασή τους.
ββ. Η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του νοµικού πλαισίου που διέπει τα άτοµα ειδικών κατηγοριών.
γγ. Η διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισµού Εφαρµογής του ν. 2643/1998
(που συστήθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 31 του
ν. 2956/2001).
δδ. Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του ν. 2643/1998 και του ν. 2956/
2001, όπως ισχύουν σήµερα, αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του τµήµατος.»
Άρθρο 91
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λ. Κατσέλη

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Χ. Καστανίδης

Ι. Διαµαντίδης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κουτρουµάνης

Α. Λοβέρδος
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Αριθµ. 108/4/2011
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρύθµιση θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου, που απαρτίζεται από τρία (3) Μέρη, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΜΕΡΟΣ Α΄), την αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΜΕΡΟΣ Β΄), καθώς και άλλα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Ειδικότερα.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄-Ε΄
Αντικαθίσταται το νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 2639/1999),
που διέπει το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), και
µε τις νέες ρυθµίσεις επέρχονται οι εξής, κατά βάση, µεταβολές:
1. Επανασυστήνεται το ΣΕΠΕ και διευρύνονται οι αρµοδιότητές του, καθώς σε αυτές περιλαµβάνονται πλέον:
α. Η τήρηση και εφαρµογή:
- των διατάξεων σχετικά µε τη νοµιµότητα της απασχόλησης των εργαζοµένων υπηκόων τρίτων χωρών
- των προβλεπόµενων στη νοµοθεσία περί ευλόγων
προσαρµογών για τα άτοµα µε αναπηρία
- της νοµοθεσίας για την προώθηση της αρχής: α. της
ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού,
β. των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στον τοµέα
της απασχόλησης και στην εργασία, και των διατάξεων
περί προστασίας της µητρότητας και συµφιλίωσης επαγγελµατικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου.
β. Η υποβολή µηνυτήριας αναφοράς όταν προκύπτουν
ευθύνες για εργατικά ατυχήµατα και παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
γ. Η ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο του σχεδιασµού
και της υλοποίησης έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
για τον εκσυγχρονισµό και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του.
δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσµατος και, σε περίπτωση παραβίασης αυτής, η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
ε. Η κύρωση, έγκριση ή απόρριψη των εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων και η επέκταση της υποχρέωσης
κύρωσης εσωτερικών κανονισµών σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν προσωπικό ανώτερο των σαράντα (40) ατόµων.
στ. Η συµβουλευτική συνδροµή του, εφόσον ζητηθεί,
για τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
ζ. Η συνεργασία και ενηµέρωση µε το Συνήγορο του
Πολίτη, µε το Τµήµα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότη-

τας του ΥΠΕΣΑΗΔ.
(άρθρα 1-2)
2. Ενισχύεται ο συµφιλιωτικός ρόλος του ΣΕΠΕ, καθώς θεσπίζεται ο Συµφιλιωτής Συλλογικών και Ατοµικών
Εργατικών Διαφορών, και ορίζονται:
- Η διαδικασία συµφιλίωσης, εφόσον ζητηθεί, για την
επίλυση συλλογικών ή ατοµικών εργατικών διαφορών
και η δυνατότητα χορήγησης του πρακτικού της συµφιλιωτικής διαδικασίας σε γραφή Braille ή άλλες προσβάσιµες από άτοµα µε αναπηρία µορφές.
- Η δυνατότητα του Συµφιλιωτή να επιβάλλει, µετά από παροχή εγγράφων εξηγήσεων, τις προβλεπόµενες από το άρθρο 24 του υπόψη νοµοσχεδίου διοικητικές κυρώσεις σε µέρος που απουσιάζει από τη συζήτηση στην
οποία το έχει καλέσει.
- Τα προσόντα του Συµφιλιωτή Συλλογικών και Ατοµικών Εργατικών Διαφορών
(άρθρα 3-4)
3.α. Στο ΣΕΠΕ συστήνονται οι εξής θέσεις:
αα) 2 θέσεις Γενικών Επιθεωρητών
ββ) 916 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας (σήµερα είναι
847), οι οποίοι διακρίνονται σε Επιθεωρητές Εργασιακών
Σχέσεων και σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της
Εργασίας (σήµερα οι Επιθεωρητές Εργασίας διακρίνονται σε Κοινωνικούς, Τεχνικούς και Υγειονοµικούς Επιθεωρητές Εργασίας). Οι συνιστώµενες θέσεις κατανέµονται σε 745 του κλάδου ΠΕ και σε 171 του κλάδου ΤΕ.
γγ) 240 θέσεις γραµµατειακής, διοικητικής και λοιπής
υποστήριξης κλάδου ΔΕ (σήµερα είναι 312).
β. Προβλέπονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των
Επιθεωρητών Εργασίας, ο τρόπος στελέχωσης του ΣΕΠΕ, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε σχέση εργασίας ιδαχ να συµµετέχουν στη διενέργεια ελέγχων, και
παρέχεται εξουσιοδότηση: αα) µε κυα να καθοριστούν
τα ειδικότερα προσόντα των Επιθεωρητών Εργασίας,
ββ) µε υπουργική απόφαση να ρυθµιστούν τα θέµατα
που αφορούν στο προσωπικό ιδαχ.
γ. Καθορίζονται οι αποδοχές των επιθεωρητών που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Ιατρών, ιατρών Ειδικοτήτων
και Ιατρών Εργασίας του ΣΕΠΕ, και ορίζεται ότι: ι) εξελίσσονται µισθολογικά σε Επιµελητές Α΄ µετά τη συµπλήρωση 7 ετών, και σε Διευθυντές µετά τη συµπλήρωση 15 ετών, από το διορισµό τους στο Δηµόσιο, σε νπδδ
ή σε άλλους φορείς και οργανισµούς του Δηµοσίου.
ιι) για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του Διευθυντή, λαµβάνουν επιπλέον το επίδοµα θέσης ευθύνης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3205/2003, και
κανένα άλλο επίδοµα ευθύνης.
(άρθρο 5)
4. Προβλέπεται ο τρόπος εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εκπαίδευση, τη διά βίου κατάρτιση και την πιστοποίηση
των Επιθεωρητών Εργασίας. Επίσης, ορίζεται ότι, όσοι
υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας δεν πιστοποιηθούν,
µπορούν να επαναξιολογηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα για δεύτερη φορά, και εάν αποτύχουν εκ νέου, µπορούν να καταλάβουν κενές θέσεις γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
(άρθρο 6)
5. α. Στο ΣΕΠΕ συστήνονται επίσης:
- 2 θέσεις Γενικών Επιθεωρητών, των οποίων ορίζονται οι αρµοδιότητες και τα προσόντα, ενώ ο τρόπος ορισµού, η εξέλιξη και η αµοιβή τους θα καθοριστούν µε
κ.υ.α.
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- Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, συγκροτούµενη από Επιθεωρητές µε βαθµό Προϊσταµένου Διεύθυνσης και Τµήµατος, η οποία υπάγεται απευθείας
στον Ειδικό Γραµµατέα, και στην οποία συνιστώνται 8
οργανικές θέσεις Προϊσταµένων Διεύθυνσης και 14 θέσεις Προϊσταµένων Τµήµατος, οι οποίες καταλαµβάνονται από τους υφιστάµενους Επιθεωρητές Εργασίας (και
σήµερα οι θέσεις αυτές είναι 22).
- Κεντρική Υπηρεσία, αποτελούµενη από 3 Διευθύνσεις, 8 Τµήµατα και 1 Αυτοτελές Γραφείο, των οποίων ορίζονται οι αρµοδιότητες (σήµερα η Κ.Υ. του ΣΕΠΕ αποτελείται από 3 Διευθύνσεις και 7 Τµήµατα).
- 15 Περιφερειακές Υπηρεσίες, που αποτελούνται από
30 Διευθύνσεις και 152 Τµήµατα, των οποίων ορίζονται
οι αρµοδιότητες (και σήµερα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ αποτελούνται από 30 Διευθύνσεις και
152 Τµήµατα).
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση.:
- µε κ.υ.α: αα)να καθοριστούν, εντός 3 µηνών από την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, η οργάνωση, η
κατανοµή αρµοδιοτήτων και οργανικών θέσεων, θέµατα
λειτουργίας κ.λπ. θέµατα ΣΕΠΕ, ββ) να ιδρύονται και να
καταργούνται Διευθύνσεις και Τµήµατα του ΣΕΠΕ, να ανακατανέµονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού
του, να ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες κ.λπ.
- µε π.δ. να καθορισθεί ο κανονισµός λειτουργίας του
ΣΕΠΕ εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 7 - 10)
6. Συστήνεται στην ΚΥ του ΣΕΠΕ Αυτοτελές Γραφείο
Ενηµέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης
Καταγγελιών, υπαγόµενο στον ειδικό Γραµµατέα, το οποίο, µεταξύ άλλων, συντονίζει την καθηµερινή λειτουργία της «Ειδικής Οµάδας Ετοιµότητας και Άµεσης Επέµβασης». Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη στελέχωση και λειτουργία
του Γραφείου και στη δράση της Οµάδας Ετοιµότητας
και Άµεσης Επέµβασης.
(άρθρα 11-12)
7.α. Ρυθµίζονται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του
ΣΕΠΕ.
β. Το ΣΕΠΕ έχει ίδιο προϋπολογισµό, ως ειδικός φορέας του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η οικονοµική διαχείριση διεξάγεται από την αρµόδια υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Δηµοσίου Λογιστικού (το ίδιο ισχύει και σήµερα).
γ. Στο ΣΕΠΕ συστήνεται Πάγια Προκαταβολή Χρηµατικού, για την αντιµετώπιση δαπανών, των οποίων η φύση δεν επιδέχεται αναβολής και δεν είναι δυνατή η αντιµετώπισή τους µε την κανονική διαδικασία. Με κυα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της
διάταξης.
δ. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται πιστώσεις για την
κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και του ΣΕΠΕ προς υπεράσπισή του ενώπιον των δικαστηρίων, ακόµα και αν έχει εξέλθει της υπηρεσίας, για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με π.δ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων.
ε. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση επιβολής των οριζόµενων προστίµων ποσοστό ύψους 40% εισπράττεται ως
έσοδο του τακτικού προϋπολογισµού, ποσοστό ύψους

40% ως έσοδο στο Κ.Α. Εσόδων 3428 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασµού Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας», και ποσοστό 20% ως έσοδο του προϋπολογισµού του ΣΕΠΕ, (σήµερα όλα τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλει το ΣΕΠΕ σε βάρος των παραβατών της εργατικής νοµοθεσίας αποτελούν έσοδο
του Δηµοσίου - άρθρο 16 ν. 2639/1998), το οποίο διατίθεται µεταξύ άλλων και για την καταβολή της πρόσθετης
αµοιβής και την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης. Κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε κυα. (άρθρα 13-14)
8. Θεσµοθετείται η δυνατότητα χορήγησης πρόσθετης
αµοιβής, στους Επιθεωρητές Εργασίας, η οποία συναρτάται µε την αποτελεσµατικότητα του έργου τους. Με
κυα ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν:
- στο ύψος, στα κριτήρια και στις ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της πρόσθετης αµοιβής,
- στο ύψος των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του προσωπικού, του Ειδικού Γραµµατέα, των Γενικών Επιθεωρητών
και των Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ. (άρθρο 15)
9.α. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
- στην τυποποίηση και στη χρήση των δελτίων ελέγχου των Επιθεωρητών Εργασίας και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει µε απόφασή του κάθε λεπτοµέρεια για
τα δελτία αυτά.
- σε θέµατα λειτουργίας του ΣΕΠΕ, όπως ωράριο, χρήση ειδικών ταυτοτήτων κ.λπ.
- στη δυνατότητα συνεργασίας του ΣΕΠΕ µε ειδικούς
εµπειρογνώµονες, που θα ορίζονται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, από ειδικό κατάλογο που έχουν συντάξει οι επιστηµονικοί φορείς της χώρας. Με κυα καθορίζεται τυχόν αµοιβή στους συµµετέχοντες στους ελέγχους εµπειρογνώµονες.
β. Αντικαθίστανται οι οριζόµενες µεικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, από Επιτροπές
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση των επιτροπών αυτών, στη δυνατότητα συνεργασίας τους µε ειδικούς επιστήµονες, στον τρόπο κάλυψης του κόστους και στη λειτουργία τους.
Τέλος, µε κυα καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών
των οριζόµενων µικτών επιτροπών, κατ’ εξαίρεση των
διατάξεων περί µείωσης αµοιβών για συµµετοχή σε συλλογικά όργανα, αναδροµικά από 1.3.2010 και ορίζεται ότι, η αποζηµίωση αυτή βαρύνει τον προϋπολογισµό του
ΟΕΕ.
γ. Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας απαλλάσσεται από πρόστιµα τα οποία προκύπτουν από τυχόν εκπρόθεσµη καταβολή των αναλογούντων εισφορών εργοδότηασφαλισµένου στους µετέχοντες εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου καθώς και στους ειδικούς επιστήµονες στις οριζόµενες µικτές επιτροπές, αναδροµικά από 1.3.2010.
(άρθρα 16-17)
10. Θεσπίζονται ρυθµίσεις που αφορούν:
α. Στην ηλεκτρονική διασύνδεση, µέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, του ΣΕΠΕ µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες
σχετικά µε τα θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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β. Στη συνεργασία µεταξύ ΣΕΠΕ, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του
Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.
γ. Στη δικαστική εκπροσώπηση του ΣΕΠΕ.
(άρθρα 18-20)
11.α. Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ), το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, είναι αρµόδιο
να γνωµοδοτεί σε θέµατα λειτουργίας και δράσης του
ΣΕΠΕ, ορίζονται η συγκρότησή και οι αρµοδιότητές του,
και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης να διορίσει, µετά από υπόδειξη των αντίστοιχων φορέων, τα µέλη και τους αναπληρωτές τους. (Και σήµερα λειτουργεί ΣΚΕΕ µε τον ίδιο
ρόλο, το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µε το άρ.13 του ν. 2639/1998).
β. Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ΣΚΕΕ, το
οποίο υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα του
ΣΕΠΕ και στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ορίζονται µε υπουργική απόφαση.
γ. Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία συστήνεται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Εργασίας (ΠΕΚΕΕΕ), η οποία γνωµοδοτεί για τη λειτουργία του ΣΕΠΕ στην Περιφέρεια, προβλέπονται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητές της και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφασή του να διορίσει, µετά από υπόδειξη των αντίστοιχων φορέων, τα µέλη και τους αναπληρωτές της, και να ρυθµίσει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εύρυθµη λειτουργία του ΣΚΕΕ και των ΠΕΚΕΕΕ.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην υποβολή
έκθεσης αξιολόγησης από τις περιφερειακές υπηρεσίες
του ΣΕΠΕ, πορίσµατος από την ΠΕΚΕΕΕ και ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων από το ΣΕΠΕ, στην οποία εµπεριέχεται και ο προγραµµατισµός δράσης του επόµενου έτους, και η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο τετράµηνο του επόµενου έτους στον Πρόεδρο της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
(άρθρα 21-22)
12. Το ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο της κατασταλτικής του δράσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, προσφεύγει στη
Δικαιοσύνη για την επιβολή ποινικών κυρώσεων, χορηγεί
εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση προς προβλεπόµενες διατάξεις, διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία επιχειρήσεων σε περίπτωση παραβίασης των οριζόµενων
διατάξεων, εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας τους σε περίπτωση εξακολουθητικής παραβίασης
της νοµοθεσίας, και επιβάλλει τα προβλεπόµενα πρόστιµα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσµατος. Ειδικότερα:
α. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται, ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, πρόστιµο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ (και σήµερα τα πρόστιµα κυµαίνονται από
500 έως 50.000 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 16 ν.
2639/1998).
β. Παρέχεται δυνατότητα µείωσης κατά 80% του προστίµου που επιβλήθηκε λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας για µη καταβολή αποδοχών στις οριζόµενες περι-

πτώσεις, σε περίπτωση συµµόρφωσης του εργοδότη εντός εξήντα (60) ηµερών και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης του εργαζοµένου, µε
τη διαδικασία που ορίζεται.
γ. Παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 30% του προστίµου που επιβλήθηκε για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις
παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων, εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιµο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόµενων
ένδικων βοηθηµάτων και το καταβάλει εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίησή του.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να τροποποιούνται τα ποσοστά
της µείωσης και της έκπτωσης των προηγούµενων παραγράφων και να εντάσσονται και άλλες παραβάσεις στην
µείωση του προστίµου.
ε. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαδικασία
προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τµηµάτων ή του
συνόλου της επιχείρησης, στην ποινή του αποκλεισµού
από δηµόσιους διαγωνισµούς για διάστηµα τριών (3) ετών υπότροπου εργοδότη, στις περιπτώσεις δέσµιας αρµοδιότητας των Επιθεωρητών Εργασίας, στη διαδικασία
επιβολής προστίµου, το οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και εισπράττεται από την αρµόδια ΔΟΥ ως δηµόσιο έσοδο, στη διαδικασία άσκησης
προσφυγής ουσίας, στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Απασχόλησης µε απόφασή του να ρυθµίζει σχετικά θέµατα και να τροποποιεί τα οριζόµενα πρόστιµα.
Μέχρι την έκδοση των αναφερόµενων υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι αναφερόµενες
ρυθµίσεις.
(άρθρα 23- 24)
13.α. Θεσπίζονται ρυθµίσεις για τον έλεγχο τήρησης
της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, και προβλέπεται η διαδικασία συνεργασίας του ΣΕΠΕ µε το ΙΚΑ, για το οποίο είναι δεσµευτική η διαπιστωτική πράξη παράβασης του ΣΕΠΕ, και το οποίο υποχρεούται να επιβάλλει στον παραβάτη τις προβλεπόµενες κυρώσεις εντός της ταχθείσης προθεσµίας,
και να κοινοποιεί τις πράξεις επιβολής προστίµων στο
ΣΔΟΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για τα θέµατα αυτά.
β. Θεσµοθετείται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, που
θα συνδέεται µε την κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
και προβλέπεται ότι:
- Στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγκαταστήσουν το
σύστηµα αυτό στους χώρους εργασίας τους και θα καταβάλλουν εµπροθέσµως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στους εργαζοµένους των επιχειρήσεων αυτών,
θα παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
- Εάν σε επιχείρηση στην οποία εισήχθη το σύστηµα
της κάρτας εργασίας δεν γίνεται χρήση αυτής σύµφωνα
µε τις υπόψη διατάξεις θα επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία:
αα)κατάργηση της έκπτωσης της παραγράφου 1 για
διάστηµα τριών (3) µηνών από την επιβολή των κυρώσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ίδιας παράβασης για
δεύτερη φορά εντός τετραετίας, το χρονικό διάστηµα
αυξάνεται σε έξι (6) µήνες
ββ)διοικητική κύρωση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ
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για κάθε απασχολούµενο µισθωτό ο οποίος δεν κάνει
χρήση της κάρτας εργασίας σε βάρος της επιχείρησης,
και
γγ)διοικητική κύρωση ύψους διακοσίων (200) ευρώ,
σε βάρος του εργαζόµενου, η οποία όµως καταβάλλεται
από τον εργοδότη.
- Ορίζονται τα όργανα ελέγχου και προβλέπεται ότι
στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το πρόστιµο εισπράττεται από αυτό, ενώ στην περίπτωση (β) η κύρωση
επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας.
- Καθορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης η 1.9.2011 για
τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας και παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης να ρυθµίσει µε απόφασή του θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων περί ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, προστίµων, αναπροσαρµογής ποσοστών εκπτώσεων κλπ.
- Η υλοποίηση, διατήρηση και επέκταση του συγκεκριµένου µέτρου συναρτάται µε την επίτευξη καθαρού θετικού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος στο Ασφαλιστικό
Σύστηµα από την εφαρµογή του.
γ. Προβλέπεται η διαδικασία επίδοσης των πράξεων
επιβολής προστίµων, και ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις
σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων σε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και µε
τις δύο αυτές ποινές (το ίδιο ισχύει και σήµερα). Ειδικές
διατάξεις που προβλέπουν βαρύτερες ποινές εξακολουθούν να ισχύουν.
(άρθρα 25-28)
14.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους ιατρούς εργασίας, την παροχή στοιχείων στο ΙΚΑ από τις ΔΟΥ και
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ, και παρέχεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε
απόφασή του, να ρυθµίσει τις σχετικές λεπτοµέρειες.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στα όργανα του ΣΔΟΕ να
µετέχουν στα µικτά κλιµάκια ελέγχου των επιχειρήσεων
και χώρων εργασίας, τα οποία σήµερα αποτελούνται από
υπαλλήλους του ΙΚΑ και του ΣΕΠΕ, διευθετούνται ζητήµατα ορολογίας, και εµπεριέχονται µεταβατικές διατάξεις.
γ. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 76
του ν. 3746/2009, µε τις οποίες χορηγείται µηνιαίως:
- ελεγκτικό επίδοµα ύψους διακοσίων (200) ευρώ στο
προσωπικό του ΣΕΠΕ και στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και
- έξοδα κίνησης που καθορίζονται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ στο προσωπικό του ΣΕΠΕ και στους
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που συµµετέχουν
στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του ΣΕΠΕ.
(άρθρα 29-33)

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν.
2996/1997 σχετικά µε το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Ειδικότερα:
α. Αναπροσαρµόζονται, για το έτος 2011, τα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ.. Στα συνολικά εισοδήµατα (ατοµικά και οικογενειακά), που λαµβά-

νονται υπόψη, περιλαµβάνονται, πέρα από τα φορολογητέα, και τα απαλλασσόµενα ή φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο εισοδήµατα.
β. Τίθενται οι εξής δύο επιπλέον προϋποθέσεις για τη
χορήγηση:
- Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως επιδοµάτων (πλην των επιδοµάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας), να µην υπερβαίνει τα 850 ευρώ.
- Μόνιµη διαµονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
γ. Αναπροσαρµόζονται, επίσης, τα εισοδηµατικά κριτήρια για τον καθορισµό του ύψους του δικαιούµενου
ποσού, το οποίο εξακολουθεί να κυµαίνεται από 57,50 έως 230,00 ευρώ.
δ. Ορίζεται ότι, ο έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων διενεργείται το αργότερο µέχρι το τέλος του Απριλίου κάθε έτους και σε καµία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε µη δικαιούχους από την 1η Μαΐου
του ίδιου έτους.
ε. Ορίζεται, επίσης ότι, το Ε.Κ.Α.Σ. αποτελεί ειδική, µη
ανταποδοτικού τύπου παροχή σε χρήµα και δεν εξάγεται.
στ. Προβλέπεται ότι, ελάχιστη παροχή, κατά την έννοια του άρθρου 58 του Καν. (ΕΚ)883/2004, είναι το ποσό της βασικής σύνταξης του άρθρου 2 του ν. 3863/
2010, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά.
(άρθρο 34)
2.α. Για την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012 µειώνονται για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα µέλη της οικογένειάς τους, οι απαιτούµενες, για τις παροχές ασθένειας σε είδος µέρες, ασφάλισης στις 50 (από
80 που θα ίσχυε για το 2011).
β. Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάµατος, καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και
Ελευσίνας και τα µέλη της οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1.3.2009 µέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την
προϋπόθεση συµπλήρωσης ηµερών ασφάλισης.
γ. Οι ρητινοσυλλέκτες και τα µέλη της οικογένειάς
τους, κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως πυρόπληκτες και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 2450/24.1.1967 ΑΥΕ, για
την περίοδο από 1.3.2009 µέχρι 28.2.2013, καλύπτονται
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν δικαίωµα παροχών σε είδος το έτος 2007.
δ. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι το 2009 απασχολήθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νοµού Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το έτος 2010, καθώς και
τα µέλη οικογένειάς τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012, εφόσον είχαν τις απαιτούµενες χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009.
Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο ΟΑΕΔ
καταβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Κλάδο Ασθένειας σε
είδος µηνιαία εισφορά σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ηµερήσιου επιδόµατος ανεργίας.
ε. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.
2768/1999 {κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος για
δύο (2) έτη από τη διακοπή της ασφάλισης υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις}, παρατείνεται για ένα (1) έτος από
της λήξεώς της και όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου
2011.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις επιµέρους διατάξεις των παραπάνω νόµων και ο ΟΑΕΔ υπο-
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χρεούται να καταβάλλει την προβλεπόµενη εισφορά
στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
(άρθρο 35)
3.α. Αυξάνεται ο χρόνος προστασίας από απόλυση µετά τον τοκετό στους 18 µήνες (από 12 ή 15, κατά περίπτωση, που ισχύει).
β. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 λογίζεται ως
χρόνος ασφάλισης και για επικουρική σύνταξη και για
τον Κλάδο Ασθένειας (λογιζόταν µόνο για κύρια σύνταξη). Οι σχετικές εισφορές ασφαλισµένου παρακρατούνται από το καταβαλλόµενο µε βάση το ανωτέρω άρθρο
ποσό, ενώ αυτές του εργοδότη βαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Ο
χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω άρθρου θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 36)
4.α. Εξοµοιώνονται οι άντρες και οι γυναίκες ως προς
τη δυνατότητα θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίων ηλικίας,
σε περίπτωση που είναι γονείς τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ορίζεται ότι, τα τέκνα αυτά πρέπει να είναι άγαµα και να µην εργάζονται.
Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για
την άσκηση του ανωτέρω δικαιώµατος.
β. Παρέχεται η ίδια µε τα ανωτέρω δυνατότητα και
στους αδελφούς/ές των αναπήρων υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις.
γ. Ειδικά για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ αυξάνεται
ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών στα 20 έτη (από 15 που ίσχυε) για
όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα έως
31.12.2012 και στα 25 έτη όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2013 και µετά.
δ. Ορίζεται ότι, εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, πέρα
από τους συνταξιούχους που λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα (ισχύει), και οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.
(άρθρο 37)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1.α. Θεσπίζεται υποχρέωση των ασφαλιστικών φορέων κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δηµοσίου και
του ΝΑΤ, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης και των σχετικών δικαιολογητικών, και
εντός έξι (6) µηνών σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
β. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός των ανωτέρω προθεσµιών, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται σε έκδοση απόφασης για προσωρινή σύνταξη, µέσα σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, της προβλεπόµενης υπεύθυνης δήλωσης και των σχετικών δικαιολογητικών και εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών, σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
γ. Το ύψος της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί, τουλάχιστον, µε το 80% της σύνταξης που προκύπτει από τα
στοιχεία, που κατά περίπτωση λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση το
ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπε-

ται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος, κατά κατηγορία
σύνταξης, κατώτατου ορίου.
Εάν µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, για την έκδοση της οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης διαπιστωθεί ότι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισµένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητούνται τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα.
δ. Όταν απονέµων τη σύνταξη φορέας είναι το Δηµόσιο, οι προβλεπόµενες προθεσµίες ξεκινούν µετά την
καταβολή των τρίµηνων αποδοχών.
ε. Προβλέπονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες, δεν
εφαρµόζεται η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής
σύνταξης.
στ. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων ορίζονται κλιµάκια από υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισµών, τα οποία διακρίνονται σε: αα) Κλιµάκια Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και ββ) Κλιµάκια Απονοµής και Πληρωµής Προσωρινών και Οριστικών Συντάξεων.
Η συµµετοχή στα κλιµάκια είναι προαιρετική, η δε σχετική βούληση εκδηλώνεται µε υποβολή αίτησης προς το
Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ο
οποίος και εκδίδει την απόφαση ορισµού τους ως πιστοποιηµένων εισηγητών, µετά την επιτυχή συµµετοχή τους
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σχετικό µε την αρµοδιότητα του κλιµακίου στο οποίο θα ενταχθούν.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντονιστής ανά
κλιµάκιο.
Οι πιστοποιηµένοι εισηγητές υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες ενηµέρωσης πολιτών από τα Κέντρα Ενηµέρωσης Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων (ΚΠΑΣ) για
δύο (2) ηµέρες κάθε µήνα, εργάζονται και εκτός ωραρίου
εργασίας, για την απασχόλησής τους δε αυτή και µε βάση το παραγόµενο έργο, καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, κατά παρέκκλιση, των περιορισµών της παρ. 4
του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει (οι πρόσθετες µηνιαίες αµοιβές να µην υπερβαίνουν το 25%
των µηνιαίων αποδοχών της οργανικής θέσης).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, έπειτα από εισήγηση του ΔΣ του οικείου ασφαλιστικού φορέα ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εκπαίδευση των συµµετεχόντων, τη λειτουργία
των κλιµακίων και τη µέτρηση του παραγόµενου έργου,
τόσο κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, όσο και εκτός αυτού.
Το ύψος της αποζηµίωσης, καθώς και ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις καταβολής της, καθορίζονται µε κυα, µετά
από εισήγηση των ΔΣ των ασφαλιστικών ταµείων.
(άρθρο 38)
2. Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/
2002, όπως ισχύει, σχετικά µε την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου για κάθε παιδί, για όσους θεµελιώνουν
δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις, που
διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής.
Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται πλέον µε τις ίδιες προϋποθέσεις για άντρες και γυναίκες και ισχύει και για
τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και το ΝΑΤ και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών (ίσχυε για
τα γεννηµένα από 1.1.2000 παιδιά).
Προϋπόθεση, για την αναγνώριση αυτού του χρόνου,
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τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι η συµπλήρωση, τουλάχιστον, 3.600 ηµερών ή
12 ετών ασφάλισης.
Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου γίνεται µε την καταβολή, για κάθε µήνα, ποσού εξαγοράς
υπολογιζόµενου µε ποσοστό 20%, για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6%, για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης (έως σήµερα τα ποσά για την εξαγορά του χρόνου αυτού βάραιναν τους αρµόδιους ΦΚΑ). (άρθρο 39)
3. Αποσαφηνίζονται και συµπληρώνονται οι διατάξεις
της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, µε τις οποίες προστέθηκαν νέοι χρόνοι πλασµατικής ασφάλισης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Διευρύνονται οι επαγγελµατικές σχολές, ο χρόνος
φοίτησης στις οποίες αναγνωρίζεται και αυξάνεται ο
χρόνος µαθητείας που λαµβάνεται υπόψη στα δύο (από
ένα ) έτη.
β. Τίθενται ειδικότερες ρυθµίσεις για την αναγνώριση
του χρόνου: αα) προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, που
εξέτισαν οι ασφαλισµένοι µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 2510/1997, για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας και στο οποίο υπέπεσαν επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, και ββ) που µεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου µέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους ασφαλισµένους στον Τοµέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
Παράλληλα καθορίζονται καταβλητέες ασφαλιστικές
εισφορές για την εξαγορά των ανωτέρω χρόνων που αναγνωρίζονται.
γ. Ορίζεται ρητά ότι, η αναγνώριση των νέων πλασµατικών χρόνων που θεσµοθετήθηκαν µε τον ν. 3863/2010
(σπουδών, ανεργίας κ.λπ.) αφορά µόνο όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2011 και µετά, µε τις
νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ορίστηκαν µε
το άρθρο 10 αυτού.
δ. Ειδικά για τις ασφαλισµένες των παρ. 11 και 13 του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (ασφαλισµένες στο ΙΚΑ πριν
το 1993), οι ισχύουσες µέχρι 31.12.2010 προϋποθέσεις
λήψης πλήρους ή µειωµένης σύνταξης (4.500 ηµέρες ασφάλισης και 60ο ή 55ο έτος ηλικίας, αντίστοιχα), εφαρµόζονται εφόσον µέχρι την ίδια ηµεροµηνία έχουν θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης (4.500 ηµέρες ασφάλισης και 55ο έτος ηλικίας).
Επίσης, ειδικά για τους ασφαλισµένους στα πρώην ειδικά ταµεία ασφάλισης µισθωτών, στους τοµείς σύνταξης και ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και εκείνους της παρ. 15Β του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (ιπτάµενο προσωπικό, προσωπικό εδάφους
των αεροπορικών επιχειρήσεων και προσωπικό της
Olympic Catering), οι ισχύουσες µέχρι 31.12.2010 προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης, εφαρµόζονται εφόσον
πληρούνται η συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτές απαιτούνται αθροιστικά. Για τους ανωτέρω ασφαλισµένους που µέχρι
και 31.12.2010 έχουν ήδη θεµελιώσει δικαίωµα λήψης
µειωµένης σύνταξης, λόγω γήρατος, προκειµένου γα τη
λήψη είτε µειωµένης είτε πλήρους σύνταξης, λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα µέχρι και 31.12.2010 ό-

ρια ηλικίας.
(άρθρο 40)
4.α. Τίθενται ειδικότερες ρυθµίσεις για την αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα µητρώα των
πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ως προς την καταβλητέα ασφαλιστική εισφορά, το ποσό προσαύξησης της µηνιαίας σύνταξης για κάθε έτος προεγγραφής που αναγνωρίζεται,
την έκδοση απόφασης για τον καθορισµό των απαιτούµενων δικαιολογητικών και τον τρόπο εξόφλησης του
προκύπτοντος ποσού εξαγοράς.
β. Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου
ασφάλισης, κατόπιν αίτησης και εξαγοράς, των κάτωθι
χρόνων:
– Του χρονικού διαστήµατος που, οι υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα µέχρι 31.12.1992, απασχολήθηκαν µε
την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλλήλου,
εφόσον είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα µπορούν να το αναγνωρίσουν και στον
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών
και Υπαλλήλων Τύπου.
– Του χρονικού διαστήµατος που, οι υπαχθέντες σε οποιονδήποτε φορέα µέχρι 31.12.1992, παρείχαν εξαρτηµένη εργασία µε κάποια από τις ειδικότητες των άρθρων
3 του Καταστατικού του Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Κλάδου Κύρια Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε εργοδότες το προσωπικό των οποίων, κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα, υπείχε υποχρέωση ασφάλισης στον τοµέα αυτόν (πρώην ΤΣΠΕΑΘ).
Ο ανώτατος αναγνωριζόµενος χρόνος για τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι τρία (3) έτη.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους φορέων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης, µε καθεστώς ίδιο ή εξοµοιούµενο µε αυτό του Δηµοσίου, καθώς και του τοµέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», να θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και στον επικουρικό φορέα-τοµέα τους, µε την ίδια προϋπόθεση µε την οποία
θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα στο φορέα κύριας
ασφάλισής τους, συµπληρώνοντας τον απαιτούµενο συντάξιµο χρόνο µε αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας που
συµπίπτει µε συντάξιµο χρόνο στο Δηµόσιο ή το φορέα
κύριας ασφάλισής τους.
(άρθρο 41)
5.α. Ορίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.
2676/1999, όπως ισχύει (περί απασχόλησης συνταξιούχων), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαµβάνει
εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρµογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί µε
τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύει (περί συνταξιοδότησης τυφλών) και στους συνταξιούχους που λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα.
β. Δεν εφαρµόζεται, επίσης, το άρθρο 63 του ν. 2676/
1999, όπως ισχύει στους συνταξιούχους του ΝΑΤ που
παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια Εκπαίδευση,
µέχρι την 31.12.2012.
γ. Προβλέπεται ότι, για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων επικουρικής ασφάλισης που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρω-
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ση του 55ου έτους της ηλικίας τους, έχουν εφαρµογή οι
καταστατικές διατάξεις περί αναστολής καταβολής της
σύνταξης των φορέων αυτών.
δ. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
27 του ν. 1902/1990, όπως ισχύουν, σχετικά µε το δικαίωµα λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος, όσων λαµβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας και από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Πλέον απαιτείται, ο ασφαλισµένος, κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει συµπληρώσει
το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη
νοµοθεσία για την απονοµή πλήρους σύνταξης και να έχει πραγµατοποιήσει τις αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ελάχιστες ηµέρες εργασίας, οι
οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 6.000 (έως σήµερα απαιτούντο 6.000 ηµέρες εργασίας).
Επίσης, ορίζεται ότι, για να µη µειωθεί η σύνταξη στο
50%, σε περίπτωση απονοµής σύνταξης αναπηρίας από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ασφαλισµένος πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει 3.600 (αντί 3.000) ηµέρες εργασίας, εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία.
Ειδικά για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω αναπηρίας, από τους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ),
απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών ασφάλισης.
Οι σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
1902/1990, όπως ισχύουν, έχουν εφαρµογή και στους
φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 (15.7.2010).
(άρθρο 42)
6. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 3863/
2010 και ορίζεται ότι, σε περίπτωση ρύθµισης των οφειλοµένων εισφορών, σύµφωνα µε το ένατο κεφάλαιο του
ίδιου νόµου, η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα (δηλ. χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη
εξόφληση των ρυθµιζόµενων ποσών), αν το οφειλόµενο
ποσό προσαυξηµένο µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι µεγαλύτερο των 30 (αντί 20 που ισχύει) µηνιαίων κατώτατων συντάξεων, λόγω γήρατος
για κάθε ασφαλιστικό οργανισµό, µε ανώτατο όριο το
ποσό των 15.000 ευρώ.
(άρθρο 43)
7. Ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών και δεν υπάγονται υποχρεωτικά για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση
άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της
ονοµασίας και της νοµικής µορφής του.
Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει και για την οποία ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρούµενο κατά τα ανωτέρω από
την ασφάλιση του Ταµείου, παρέχει και άλλη εργασία
του ιδίου ή διαφορετικού επαγγέλµατος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δηµιουργεί υποχρέωση ασφάλισης
σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
της ονοµασίας και της νοµικής µορφής του, υπάγεται ως
προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.
β. Οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου και των κάθε φύσης
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι παρέχουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών. Ως προς το συ-

ντάξιµο του χρόνου ασφάλισης των προσώπων αυτών,
καθώς και τις προϋποθέσεις θεµελίωσης νέου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι κατά
περίπτωση διατάξεις της γενικής νοµοθεσίας που ισχύουν για τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.
Σύµφωνα µε την καταργούµενη παρ. 6 του άρθρου 3
του ν. 997/1979, δεν υπάγονταν στο ΕΤΕΑΜ οι συνταξιούχοι, που εξακολουθούσαν να απασχολούνται και τα
πρόσωπα που, λόγω παράλληλης κύριας ασφάλισης ή
πολλαπλής απασχόλησης, υπάγονταν υποχρεωτικά
στην ασφάλιση και άλλου επικουρικού ταµείου.
(άρθρο 44)
8.α. Εξαιρούνται, από τις διατάξεις για µείωση της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, οι συντάξεις των εργαζοµένων µε την ιδιότητα του ηθοποιού µελοδραµατικού
θεάτρου, του µουσικού πνευστών οργάνων και του χορευτού, που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε
πλήρη σύνταξη στα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του
π.δ. 212/1984 όρια ηλικίας και τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται πλήρη σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, εφόσον έχουν
πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο, κάθε φορά από τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 997/1979, χρόνο ασφάλισης, από τον οποίο τον απαιτούµενο από τις διατάξεις
του π.δ. 212/1984 χρόνο µε τις ιδιότητες αυτές.
β. Για τους ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας
καταβάλλεται πρόσθετη ειδική εισφορά 3%, η οποία βαρύνει κατά 1% τον ασφαλισµένο και κατά 2% τον εργοδότη.
Για τον πριν την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου χρόνο το σύνολο της πρόσθετης ειδικής εισφοράς
(3%) για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, που απαιτείται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
στο ΕΤΕΑΜ καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο.
γ. Τα προαναφερόµενα έχουν εφαρµογή και στις ήδη
καταβαλλόµενες µειωµένες συντάξεις σε συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες ανακαθορίζονται
στο αντίστοιχο πλήρες ποσό αυτών, όπως διαµορφώνεται κατά την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησής
τους, από την οποία αρχίζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα. Για τον ανακαθορισµό της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν το σύνολο της
πρόσθετης ειδικής εισφοράς (3%).
(άρθρο 45)
9. Προβλέπεται ότι, οι απασχολούµενοι µε σύµβαση
µίσθωσης έργου που καταρτίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σε φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 και σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄
και β΄ βαθµού, υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
Εξαιρούνται οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης
έργου, για τους οποίους, λόγω της συγκεκριµένης απασχόλησης προκύπτει, βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους Τοµείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
(άρθρο 46)
10. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις
σχετικά µε το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(ΤΠΔΥ). Ειδικότερα:
α. Στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ υπάγονται υποχρεωτικώς,
από 1.7.2011 και οι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ιδαχ), ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης,
υπάλληλοι του Δηµοσίου και των νπδδ, των οποίων το
µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τοµέα
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Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων αυτού.
β. Καταργούνται οι διατάξεις του Οργανισµού του
ΤΠΔΥ και της γενικότερης νοµοθεσίας, που αφορούν
στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας
των ασφαλισµένων του.
γ. Καταργούνται, επίσης, τα δύο τελευταία εδάφια της
περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/
1997, όπως ισχύουν, σύµφωνα µε τα οποία προβλεπόταν
κατώτατο ποσό εφάπαξ για ορισµένες περιπτώσεις.
δ. Δεν θεωρούνται, από 1.1.2010, ως τακτικές µηνιαίες
αποδοχές για τον υπολογισµό της εισφοράς τα επιδόµατα εορτών και αδείας.
ε. Επανακαθορίζεται, από 1.1.2010, η διάταξη σχετικά
µε τις αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος. Τα επιδόµατα εορτών και
αδείας νοούνται ως αποδοχές εφόσον υπόκεινται σε
κρατήσεις.
στ. Οι υπάλληλοι µε σύµβαση ιδαχ του Δηµοσίου και
των νπδδ συνταξιοδοτούµενοι από 1.1.2012 και εφεξής,
δικαιούνται εφάπαξ βοηθήµατος αναλόγου µε το χρόνο
που έχουν συµπληρώσει στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ. Για
όσους δεν έχουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης
στο Ταµείο, για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες αποδοχές του χρόνου
ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης του ν. 3198/1955, σε
συνδυασµό µε τον ν. 2112/1920. Το ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός ασφάλισης ταµείου προς
τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
ζ. Ορίζεται ότι, οι εισφορές για το δώρο του Πάσχα και
το επίδοµα αδείας του έτους 2010, που παρακρατήθηκαν
και αποδόθηκαν στο Ταµείο δεν αναζητούνται.
η. Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες, µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, διατάξεις.
(άρθρο 47)
11. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ασφάλιση ασθένειας. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρώην Κλάδου Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεως και Πρόνοιας Προσωπικού – ΑΤΕ, Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού – ΕΤΕ και
Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού – ΗΣΑΠ, χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφάπαξ βοήθηµα για έξοδα κηδείας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του α.ν.
1846/1951, όπως ισχύει κάθε φορά.
Τα ποσά που καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την
αιτία αυτή µέσα στο έτος, αναζητούνται από τους Φορείς Υγείας {Ταµείο Υγείας Υπαλλήλων – ΑΤΕ (ΤΥΥ - ΑΤΕ), Ταµείο Υγείας Προσωπικού – ΕΤΕ (ΤΥΠΕΤ) και Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ}, που
κατά περίπτωση υπάγονταν οι θανόντες, εντός του Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
β. Ορίζεται ότι, παραµένουν για υγειονοµική περίθαλψη στην ασφάλιση του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), εξαιρούµενοι από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
- Το µόνιµο προσωπικό, καθώς και το µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ, που
προέρχεται από το πρώην Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ) και το πρώην Ταµείο Πρόνοιας
Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ-ΟΣΕ), καθώς και τα µέλη των οι-

κογενειών του, µετά τη συνταξιοδότησή τους.
(Στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται και οι ήδη συνταξιούχοι των πρώην ΤΑΠ-ΟΣΕ και ΤΠΠ-ΟΣΕ, κατόπιν υποβολής αίτησης στους αρµόδιους φορείς εντός έξι µηνών
από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου).
- Οι ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού
ΗΛΠΑΠ του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και τα
µέλη των οικογενειών τους µετά τη συνταξιοδότησή
τους.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί, από το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης την προβλεπόµενη εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να αποδίδει
αυτήν στους αντίστοιχους τοµείς ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ.
γ. Η εισφορά υπέρ του Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού
Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του ΤΑΥΤΕΚΩ των
συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΜΑ/ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ορίζεται
σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλοµένων συντάξεων
και κατανέµεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό
της καταβαλλόµενης σύνταξης, την ανωτέρω εισφορά
και να αποδίδει το σύνολο αυτής στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ.
Τα ανωτέρω ισχύουν από την πρώτη του µεθεπόµενου
µήνα από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
δ. Οι ασκούµενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τοµέων Υγείας Δικηγόρων του
Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), καταβάλλοντας τις προβλεπόµενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισµού για παροχές ασθένειας.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για τους ασκούµενους Δικαστικούς Επιµελητές από την εγγραφή
τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιµελητών.
ε. Καταργείται το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου, όπως λειτουργεί µε τον αυτοτελή Κλάδο
Υγείας, µετά την ένταξη του Κλάδου Πρόνοιας αυτού
στο Ταµείο Ασφάλισης Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ).
Το σύνολο της κινητής περιουσίας του τίθεται υπό εκκαθάριση από το Διοικητικό Συµβούλιο και δύο εκκαθαριστές, προτεινόµενους από το ίδιο όργανο.
Το ποσό που αποµένει µετά την εξόφληση των οφειλών προς τρίτους, αποδίδεται στον Τοµέα Πρόνοιας
Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου του ΤΑΠΙΤ, για την καταβολή των εφάπαξ βοηθηµάτων στους ασφαλισµένους
του Τοµέα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του.
στ. Παρέχεται στους Βουλευτές, τα µη έχοντα την ιδιότητα του Βουλευτή µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και τα µέλη οικογενείας αυτών, η δυνατότητα
να διατηρήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, την
ασφάλισή τους στον Κλάδο Ασθένειας του ασφαλιστικού οργανισµού, που ήταν ασφαλισµένοι πριν την εκλογή τους ή τον διορισµό τους (δηλ. να µην υπαχθούν στον
ΟΠΑΔ). Στην περίπτωση αυτή, οι αναλογούσες εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε ασφαλιστικού οργανισµού υπολογίζονται επί των αποδοχών λόγω ιδιότητας ή της θέσης τους και βαρύνουν
τους ίδιους.
ζ. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταθέτουν αί-
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τηση για συνταξιοδότηση και πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για σύνταξη, για όσο διάστηµα εκκρεµεί η
έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, συνεχίζουν να ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας στο Ίδρυµα στην περίπτωση που δεν έχουν τις απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας ως ασφαλισµένοι.
η. Αυξάνεται από έξι (6) σε εννέα (9) µήνες ο χρόνος,
που οι ασφαλισµένοι στον Λογαριασµό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) δικαιούνται επιδόµατος τακτικής ανεργίας.
θ. Παρέχεται και στους παλαιούς ασφαλισµένους του
Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ (πρώην ΤΑΤΤΑ), που έχουν χάσει την ιδιότητα του
υποχρεωτικώς ασφαλισµένου, η δυνατότητα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά, σε έναν ή περισσότερους κλάδους του Ταµείου, εφόσον έχουν συµπληρώσει 10ετή τουλάχιστον πραγµατική ασφάλιση στον
Τοµέα και υπό τις λοιπές οριζόµενες προϋποθέσεις. Η
διάρκεια της προαιρετικής ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
Καθορίζονται οι αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό των εισφορών και προβλέπεται ότι, ο
χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και κατά τα λοιπά, εξοµοιώνεται, ως προς τις
έννοµες συνέπειές του, µε τον χρόνο πραγµατικής ασφάλισης.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για την προαιρετική ασφάλιση στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
ι. Ορίζεται ότι, στο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέµοντα Οργανισµό στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, προστίθενται και τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010, χωρίς υποχρέωση των συµµετεχόντων Οργανισµών στη δαπάνη
συνταξιοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν από τη δηµοσίευση του ν. 3845/2010.
ια. Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται, ώστε να δικαιούνται τα µέλη της οικογένειας των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων υγειονοµική περίθαλψη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
(άρθρο 48)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). Ειδικότερα:
1.α. Παρέχεται στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, που
έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω γήρατος, η δυνατότητα να διατηρήσουν το επάγγελµά τους
και µετά την αίτηση συνταξιοδότησης. Η σύνταξη στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται από την 1η του επόµενου
µήνα εκείνου της υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλµατος.

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.
β. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ που κρίνονται ανάπηροι από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να διατηρούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα για το διάστηµα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι
καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δεν
αυτοαπασχολούνται.
(άρθρα 49-50)
2.α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής
των ιδιοκτητών, µισθωτών, χρηστών και εκµεταλλευτών
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (φορτηγών και ταξί) στην
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
β. Καταργείται η δυνατότητα των µισθωτών και των
εκµεταλλευτών φορτηγών οχηµάτων Δηµόσιας Χρήσης
να επιλέγουν να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ (ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ).
γ. Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης από 1.9.2011 σε
κάθε ΤΑΞΙ «Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ», στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ανά πάσα στιγµή οδηγού και ο φορέας ασφάλισής του.
Μη τήρηση ή µη επίδειξη του «Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» ή µη καταχώρηση σε αυτό του απασχολούµενου κατά τον έλεγχο οδηγού, συνεπάγονται την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή του
επαγγελµατικού διπλώµατος οδήγησης για τα οριζόµενα
χρονικά διαστήµατα και χρηµατικά πρόστιµα από πεντακόσια έως τρεις χιλιάδες (500-3.000) ευρώ, ανάλογα µε
την περίπτωση.
Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης κλιµακίων ελέγχου ασφάλισης των οδηγών κάθε µορφής αυτοκινήτων – οχηµάτων Δηµόσιας Χρήσης, αποτελούµενων από
υπαλλήλους του ΟΑΕΕ, άλλων ασφαλιστικών οργανισµών και της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ύψος της αποζηµίωσης καθώς και ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται µε κυα.
δ. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι κατέχοντες ονοµαστικές µετοχές,
µίας ή περισσοτέρων ανώνυµων εταιριών των οποίων ο
σκοπός είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί
κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον οι
µετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µικρότερο ή ίσο του 10%.
Εάν τα πρόσωπα αυτά οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο Δ.Χ. της ίδιας ανώνυµης εταιρείας, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυµης εταιρείας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.
(άρθρο 51)
3.α. Παρέχεται το δικαίωµα στα πρόσωπα που, ως την
έναρξη ισχύος του π.δ. 258/2005, είχαν διανύσει χρόνο
ασφάλισης στο ΤΣΑ να καταταγούν, για το σύνολο ή µέρος του χρόνου αυτού, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία
του ΟΑΕΕ (αντί για την 3η που είναι η υποχρεωτική), όπως ισχύει κάθε φορά και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες
παροχές, εφόσον καταβάλουν ειδική εισφορά για κάθε
έτος ασφάλισής τους, ίση µε διακόσια πενήντα (250) ευ-
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ρώ.
β. Καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόµενων
κατά τα ανωτέρω ποσών.
γ. Τα προαναφερόµενα ισχύουν από 1.1.2011.
(άρθρο 52)
4.α. Επαναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για
τον έλεγχο οχηµάτων Δηµόσιας Χρήσης (ΔΧ) σε ιδιωτικό ή δηµόσιο ΚΤΕΟ η βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας όλων των ιδιοκτητών, χρηστών και εκµεταλλευτών του οχήµατος, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΕ.
β. Τίθεται, ως προϋπόθεση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4
του π.δ. 258/2005, να µη κρίνονται τα πρόσωπα αυτά,
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανάπηρα από την
αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο
21 του εν λόγω Καταστατικού (π.δ. 258/2005).
γ. Τα µέλη/φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)
και ασκούν δραστηριότητα υπαγόµενη, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, στην ασφαλιστική προστασία του
ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισµό αυτό, κατατασσόµενα στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία (άρθρο 5 του π.δ. 258/2005), καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης,
µειωµένες κατά 50%.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται οι συνέπειες από την καταβολή
µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών στις χορηγούµενες
παροχές καθώς και η τυχόν κατάταξη των προσώπων αυτών σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ.
δ. Εξαιρούνται, από την υποχρεωτική ασφάλιση του
ΟΑΕΕ, ανεξαρτήτως εισοδηµατικού κριτηρίου και υπάγονται στην ασφάλιση αυτού µόνο εφόσον ο µέσος όρος
των εισοδηµάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλµατός τους υπερβαίνει το 400πλάσιο
του εκάστοτε ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, οι επαγγελµατίες βιοτέχνες και έµποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή
οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000
κατοίκων στους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης και έχουν υπογράψει
σύµβαση Ταχυδροµικού Πρακτορείου µε τον οργανισµό
«Ελληνικά Ταχυδροµεία ΑΕ».
ε. Ορίζεται ότι, οι αναβάτες και µαθητευόµενοι αναβάτες δροµώνων ίππων ιπποδρόµου υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για παροχές σε είδος και σε χρήµα και διέπονται από τη νοµοθεσία του κλάδου αυτού.
Ο κλάδος Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, στον οποίο εντάχθηκαν τα παραπάνω πρόσωπα για κύρια σύνταξη,
δεν υποχρεούται στη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης
παροχής, πέραν των παροχών που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία του Κλάδου αυτού.
Καταργούνται, από 1-1-2011, διατάξεις που προβλέπουν πόρους υπέρ του Κλάδου Σύνταξης του ΟΑΕΕ, για
την ασφάλιση των αναβατών και των µαθητευόµενων αναβατών κατά ατυχήµατος.
Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα θέσπισης πρόσθετων παροχών στους αναβάτες και µαθητευόµενους
αναβάτες, σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την άσκηση
της εργασίας τους, καθώς και των αναλογούντων πόρων
για την κάλυψη των παροχών αυτών αποκλειστικά από
τον ΟΑΕΕ, µε την οριζόµενη διαδικασία.
(άρθρο 53)
5. Συµπληρώνεται ο ν. 3863/2010, ώστε από την έναρ-

ξη ισχύος αυτού να εφαρµόζεται η σταδιακή αύξηση του
απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας,
που ο νόµος αυτός έθεσε για τους λοιπούς φορείς, και
για τον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ (τελικές προϋποθέσεις
για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ηλικία 60 ετών και
συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης).
(άρθρο 54)
6.α. Επεκτείνεται η εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 37 του π.δ. 258/2005 (καταστατικό ΟΑΕΕ), σχετικά µε την παράλληλη ασφάλιση, σε περισσότερα του ενός εντασσόµενα Ταµεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ)
και σε όσους έγιναν συνταξιούχοι του πρώην Ταµείου
Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ) µέχρι 31-7-2008. Έτσι και
για αυτούς ο ΟΑΕΕ εξακολουθεί να καταβάλλει τις συντάξεις τους από τα πρώην ταµεία χωριστά.
β. Ορίζεται (ρητά) ότι, για τα πρόσωπα που δικαιούνται δεύτερη ή και περισσότερες συντάξεις από τον ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων
(άρθρο 47 ν. 2084/1992), δεν γίνεται αναγωγή στα κατώτατα όρια.
γ. Στις περιπτώσεις προσµέτρησης χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΠΞ, για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης που χορηγείται από τον ΟΑΕΕ, το ποσό της
καταβαλλόµενης σύνταξης αυξάνεται µε το ποσό που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο πρώην Ταµείο, υπολογιζόµενο, σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 3655/2088, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον ΟΑΕΕ από 1.8.2008, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 258/2005.
δ. Την προσαύξηση της σύνταξης, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 37 του π.δ. 258/2005, λόγω ασφάλισης σε περισσότερα του ενός πρώην ταµεία του ΟΑΕΕ
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ ή ΤΠΞ), µπορούν να επιλέξουν και οι
δικαιοδόχοι σε περίπτωση θανάτου για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε αξιοποιηθεί στη σύνταξη του θανόντα.
ε. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων αρχίζει από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιασδήποτε
κατηγορίας εξετάζονται σύµφωνα µε αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα επέρχονται από την 1η του επόµενου µήνα της υποβολής της αίτησης.
(άρθρο 55)
7. Ορίζεται ότι, τα µέλη κάθε µορφής Αγροτικών Συνεταιρισµών δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισµό µε µοναδικό κριτήριο την ιδιότητά τους αυτή.
Ειδικότερα:
α. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες-αγρότισσες που
είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ.
β. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, µη αγρότες-αγρότισσες, που υπάγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε άλλους, πλην ΟΓΑ, ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία-απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους οργανισµούς αυτούς.
γ. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, µη αγρότες-αγρότισσες και µη εργαζόµενοι-απασχολούµενοι σε άλλη εργασία / δραστηριότητα που ο µέσος όρος των εισοδηµάτων τους, που προέρχονται από τη συµµετοχή τους στο
Συνεταιρισµό, της τελευταίας τριετίας (2008-2010) ή της
πρώτης τριετίας για τους Συνεταιρισµούς που ιδρύονται
µετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, υπερ-
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βαίνει το 200πλάσιο και υπολείπεται του 400πλασίου του
ΗΑΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ. Σε περίπτωση δε, που ο παραπάνω µέσος όρος των εισοδηµάτων υπερβαίνει το
400πλάσιο του ΗΑΕ υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και εντάσσονται στην 1η ασφαλιστική
κατηγορία κατατασσόµενοι µόνο προαιρετικά στις ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισµού.
δ. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, συνταξιούχοι του
ΟΓΑ δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ.
ε. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του Δηµοσίου
ή του ΝΑΤ, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
ΟΑΕΕ εάν ο µέσος όρος των εισοδηµάτων τους όπως
προσδιορίζεται παραπάνω από τη συµµετοχή τους στο
Συνεταιρισµό υπερβαίνει το 400πλάσιο του ΗΑΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. Στις περιπτώσεις των προσώπων αυτών δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου
63 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
16 του ν. 3863/2010.
στ. Τα πρόσωπα που σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα είναι ασφαλιστέα στο ΟΓΑ αλλά ασφαλίστηκαν στον
ΟΑΕΕ µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου
και κατέβαλλαν σε αυτόν ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των ασφαλιστικών
εισφορών τους, ατόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών. Διαφορετικά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
(άρθρο 56)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(ΕΤΑΑ). Ειδικότερα:
1.α. Θεσπίζονται οι κάτωθι επιπλέον υποχρεώσεις των
εργοδοτών που απασχολούν υγειονοµικούς ή ζητούν τη
χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας:
- απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών των Τοµέων Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, Τοµέας Πρόνοιας Υγειονοµικών, Τοµέας Υγείας
Υγειονοµικών) και γνωστοποίησης στις αρµόδιες υπηρεσίες των Τοµέων τυχόν µεταβολών,
- υποβολής καταστάσεων εισφορών ασφαλισµένων
και συνεισφορών εργοδοτών (ΚΕΣ) και εξόφλησής τους
µέσω του συστήµατος ελεγχόµενης είσπραξης, εντός
των προθεσµιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β. Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, πέραν των προβλεπόµενων πρόσθετων τελών
και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν
στη µισθολογική κατάσταση ή µισθολογικές καταστάσεις που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.
Στους εργοδότες που δεν υποβάλλουν εµπρόθεσµα
την κατάσταση εισφορών ή δεν εξοφλούν τις εισφορές
τους, όπως ορίζεται ανωτέρω ή προκύπτει διαφορά µεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση
εισφορών, πέραν των προβλεπόµενων πρόσθετων τελών

και λοιπών επιβαρύνσεων, που ανέρχεται σε ποσοστό
30% επί του ποσού των εισφορών ή της διαφοράς που
προκύπτει µεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των
εισφορών που έπρεπε να δηλωθούν.
Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση
γνωστοποίησης µεταβολών, επιβάλλεται πρόστιµο 300
ευρώ.
γ. Οι εργοδότες που απασχολούν υγειονοµικούς υποχρεούνται, επίσης, να διατηρούν επί εικοσαετία τα στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν στις υπηρεσίες
του Ταµείου, καθώς και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει απασχόληση υγειονοµικού µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (έµµισθος, κατά περίπτωση ή πράξη, κατά
χρονική µονάδα κ.λπ.).
Η ισχύς της εν λόγω διάταξης αρχίζει την πρώτη του
επόµενου της δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου, µήνα.
(άρθρο 57)
2. Παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών
(ΤΣΑΥ), του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ):
α. Οι πτυχιούχοι υγειονοµικοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος και είναι εγγεγραµµένοι στον οικείο
υγειονοµικό σύλλογο, όπου αυτό απαιτείται, πριν την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος ή άλλης δραστηριότητας, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης και µέχρι δύο (2) έτη.
β. Οι υγειονοµικοί για τους οποίους προβλέπεται λήψη
ειδικότητας και για το χρονικό διάστηµα αναµονής και τα
τυχόν ενδιάµεσα διαστήµατα που παρεµβάλλονται µέχρι
την τοποθέτησή τους για λήψη κύριας ειδίκευσης και µέχρι τρία έτη.
γ. Οι υγειονοµικοί, που µετά την έναρξη του επαγγέλµατος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, δεν αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το π.δ/γµα 517/1988
ή άλλη δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ανωτέρω Τοµέα, για διαστήµατα ανάµεσα
σε δύο περιόδους ασφάλισης και µέχρι δύο (2) έτη συνολικά, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
Για τα διαστήµατα αυτά καταβάλλονται οι προβλεπόµενες εισφορές ελεύθερου επαγγελµατία µε τις τυχόν
νόµιµες προσαυξήσεις.
(άρθρο 58)
3.α. Ορίζεται ότι, στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του αντίστοιχου κλάδου (επικουρικής ασφάλισης)
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ) υπάγονται:
αα) Υποχρεωτικά
- οι από 1.1.1993 ασφαλισµένοι στο Ταµείο Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ (ισχύει σήµερα)
- οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες στον Τοµέα Κύριας Σύνταξης του
ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον την 1.1.2007 δεν έχουν συµπληρώσει
το 50ο έτος της ηλικίας τους και δεν υπάγονται σε άλλο
επικουρικό φορέα, πλην του ΜΤΠΥ. (Σήµερα η ασφάλιση
στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων συνιστά λόγο εξαίρεσης από την ασφάλιση στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ).
ββ) Προαιρετικά
οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες στον Τοµέα Κύριας Σύνταξης του
ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό
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φορέα, πλην ΜΤΠΥ, και οι οποίοι κατά την 1.1.2007 έχουν ηλικία άνω των 50 και έως 55 ετών. (Σήµερα στην
προαιρετική ασφάλιση εµπίπτουν µόνο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και κατά την 1.1.2007 έχουν ηλικία από 50 µέχρι 55 ετών.
β. Προβλέπεται ότι, τα ποσά που καταβλήθηκαν από τα
πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τοµέα
Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ, από 1.1.2007 µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του
ΤΣΜΕΔΕ να χρησιµοποιήσουν το χρόνο που διανύθηκε
στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασµού Πρόσθετων
Παροχών να το χρησιµοποιήσουν είτε για τη λήψη της
ειδικής προσαύξησης της κύριας σύνταξης, είτε στον τοµέα της επικουρικής ασφάλισης. (Σήµερα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη λήψη της ειδικής προσαύξησης).
δ. Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης (10ετία) για τη λήψη εφάπαξ παροχών από τον Τοµέα Πρόνοιας ΤΣΜΕΔΕ,
περιορίζεται στην πενταετία όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση λόγω οριστικής αναπηρίας. (άρθρο 59)
4. Αντικαθίσταται, αναδροµικά από 1.8.2010, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3863/2010, που αναφέρεται στην παράλληλη ασφάλιση των µηχανικών, που
ασφαλίστηκαν στο ΤΣΜΕΔΕ µέχρι 31.12.1992 και στον
Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), όταν ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισµού και δεν είναι συναφής µε την επαγγελµατική ιδιότητα του µηχανικού.
Με τη νέα ρύθµιση όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο µέχρι
31.12.1992 και σήµερα είναι ασφαλισµένοι στον κλάδο
κύριας σύνταξης του ΕΤΑΑ (περιλαµβάνει ΤΣΑΥ-ΤΣΜΕΔΕ-Ταµείο Νοµικών), υπάγονται υποχρεωτικά και στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα
αρµοδιότητας του Οργανισµού και η οποία δεν είναι συναφή µε την επαγγελµατική ιδιότητα του µηχανικού ή
γιατρού ή δικηγόρου.
Παράλληλα, ρυθµίζεται το θέµα της διαγραφής των
προαναφερόµενων από την κατηγορία των Μονοσυνταξιούχων, αφού θα συνταξιοδοτηθούν από ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και ο τρόπος ανταπόδοσης των αυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών τους µέχρι 31.7.2010, που απορρέουν από την ένταξή τους στην κατηγορία των Μονοσυνταξιούχων.
(άρθρο 60)
5.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.
17 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, που αναφέρονται
στα όρια ηλικίας, για την καταβολή πλήρους ή µειωµένης
σύνταξης των µητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισµένων
σε κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολούµενων και ορίζεται ότι, τα συγκεκριµένα όρια έχουν
εφαρµογή µόνο στους φορείς αυτοαπασχολούµενων
που προβλέπονται από τις καταστατικές ή γενικές διατάξεις ή συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισµένων
τους ως µητέρων µε ανήλικα τέκνα.
β. Συµπληρώνονται, επίσης, οι διατάξεις της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, που αναφέρονται στην υποχρεωτική υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των διορισµένων στο Δηµόσιο, ν. π.δ.δ. και ο.τ.α. κ.λπ. από
1.1.2011 και ορίζεται ότι, σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή ασφάλισής τους στο ΕΤΑΑ, τότε έχουν εφαρµογή οι καταστατικές διατάξεις των τοµέων του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ-ΤΣΜΕΔΕ-

Ταµείο Νοµικών).
γ. Οι πρωτοασφαλισµένοι µισθωτοί σε τοµείς του ΕΤΑΑ καταβάλλουν εισφορά που υπολογίζεται επί των αποδοχών τους και οι οποίες δεν µπορεί να υπολείπονται
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που υπολείπονται, οι διαφορές που προκύπτουν
στην εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, καταβάλλονται από τον ασφαλισµένο µε το µνηµονευόµενο τρόπο.
δ. Το ιπτάµενο προσωπικό του ΕΚΑΒ, που ασφαλίζεται στο ΕΤΑΑ (Τοµέας ΤΣΑΥ), συνταξιοδοτείται από το
φορέα µε τη συµπλήρωση 37 ετών πραγµατικής ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας, συνυπολογιζόµενου και του
χρόνου που λαµβάνεται υπόψη στο διπλάσιο (το έτος υπολογίζεται στο διπλάσιο εάν έχουν πραγµατοποιηθεί
τουλάχιστον 50 ώρες πτήσης για την αεροδιακοµιδή ασθενών).
ε. Οι γιατροί εργασίας που απασχολούνται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε εργοδότη και από την πρόσληψή τους υπήχθησαν υποχρεωτικά σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και όχι στον Τοµέα ΤΣΑΥ του ΕΤΑΑ,
συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο φορέα αυτό.
στ. Παρατείνεται για ένα έτος (δηλαδή µέχρι
31.12.2011) η υποχρέωση επιστροφής των εισφορών,
στους έµµισθους ασφαλισµένους στο πρώην Ταµείο Νοµικών, οι οποίοι διαγράφησαν από την ασφάλισή του.
ζ. Προβλέπεται ότι, ο χρόνος που προστίθεται στο
χρόνο ασφάλισης των Ταµείων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για τη συµπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, για
τους από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται από τους ασφαλισµένους τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, θεωρείται ότι διανύθηκε στην
1η ασφαλιστική κατηγορία.
η. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση µισής σύνταξης σε φαρµακοποιούς, όταν αυτοί
διατηρούν σε λειτουργία το φαρµακείο τους, σε περιφέρεια κοινότητας ή δήµου, που δεν αποτελεί πρωτεύουσα
νοµού, καθώς και σε κοινότητα ή δήµο εκτός του νοµού
Αττικής κ.λπ.
(άρθρο 61)
6.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους
στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασµό Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ) του ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές και δεν έλαβαν παροχή, λόγω συνταξιοδότησής
τους από άλλο φορέα, και εφόσον δεν έχουν µεταφέρει
το χρόνο ασφάλισης στον ΕΛΠΠ σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα, να λάβουν την αναλογούσα παροχή της ειδικής
προσαύξησης.
β. Οι ασφαλισµένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ, λόγω
της υπαγωγής τους και στην ασφάλιση και άλλου φορέα
κύριας σύνταξης, µπορούν µε αίτησή τους µετά τη διακοπή της παράλληλης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
να αναγνωρίσουν στην Ειδική Προσαύξηση της κύριας
σύνταξης και στο εφάπαξ βοήθηµα, το χρονικό διάστηµα
της εξαίρεσης, εφόσον δεν έχουν καταστεί συνταξιούχοι και δεν θα δικαιωθούν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας σύνταξης ή το Δηµόσιο. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των αναλογουσών εισφορών.
(άρθρο 62)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
α. Ρυθµίζονται οι µέχρι 31.12.2010 οφειλές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ναυπήγη-
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σης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς,
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τους µνηµονευόµενους όρους
και προϋποθέσεις.
β. Οι οφειλές της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας
µε την επωνυµία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µέχρι τη λύση της εταιρείας,
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό.
γ. Καλύπτεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η δαπάνη, για χρήση,
για την αγορά laptop, τα οποία θα αποδοθούν στους γιατρούς του ιδρύµατος, προκειµένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις συνταγές και τα παραπεµπτικά των ιατρικών εξετάσεων.
δ. Προβλέπεται ότι, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
14 (δαπάνες υπεράσπισης ενώπιον Δικαστηρίων) της
παρ. 3 του άρθρου 15 (σχετικά µε το ύψος των δαπανών
µετακίνησης κ.λπ.) και των παραγράφων 2, 4-6 και 13
του άρθρου 17 του υπό ψήφιση νόµου, εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ε. Προβλέπεται, επίσης ότι, το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (επιτρέπεται, µε κυα, η υπέρβαση των 20 ηµερών εκτός έδρας,
για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες), ισχύει αναλόγως
και για τους Ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
στ. Τέλος, προβλέπεται ότι, οι εργοδότες που απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση περισσοτέρων του ενός ασφαλιστικών φορέων, εκτός από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να αποστέλλουν σε όλους
τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς, σε ηλεκτρονική µορφή, τη µισθολογική κατάσταση, επί των αποδοχών
της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
(άρθρο 63)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
1. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, µε αποφάσεις του, να ιδρύει, να µετονοµάζει ή να
συγχωνεύει ή να καταργεί τοπικού επιπέδου υπηρεσίες
του Οργανισµού, καθώς και εκπαιδευτικές µονάδες αυτού. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι αρµοδιότητες
των νέων υπηρεσιών, η στελέχωσή τους, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα µε τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία
τους.
(άρθρο 64)
2. Θεσπίζεται η επιβολή προστίµου σε βάρος του εργοδότη που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, σχετικά µε
την αναγγελία στον ΟΑΕΔ αποχώρησης µισθωτού, το ύψος το οποίου καθορίζεται µε υπουργική απόφαση και η
είσπραξή του πραγµατοποιείται από τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 65)
3.α. Αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 4-6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, που αναφέρονται στο δικαίωµα της αυτασφάλισης των εργαζοµένων ηλικίας 55 έως
64 ετών, όταν καταγγέλλονται οι συµβάσεις εργασίας
τους.
Με τις νέες ρυθµίσεις για την άσκηση του δικαιώµατος απαιτείται:
- Οι εργαζόµενοι να είναι ασφαλισµένοι αποκλειστικά
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
- Να έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ηµέ-

ρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης.
- Να παραµένουν άνεργοι.
- Η καταγγελλόµενη σύµβαση εργασίας να είναι αορίστου χρόνου (πλήρους ή µερικής απασχόλησης).
Επιπλέον ορίζεται ότι:
αα) Η ασφάλιση των απολυθέντων αφορά στον Κλάδο
Σύνταξης και στον κλάδο παροχής ασθένειας σε είδος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για τον υπολογισµό των εισφορών
λαµβάνονται υπόψη, οι εκάστοτε αποδοχές του κατώτατου βασικού µισθού της ΕΓΣΣΕ.
ββ) Στο κόστος της αυτασφάλισης συµµετέχουν ο καταγγέλλων πρώην εργοδότης και ο Λογαριασµός για την
Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
του ΟΑΕΔ, µε τα υφιστάµενα ποσοστά.
γγ) Η αρµοδιότητα του ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων της αντασφάλισης ανατίθεται στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΔ.
δδ) Επιβάλλονται, τα οριζόµενα διοικητικά µέτρα, σε
βάρος των εργοδοτών και ασφαλισµένων, που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους.
β. Προβλέπεται ότι, οι εργαζόµενοι 55 έως 64 ετών,
των οποίων η σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, µπορούν
να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του άρθρου 10 του ν.
2874/2000 (καταβολή εισφορών από τον ΛΑΕΚ µέχρι 5
έτη για θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού (µακροχρόνια άνεργοι) και εφόσον εξακολουθούν
να είναι άνεργοι και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Η ρύθµιση αυτή έχει εφαρµογή για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου µέχρι 31.12.2012 και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
(άρθρο 66)
4. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού επέρχονται οι εξής µεταβολές:
- Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία νέα Διεύθυνση
µε την ονοµασία «Διεύθυνση Συντονισµού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης», η οποία θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναµικού και θα
απαρτίζεται από δύο Τµήµατα.
- Καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Απασχόλησης και, κατ’ επέκταση, η θέση του προϊσταµένου αυτής, οι αποδοχές του οποίου καθορίστηκαν στο ύψος
των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή του ΟΑΕΔ.
- Μετά την κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στην εποπτεία των συγχωνευόµενων περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, στη
µεταφορά του προσωπικού στη νέα Διεύθυνση και στην
αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε
θέση υπευθύνου τοµέα της Ειδικής Υπηρεσίας ως χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος.
(άρθρο 67)
5. Προβλέπεται ότι:
α. Μετατάσσεται σε κενές οργανικές ή δηµιουργούµενες προσωποπαγείς οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων,
το πλεονάζον µόνιµο προσωπικό των κλάδων ΔΕ εκπαιδευτικών και ΤΕ τεχνικών.
β. Κάθε µετάταξη συνεπιφέρει και τη µεταφορά της
θέσης του µετατασσόµενου από τον κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του τεχνικού προσωπικού στον
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Κλάδο Διοικητικού Προσωπικού.
γ. Όταν η µετάταξη γίνεται µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, ως πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό (ΔΕ) θεωρείται εκείνο που κατά την έναρξη του διδακτικού έτους 2010-2011, δηλ. 1.9.2010, υπηρετεί σε εκπαιδευτικές µονάδες και κατά τα δύο (2) προηγούµενα έτη δεν έχει παράσχει σε αυτές εκπαιδευτικό έργο επειδή η ειδικότητά τους είναι αναντίστοιχη µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΟΑΕΔ.
Ως πλεονάζον τεχνικό προσωπικό θεωρείται εκείνο µε
τη µικρότερη προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ.
δ. Οι µετατασσόµενοι αµείβονται µε τις αποδοχές που
αντιστοιχούν στη νέα θέση.
ε. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου αποκτήσει τυπικά προσόντα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας, είναι
δυνατή η µετάταξη σε θέση διοικητικών υπαλλήλων της
βαθµίδας αυτής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή
οργανική θέση, τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση µέχρι την κένωση οργανικής, οπότε καταργείται η προσωποπαγής.
(άρθρο 68)
6. Προγράµµατα, για την καταπολέµηση της ανεργίας
και την προώθηση της απασχόλησης µε επιδότηση µέχρι
το 100% των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τον
ΟΑΕΔ, µπορεί να καταρτίζονται και µε αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
(άρθρο 69)
7. Ορίζονται τα όργανα που είναι αρµόδια για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά διοικητικών πράξεων του ΟΑΕΔ, καθώς και η προθεσµία εξέτασής τους.
(άρθρο 70)
8.α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αντί µε π.δ/γµα, καθορίζονται τα µέτρα
ελέγχου της ανεργίας, καθώς και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους ανέργους που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
β. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ καθορίζονται οι περιπτώσεις της αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανέργου
στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η διαδικασία για τις
ανανεώσεις εγγραφής των ανέργων στα οικεία µητρώα,
η διαδικασία για την καταβολή των επιδοµάτων ανεργίας
κ.λπ.
γ. Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, ο επιδοτούµενος άνεργος υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εντός οκτώ εργασίµων ηµερών.
(άρθρο 71)
9. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην επιλογή
στελεχών των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
(άρθρο 72)
10.α. Θεσπίζεται η «επιταγή απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων», η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε
εγγεγραµµένους ανέργους που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν σε προγράµµατα αρχικής ή συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης της επιλογής τους.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της «επιταγής» καθορίζονται, µε υπουργική απόφαση, ύστερα από
γνώµη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αξία, η µορφή και το
περιεχόµενο της «επιταγής», η οποία δεν υπόκειται σε
φόρο και γενικά σε κρατήσεις για το δηµόσιο και τρίτους, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται.
(άρθρο 73)
11.α. Με κυα, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του ΔΣ
του ΟΑΕΔ, ο ΟΑΕΔ µπορεί να καταρτίζει και να υλοποιεί
προγράµµατα κατ’ εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµ-

µών για τις πολιτικές απασχολήσεις των κρατών - µελών
της ΕΕ.
β. Στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας των πρώην εργαζοµένων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (άρθρο 33 των ν. 3762/2009), µπορούν να ενταχθούν και οι εργαζόµενοι των οποίων η
σύµβαση θα λυθεί εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, εφόσον µέχρι 31.12.2016 συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή µειωµένης συνταξιοδότησης (στο υφιστάµενο εντάχθηκαν εργαζόµενοι των οποίων η σύµβαση λύθηκε εντός διµήνου από τη
δηµοσίευση του ν. 3762/2009 και οι οποίοι µέχρι
31.12.2013 συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις λήψης
πλήρους ή µειωµένης σύνταξης).
γ. Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής, µετατροπής και συντήρησης πλοίων, που δραστηριοποιούνται
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά και είναι εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, µπορούν να επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, για την
κάλυψη µέρους ή του συνόλου του µη µισθολογικού κόστους των εργαζοµένων, που απασχολούν ή θα απασχολήσουν εντός της Ζώνης και τους αµείβουν µε τις οικείες τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της επιδότησης κ.λπ.
δ. Στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανέργων του άρθρου 32 του ν. 3762/2009, εντάσσονται µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και όσοι διανύουν
το 50ο έτος της ηλικίας τους µέχρι 31.12.2010 (ισχύει
µόνο για όσους έχουν συµπληρώσει ή συµπληρώνουν το
50ο έτος της ηλικίας µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία).
ε. Καταργείται, αναδροµικά από 26.11.2008, η διάταξη
της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3717/2008 που προβλέπει
το συµψηφισµό από τον ΟΑΕΔ των ποσών του τακτικού
επιδόµατος ανεργίας µε την ειδική επιδότηση των πρώην εργαζοµένων στην Ολυµπιακή κ.λπ. .
στ. Καταργείται σχετική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία ο ΟΑΕΔ χρηµατοδοτούσε-επιχορηγούσε το «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική ΑΕ»
και την «Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ».
ζ. Ορίζεται ότι, τα πρόσωπα που εντάσσονται στα προγράµµατα ασφαλιστικών εισφορών, δεν δικαιούνται την
επιδότηση της εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 του
ν. 2837/2000 (εισοδηµατική ενίσχυση εργαζοµένων που
αµείβονται µε την ΕΓΣΣΕ) για όσο χρόνο συνολικά διαρκεί το πρόγραµµα αυτασφάλισης.
(άρθρο 74)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
1.α. Προβλέπεται ότι, για τους υπαλλήλους όλων των
κλάδων του ΥΠΕΞ έχει εφαρµογή η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/
2007, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους δηµοσίους
υπαλλήλους που συµπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας
και 35 έτη υπηρεσίας να παραµένουν στην ενέργεια µέχρι τρία (3) επιπλέον έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ο.τ.α., που συµπληρώνει
το 65ο έτος της ηλικίας, να παραµείνει στην Υπηρεσία
µέχρι τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµης υπηρεσίας,
και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.
γ. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις εφαρµόζονται και
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σε όσους από 1.10.2010 έχουν απολυθεί αυτοδίκαια, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος δεν έχει εκδοθεί σχετική συνταξιοδοτική πράξη.
δ. Ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των αναφεροµένων αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στην έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης µε αµοιβή σε υπαλλήλους
της Γ.Γ.Κ.Α., ειδικευόµενους γιατρούς νοσοκοµείων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ. (Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3205/2003 οι αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής
απασχόλησης δεν επιτρέπεται να έχουν αναδροµική ισχύ πέραν του µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής
τους).
ε. Μεταφέρεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ-νπδδ) µία θέση δικηγόρου µε
έµµισθη εντολή.
στ. Η διάθεση δικηγόρων από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
στη νοµική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µπορεί να διακόπτεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
ζ. Από τις δώδεκα θέσεις ειδικών συνεργατών που συστάθηκαν για τη στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας
Οργανισµών και Φορέων του Υπουργείου Εργασία και
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία καταργήθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 3458/2006, τρεις (3) µεταφέρονται στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού του ιδίου Υπουργείου και
µετατρέπονται σε µία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου
και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών.
η. Ορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των προϊσταµένων
των Διευθύνσεων της αρµοδιότητάς τους από τους Γενικούς Διευθυντές του ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΑΕΕ, ΤΕΑΔΥ
κ.λπ.
θ. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στους προϊσταµένους διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλισµένων. Συγκεκριµένα ορίζεται
ότι, για τις οριζόµενες θέσεις µπορούν να επιλέγονται
και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού. (άρθρο 75)
2.α. Στον Οργανισµό της ΓΓΚΑ εντάσσεται και το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου, το οποίο είναι αυτοτελές
και έχει τις αρµοδιότητες που διέπουν το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
β. Παρατείνεται µέχρι 1.9.2011 (λήγει 1.4.2011) η προθεσµία κατάργησης όλων των επιτροπών πιστοποίησης
αναπηρίας που λειτουργούν στους ΦΚΑ, στις πρώην νοµαρχίες και το Δηµόσιο.
γ. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30
του ν. 3863/2010, που αναφέρονται στη διάκριση και την
οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
- Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, η
οποία στελεχώνεται και µε το πάσης φύσεως προσωπικό
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αναπηρίας, και Κοινωνικής
Εργασίας, διατηρείται σε ισχύ και εντάσσεται στη Γενική
Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
- Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται µε την έκδοση της κυα που θα καθορίσει τις
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής
της Εργασίας.
- Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στον νέο Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ), καταργείται η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, ενώ η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Ερ-

γασίας εντάσσεται στην υφιστάµενη Γενική Διεύθυνση
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
δ. Μεταφέρονται διακόσιες πενήντα (250) κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Καθαριότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να λειτουργούν γραφεία του ΟΑΕΕ σε περιοχές που δεν εδρεύουν Υπηρεσίες του Οργανισµού. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των γραφείων, ο αριθµός των υπαλλήλων κ.λπ.
στ. Προβλέπεται η σύσταση µίας θέσης ειδικού συµβούλου και δύο (2) ειδικών συνεργατών, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στην ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος Συµβούλου. Η αµοιβή
τους καθορίζεται µε κυα.
ζ. Τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και
4 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (σχετικά µε το ειδικό
εργόσηµο) και επαναπροσδιορίζονται οι τρόποι καταβολής της αµοιβής των οριζόµενων προσώπων και των εισφορών εργοδότη και εργαζόµενου που αναλογούν, καθώς και η απόδοσή τους υπέρ του οικείου ασφαλιστικού
φορέα.
η. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον υπολογισµό των
ασφαλιστικών εισφορών των οριζόµενων ασφαλισµένων
του ΟΓΑ, την εξόφληση αυτών κ.λπ., καθώς και µε την
προκαταβολή στους προµηθευτές τους συµβαλλοµένους µε τον ΟΠΑΔ κ.λπ.
(άρθρο 76)
3. α. Συστήνεται 5µελής Τοπική Διοικητική Επιτροπή
(ΤΔΕ) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΕ, για
την εκδίκαση των ενστάσεων επί θεµάτων Επικουρικής
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών και ορίζεται η
σύνθεσή της.
β. Μειώνονται, από δύο σε έναν, οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού της
ΔΕΗ που συµµετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή. Μέχρι
τη λήξη της θητείας των λοιπών µελών, η επιλογή του
εκπροσώπου γίνεται µεταξύ των ήδη συµµετεχόντων σ’
αυτήν.
γ. Για τα θέµατα αρµοδιότητας και λειτουργίας των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (ΤΔΕ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκδίδεται κανονισµός µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
δ. Ασφαλισµένοι του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) δεν µπορούν να ορίζονται και ως εκπρόσωποι των
εργοδοτών στο Δ.Σ. του ιδίου Ταµείου.
ε. Ορίζονται οι προϋποθέσεις για το διορισµό των Κυβερνητικών Επιτρόπων και των µελών των διοικητικών
συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά
για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ ισχύουν οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των φορέων αυτών.
στ. Ορίζεται ότι, το ΙΚΑ διοικείται από 15µελές Διοικητικό Συµβούλιο υπό την οριζόµενη σύνθεση (αντί 25µελούς που ισχύει), προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές του
και η διαδικασία διορισµού του.
(άρθρο 77)
4.α. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη σύσταση Υπηρεσιακών Συµβουλίων, για την επιλογή προϊσταµένων
Διευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), στο Τα-

215
µείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) και στο Ενιαίο
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).
β. Το Β΄ κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για το
προσωπικό των Ταµείων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων και Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας, µετονοµάζεται σε
«Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο».
(άρθρο 78)
5.α. Προβλέπεται ότι τα ακίνητα των Ν.Π.Δ.Δ. µπορούν να εκµισθώνονται, µέσω δηµοσίου πλειοδοτικού
διαγωνισµού, για περίοδο µέχρι δώδεκα ετών, αντί πέντε
που ισχύει.
β. Για τις µισθώσεις και εκµισθώσεις ακινήτων
Ν.Π.Δ.Δ. (π.δ/γµα 715/1979) µπορεί να ζητηθεί η αναπροσαρµογή του µισθώµατος εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.
γ. Στις περιπτώσεις παράτασης των µισθώσεων ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ., αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ετήσιο µίσθωµα δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειµενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας για τις περιοχές που
δεν ισχύει το σύστηµα προσδιορισµού της αξίας µε αντικειµενικά κριτήρια.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., ύστερα από εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών,
µπορεί να συµφωνηθεί ετήσιο µίσθωµα µικρότερο του
6%, για µισθώσεις ειδικών κτιρίων, ακάλυπτων χώρων,
καθώς και κτιρίων στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσµενής εξέλιξη των µισθωτικών συνθηκών. Για τις περιπτώσεις αυτές το µηνιαίο µίσθωµα µπορεί να είναι κατώτερο από το προαναφερόµενο.
δ. Ορίζεται ότι, οι ΦΚΑ µπορούν να επενδύουν µέχρι
το 10% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισµό των µνηµονευόµενων στοιχείων (υπόλοιπο ταµειακής διαχείρισης, υπόλοιπο διαθέσιµου κεφαλαίου στην
Τ.τ.Ε., επενδύσεις σε κινητές αξίες, ακίνητα κ.λπ.), σε
προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, καθώς και σε τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου
(πράξεις repos, τίτλους σταθερού ή κυµαινόµενο επιτοκίου, πλην συνθέτων) ετήσιας ή µικρότερης διάρκειας, µε
απόδοση µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κοινού κεφαλαίου. (Σήµερα επενδύουν µέχρι 5% µόνο σε προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής).
ε. Η διενέργεια εκ µέρους των ΦΚΑ προθεσµιακών καταθέσεων, καθώς και η ανάθεση της ταµειακής τους διαχείρισης σε πιστωτικό ίδρυµα, διενεργούνται, µε απόφαση του ΔΣ, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
στ. Κατανέµεται η ακίνητη περιουσία του πρώην Ταµείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, σε
ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου µεταξύ Ταµείων ΤΑΝΠΥ του
ΟΑΕΕ και ΤΕΑΥΝΤΠ του ΤΕΙΤ.
ζ. Περιέρχεται στην κυριότητα του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ το οικόπεδο επί της Λ. Αλεξάνδρας
176, το οποίο είχε περιέλθει στο Δηµόσιο από το έτος
1928, µε το επ’ αυτού ευρισκόµενο ακίνητο. Τα έσοδα
του εν λόγω ακινήτου χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της στέγης Υγειονοµικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του ν. 3232/2004 (δαπάνες στέγης και
περίθαλψης).
(άρθρο 79)
6.α. Τροποποιείται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει
την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), στα εξής σηµεία:
- Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται µπορεί να ε-

πιβάλλονται κυρώσεις (σήµερα επιβάλλονται µόνο χρηµατικές κυρώσεις).
- Τα πορίσµατα των ελέγχων αποστέλλονται και στους
φορείς και οργανισµούς που αφορούν.
- Για την αποστολή των πορισµάτων στους φορείς και
οργανισµούς και στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιθεωρητή της
ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
- Ο Γενικός Διευθυντής επιβάλλει, για παράβαση της
κείµενης νοµοθεσίας, τις χρηµατικές κυρώσεις του
π.δ/τος 121/2008 (θεραπόντων ιατρών, ελεγκτών ιατρών,
φαρµακοποιών και ασφαλιστικών οργανισµών), καθώς
και τις χρηµατικές κυρώσεις της περ. Ε της παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (διαγνωστικά εργαστήρια
και ιδιωτικές κλινικές).
- Η προθεσµία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (30 ηµέρες) και η άσκησή της, δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της απόφασης επιβολής χρηµατικών κυρώσεων.
β. Τροποποιείται το π.δ/γµα 121/2008 στα εξής, κατά
βάση, σηµεία:
- Οι αποφάσεις χρηµατικών κυρώσεων σε βάρος των
φαρµακοποιών είναι άµεσα εκτελεστές.
- Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για διακοπή της σύµβασης ή για αποκλεισµό
κάθε µελλοντικής συνεργασίας, µε θεράποντα ιατρό, λόγω µη τήρησης των υποχρεώσεών του, ασκείται µέσα σε
προθεσµία 30 ηµερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 3846/2010. Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί εντός 7 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής, θεωρείται ότι την
απέρριψε.
Τα ίδια ισχύουν και για τις αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή για τη διακοπή της σύµβασης ή για τον προσωρινό αποκλεισµό του φαρµακείου από την εκτέλεση των
συνταγών του ΟΠΑΔ ή των λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισµών, σε περίπτωση παράβασης από συµβεβληµένο
φαρµακοποιό των υποχρεώσεών του.
γ. Προστίθεται και η ποινή της προσωρινής διακοπής
της σύµβασης, από 4 µέχρι 12 µήνες, µε διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές και θεσπίζονται και χρηµατικές κυρώσεις σε βάρος αυτών, όταν διαπιστώνονται
πράξεις που αντίκεινται στον κανονισµό περίθαλψης των
ασφαλιστικών φορέων, στους όρους των συµβάσεων ή
προκαλούν ζηµία.
δ. Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των περιφερειακών Τµηµάτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ο έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας, σε όλες τις Περιφέρειες της
χώρας, µπορεί να διενεργείται από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
ε. Για την καταστροφή των ιδιοσκευασµάτων και των
ταινιών γνησιότητας ή για τη διάθεση των ιδιοσκευασµάτων σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύµατα, απαιτείται απόφαση του ΔΣ του ΟΕΦ, αντί κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(άρθρο 80)
7. Ορίζεται ότι:
- Στη ληξιαρχική πράξη θανάτου, πέραν των άλλων
στοιχείων, πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός δελτίου ταυτότητας, ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ), ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς ο φορέας ή φορείς συνταξιοδότησης, εφόσον ο θανών ήταν συνταξιούχος.
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- Ο ληξίαρχος υποχρεούται να ενηµερώνει την ΗΔΙΚΑ
Α.Ε., σχετικά µε τις εκδιδόµενες ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου. Με κυα καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής της ρύθµισης αυτής.
(άρθρο 81)
8. Επέρχονται µεταβολές στον τρόπο υπολογισµού
της εφάπαξ παροχής, καθώς και στα πρόσωπα που δικαιούνται την παροχή αυτή. Συγκεκριµένα:
- Στις περιπτώσεις εφαρµογής της διαδοχικής ασφάλισης, το αναλογούν ποσό της εφάπαξ παροχής, από
προηγούµενους φορείς πρόνοιας, καταβάλλεται µε επιτόκιο 8% (µε ανατοκισµό), αντί του απλού επιτοκίου 8%
που ισχύει.
- Η αναλογούσα παροχή της προαναφερόµενης ρύθµισης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που θα ελάµβανε
ο ασφαλισµένος κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης
(και όχι διακοπής της ασφάλισης) και µε τα ίδια χρόνια ασφάλισης.
- Η εφάπαξ παροχή µπορεί να καταβληθεί στους γονείς και τα αδέλφια του θανόντος ασφαλισµένου, κατά
το ποσοστό του κληρονοµικού δικαιώµατος, εφόσον συντρέχουν οι µνηµονευόµενες περιπτώσεις (συµπλήρωση
20ετούς τουλάχιστον ασφάλισης του θανόντος στο φορέα, µη ύπαρξη συζύγου ή τέκνων του θανόντος).
(άρθρο 82)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
α. Τροποποιείται το Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (π.δ. 78/1998) στα εξής σηµεία:
- Στον τρόπο επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών.
- Στη διακοπή της ασφάλισης στο κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών στην περίπτωση µη προσκόµισης από τον
ασφαλισµένο των ζητηθέντων στοιχείων.
- Στη δυνατότητα του Διοικητή του ΟΓΑ να ζητά την επανεξέταση υποθέσεων για ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισµένου.
β. Νοµιµοποιούνται οι δαπάνες του ΟΓΑ προς θεραπευτήρια και ασφαλισµένους, που αφορούν σε δαπάνες
νοσηλείας ασφαλισµένων που νοσηλεύτηκαν ως τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, στα παραστατικά των
οποίων τέθηκε επιφύλαξη από τους ελεγκτές-ιατρούς.
γ. Για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από
τον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών, λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας.
(άρθρο 83)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
1. Η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας των δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων του πρώην Ταµείου
Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), στον Τοµέα Πρόνοιας ΤΑΔΚΥ του ΤΠΔΥ (εφάπαξ)
και στον Τοµέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ (επικουρική σύνταξη),
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Τοµέα ΤΑΔΚΥ του
ΤΕΑΔΥ. Το συνολικό ποσό της οφειλής και για τους δύο
τοµείς, που επιµερίζεται σε ποσοστό 75% στον Τοµέα
του ΤΕΑΔΥ και σε 25% στον Τοµέα του ΤΠΔΥ, παρακρατείται από το ποσό του δικαιούµενου εφάπαξ κατά την
καταβολή του και εν συνεχεία αποδίδεται στον κάθε τοµέα.
(άρθρο 84)
2. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3869/2010 (Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις) και ορίζεται ότι:

- Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη
προληπτικών µέτρων εφαρµόζεται και το άρθρο 781 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
- Η προστασία του ακινήτου (σε περίπτωση εξαίρεσης
από την εκποίηση ακινήτου προς εξυπηρέτηση πιστωτών) ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή
ψιλή κυριότητα ή ιδανικό µερίδιο επί αυτού. (άρθρο 85)
3. Στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας επέρχονται οι εξής µεταβολές.
- Καταργούνται τα Κέντρα Νεότητας (Κέντρα Εργαζόµενου Κοριτσιού και Κέντρα Εργαζόµενων Νέων), καθώς
και το Τµήµα Κέντρων Εργαζόµενης Νεότητας της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθµών.
- Οι υπάλληλοι του Οργανισµού των µνηµονευόµενων
κλάδων (κατά βάση εκπαιδευτικό προσωπικό), µετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, του κλάδου Διοικητικού του Οργανισµού. Εάν δεν
υπάρχει κενή οργανική θέση, σε προσωποπαγή η οποία
συνιστάται µε την πράξη της µετάταξης.
- Είκοσι ένας (21) υπάλληλοι του Οργανισµού που υπηρετούν στη ΚΕΝΕ των αναφερόµενων πόλεων µετατάσσονται, µε την ίδια σχέση εργασίας, σε κενές οργανικές
θέσεις υπηρεσιών του ΣΕΠΕ των ιδίων πόλεων. Εάν δεν
υπάρχουν κενές θέσεις ή αυτές δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις µε την απόφαση της µετάταξης.
- Ο εξοπλισµός των καταργούµενων Κέντρων Νεότητας (έπιπλα, έντυπα, σκεύη και υλικοτεχνικός εξοπλισµός) διατίθεται άνευ ανταλλάγµατος σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις αυτών, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς
ή κοινωφελείς σκοπούς. Κατά τη διάθεση αυτών ο Οργανισµός απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση και τέλος.
(άρθρο 86)
4. Συµπληρώνεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, και προβλέπεται ότι, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανέργων, που δεν είναι ασφαλισµένοι σε
άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση των αναλογουσών εισφορών (ασφαλισµένου-εργοδότη) και
στην περίπτωση καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόµατος µε τη νέα διαδικασία επιταγών κατάρτισης.
(άρθρο 87)
5.α. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ)
το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Προσδιορίζονται οι σκοποί του εν λόγω νοµικού
προσώπου, καθώς και η προέλευση των πόρων του που
είναι από:
- τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό
- την επιχορήγηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας
- τις χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταµεία και από την εκτέλεση προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισµών
- το ΠΔΕ
- την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους
- κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
γ. Τα όργανα διοίκησης του ΕΙΕΑΔ είναι το επταµελές
ΔΣ και ο Γενικός Διευθυντής.
δ. Η αποζηµίωση του προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του ΔΣ, για τη συµµετοχή τους στις συνε-
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δριάσεις, καθορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3205/2003, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ε. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του ΕΙΕΑΔ, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΔΣ, ορίζονται ίσες µε τις πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου.
στ. Συνιστώνται, για τη λειτουργία του ΕΙΕΑΔ, εβδοµήντα πέντε (75) οργανικές θέσεις προσωπικού, µε σχέση ιδαχ και δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
ζ. Συνιστώνται δύο (2) θέσεις (ενιαίες για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του Προέδρου-Γενικού Διευθυντή, οι
δε αποδοχές του προσωπικού αυτού είναι αντίστοιχες
µε αυτές του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
2623/1998 (προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη που οι
αποδοχές του καθορίζονται µε κυα κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων).
η. Ορίζεται ότι, για τις µετακινήσεις του Προέδρου,
των µελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΕΙΕΑΔ, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους (ν. 2685/1999 όπως εκάστοτε ισχύει).
θ. Από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου καταργούνται η Α.Ε. «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική» (ΠΑΕΠ) και «Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΚΑΕ). Το ΕΙΕΑΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος.
ι. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία των καταργούµενων Α.Ε. περιέρχονται στο ΕΙΕΑΔ. Οι µεταβιβάσεις απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήµου
ή άλλου τέλους, εισφοράς υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών των
παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων και άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων.
ια. Το προσωπικό και οι δικηγόροι που υπηρετούν στις
καταργούµενες εταιρείες, µεταφέρονται αυτοδικαίως
στο ΕΙΕΑΔ.
(άρθρο 88)
6. Καθορίζεται το ποσό αµοιβής απασχολούµενων
προσώπων, σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε 25
ευρώ ηµερησίως και όχι περισσότερο από 625 ευρώ το
µήνα, κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από τις οικείες συµβάσεις εργασίας περιλαµβανοµένης και της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Επί των ανωτέρω καταβαλλοµένων αµοιβών οι αναλογούσες εισφορές, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ,
µέσω ειδικών προγραµµάτων επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών.
- Εκτός των προαναφερόµενων καταβαλλόµενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα οποιαδήποτε άλλη παροχή.
- Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕΔ και του Σώµατος Μεσολαβητών Διαιτητών και τη διαδικασία πρόσληψης νέων µεσολαβητών διαιτητών. Τέλος, προβλέπεται ότι, οι
µεσολαβητές και οι διαιτητές που θα προσληφθούν για
πρώτη φορά στον ΟΜΕΔ, µετέχουν υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που οργανώνει ο ΟΜΕΔ και αναλαµβάνουν υποθέσεις από 1 Νοεµβρίου 2011.
- Συνιστάται, στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) λογαριασµός, µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ)», µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.
- Πόροι του λογαριασµού είναι η εργοδοτική εισφορά
είκοσι (20) ευρώ ετησίως, για κάθε εργαζόµενο, οι τόκοι

των κεφαλαίων του λογαριασµού και κάθε παροχή από
χαριστική αιτία.
- Σκοπός του λογαριασµού αυτού είναι η οργάνωση
και η εφαρµογή προγραµµάτων φιλοξενίας, σε θερινές
κατασκηνώσεις των παιδιών, χαµηλόµισθων εργαζόµενων και ανέργων.
- Με υπουργική απόφαση καθορίζεται για κάθε έτος ο
αριθµός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράµµατα αυτά, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής
τους. Με όµοια απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του προαναφερόµενου λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
(άρθρο 89)
7. Ορίζεται ότι:
α. Οι αρµοδιότητες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
σχετικά µε την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 περί µέριµνας
για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
κ.λπ., εξακολουθούν να ασκούνται µέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των εκκρεµών υποθέσεων κατά τη δηµοσίευση του ν. 3852/2010, από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 2643/1998 από 1.1.2011 µέχρι την ψήφιση του νοµοσχεδίου, είναι νόµιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
β. Οι αποκεντρωµένες Διοικήσεις είναι αρµόδιες για
πράξεις που ασκούνται από τους εποπτευόµενους οργανισµούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 2643/1998, για την προκήρυξη θέσεων εργασίας
των προστατευόµενων από το νόµο αυτό ατόµων στο
δηµόσιο τοµέα, νπδδ και οτα και στον ιδιωτικό τοµέα,
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς.
(άρθρο 90)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 145.904 ευρώ, που αναλύεται
σε:
α. 119.800 ευρώ, από την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.
(άρθρο 5 παρ.1)
β. 20.000 ευρώ, για την υλοποίηση των προγραµµάτων υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού
του ΣΕΠΕ.
(άρθρο 6 παρ.2)
γ. 1.104 ευρώ, από την καταβολή του επιδόµατος θέσης ευθύνης στους προϊσταµένους του ενός Τµήµατος
και των 2 Αυτοτελών Γραφείων της Κ.Υ. του ΣΕΠΕ.
(άρθρο 10 παρ. 3 περ. γ΄ και άρθρο 11)
δ. 5.000 ευρώ, για την προµήθεια τυποποιηµένων εντύπων ελέγχου.
(άρθρο 16 παρ. 3)
2. Ετήσια δαπάνη, από:
α. την καταβολή αµοιβής στους δύο Γενικούς Επιθεωρητές, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί µε κ.υ.α.,
και εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 93.200
ευρώ ετησίως.
(άρθρο 8)
β. τα λειτουργικά έξοδα των 2 Αυτοτελών Γραφείων
της ΚΥ του ΣΕΠΕ.
(άρθρο 10 παρ. 3 περ. γ΄ και άρθρο 11)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από:
α. τη δυνατότητα χορήγησης του πρακτικού της συµ-
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φιλιωτικής διαδικασίας σε γραφή Braille ή άλλες µορφές
προσβάσιµες από άτοµα µε αναπηρία. (άρθρο 3 παρ.10)
β. την αµοιβή διερµηνέα νοηµατικής γλώσσας για την
υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόµου, ή µεταφραστή
για την υποστήριξη αλλοδαπού, κατά τη διάρκεια της
συµφιλιωτικής διαδικασίας.
(άρθρο 3 παρ. 12)
γ. τη δυνατότητα σύστασης Διευθύνσεων και Τµηµάτων του Σ.ΕΠ.Ε. µε κυα.
(άρθρο 10 παρ.4)
δ. την κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το
προσωπικό της Κ.Υ. και του Σ.ΕΠ.Ε. προς υπεράσπισή
του ενώπιον των Δικαστηρίων, ακόµα και αν έχει εξέλθει
της υπηρεσίας, για ενέργειές του κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.
(άρθρο 14 παρ.3)
ε. τη δυνατότητα χορήγησης πρόσθετης αµοιβής, συναρτώµενης µε την αποτελεσµατικότητα του έργου,
στους Επιθεωρητές Εργασίας, το ύψος της οποίας θα
προσδιοριστεί µε κυα.
(άρθρο 15)
στ. τη δυνατότητα συνεργασίας του Σ.ΕΠ.Ε µε εµπειρογνώµονες, των οποίων η αµοιβή καθορίζεται µε κυα.
(άρθρο 17 παρ. 12)
ζ. τη δυνατότητα παραµονής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην υπηρεσία µέχρι τρία (3) έτη
και µέχρι του 65ου έτους της ηλικίας τους.
(άρθρο 75 παρ. 1)
4. Εφάπαξ δαπάνη 100.000 ευρώ περίπου, από την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία είχε συµπεριληφθεί στο προοίµιο της σχετικής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 75 παρ. 4)
5. Εφάπαξ δαπάνη 1.100.550 ευρώ, για το έτος 2012,
από την ανάληψη οφειλών της εταιρείας «Επικοινωνία»
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 63 παρ. 2)
6. Απώλεια εσόδων από:
α. τη µείωση κατά 80% του προστίµου που επιβλήθηκε
για την παραβίαση των µνηµονευόµενων περιπτώσεων
της εργατικής νοµοθεσίας, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις
(άρθρο 24, παρ.1, περ. Αα)
β. τη δυνατότητα έκπτωσης 30% του προστίµου που
επιβλήθηκε για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις.
(άρθρο 24, παρ.1 περ. Αβ)
7. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη του προστίµου
για κάθε απασχολούµενο µισθωτό, που δεν κάνει χρήση
της κάρτας εργασίας.
(άρθρο 26 παρ.2 και 3)
8. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 41.000.000
Ευρώ περίπου, από τον συνυπολογισµό και των απαλλασσόµενων ή φορολογούµενων µε ειδικό τρόπο εισοδηµάτων στα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση ή
µη του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και από την θέσπιση νέας προϋπόθεσης, σχετικά µε το ύψος της καταβαλλόµενης κύριας και επικουρικής σύνταξης για τη χορήγηση αυτού.
(άρθρο 34 παρ. 1-9)
9. Αποτροπή δαπάνης από την θέσπιση της προϋπόθεσης της µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα για τη χορήγηση
του Ε.Κ.Α.Σ.. Το ύψος της αποτροπής από την αιτία αυτή
εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά.
(άρθρο 34 παρ. 10)

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού (ΠΔΕ) και του
Λογαριασµού Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ, λογαριασµός του ΟΑΕΔ)
Δαπάνη από την κάλυψη του 80% του κόστος ένταξης
στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανερ-

γίας και των εργαζοµένων της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης ΑΕ, οι οποίοι θα απολυθούν εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου και συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή µειωµένης σύνταξης
µέχρι 31.12.2016.
Το συνολικό ύψος της δαπάνης, που επιµερίζεται στα
επόµενα πέντε έτη, εξαρτάται από τον αριθµό των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Πάντως, η συνολική δαπάνη, κατ’ άτοµο, εκτιµάται στο ποσό των
110.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 74 παρ. 2)

Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των φορέων
κύριας ασφάλισης (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενα κατά βάση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τον προσδιορισµό
της ελάχιστης παροχής, κατά την έννοια του άρθρου 58
του Καν. (ΕΚ)883/2004, µε βάση το εκάστοτε ποσό της
βασικής σύνταξης και όχι τα ισχύοντα κατώτατα όρια
των οικείων ασφαλιστικών φορέων, το ύψος της οποίας
εκτιµάται εκτιµάται στο ποσό των 4.600.000 ευρώ περίπου, κατά το πρώτο έτος εφαρµογής και στο ποσό των
350.000.000 ευρώ περίπου, κατά την πλήρη εφαρµογή
του (σε µία δεκαετία).
(άρθρο 34 παρ. 11)

Δ. Επί του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ν.
π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 1.335.000 ευρώ περίπου, από
τη µεταφορά 250 θέσεων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.
(άρθρο 76 παρ. 4)
2. Ετήσια δαπάνη, από:
α. Τη θέσπιση εισφορών υπέρ του Τοµέα Ασθένειας
Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του
ΤΑΥΤΕΚΩ, για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΜΑ/ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, η οποία υπολογίζεται στο ποσό των
1.310.000 ευρώ, περίπου.
(άρθρο 48 παρ. 3)
β. Τη δυνατότητα εξαίρεσης του προσωπικού της ΕΥΠΕΑ από το ανώτατο όριο ηµερών εκτός έδρας κατ’ έτος.
(άρθρο 63 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοµικής προστασίας του προσωπικού
της ΕΥΠΕΑ.
(άρθρο 63 παρ. 4)
4. Δαπάνη για την περίοδο:
α. από 1.3.2011 έως 29.2.2012, λόγω της µείωσης των
απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης για παροχές ασθένειας σε είδος των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ύψος
της οποίας εκτιµάται στο συνολικό ποσό των 65.100.000
Ευρώ, περίπου
(άρθρο 35 παρ. 1)
β. από 1.3.2009 έως 28.2.2013, λόγω της κάλυψης
των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάµατος και του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά και Ελευσίνας, των ρητινοσυλλεκτών και των µελών των οικογενειών τους, για παροχές ασθένειας σε είδος, υπό τις οριζόµενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, το ύψος της οποίας
υπολογίζεται στο ποσό των 4.415.000 ευρώ περίπου,
κατ’ έτος.
(άρθρο 35 παρ. 1)
5. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
- 3.600.000 ευρώ, από την προµήθεια laptop προς χρήση των ιατρών του για καταχώρηση ηλεκτρονικών ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών.
(άρθρο 63 παρ. 3)
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- 2.400.000 ευρώ, από την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης στους ειδικευόµενους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η αποζηµίωση αυτή είχε συµπεριληφθεί στο προοίµιο των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
(άρθρο 75 παρ. 4)
6. Απώλεια εσόδων από την έκπτωση δέκα τοις εκατό
(10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στις
επιχειρήσεις, που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας και θα καταβάλλουν εµπροθέσµως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και επί των αντιστοίχων εισφορών των εργαζοµένων.
(άρθρο 26, παρ. 1)
7. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 27.000 ευρώ
περίπου, από τη µείωση κατά 10 των µελών του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 77 παρ. 7)
8. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη των προστίµων
για παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και για κάθε µισθωτό που δεν κάνει χρήση της κάρτας εργασίας.
(άρθρα 25-26)

Ε. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε., ν. π.δ.δ., µη επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Δαπάνη από τον καθορισµό της αποζηµίωσης των
µνηµονευόµενων επιτροπών, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί µείωσης αµοιβών για συµµετοχή σε συλλογικά
όργανα αναδροµικά από 12.3.2010.
(άρθρο 17, παρ. 13, περ. β και δ)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα συνεργασίας των οριζόµενων επιτροπών µε ειδικούς επιστήµονες.
(άρθρο 17, παρ. 13, περ. γ)
3. Εξοικονόµηση δαπάνης από την απαλλαγή από τα
οριζόµενα πρόστιµα, αναδροµικά από 1.3.2010.
(άρθρο 17, παρ.13, περ. ε)
4. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης 1.700.000 ευρώ περίπου, από την κατάργηση των Κέντρων Νεότητας και
τον περιορισµό της µισθοδοσίας κατά 21 άτοµα, τα οποία θα µεταταχθούν σε κενές οργανικές θέσεις του ΣΕΠΕ.
(άρθρο 86 παρ. 1 και 2)
5. Ετήσια αύξηση εσόδων, από την αξιοποίηση των ιδιόκτητων ακινήτων στα οποία στεγάζονται τα καταργούµενα κέντρα.
(άρθρο 86 παρ. 1)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ, ν. π.δ.δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη του κλάδου ΤΣΑΥ του ΕΤΑΑ από τη
δυνατότητα συνταξιοδότησης του ιπταµένου προσωπικού του ΕΚΑΒ µε τη συµπλήρωση 37 ετών συνυπολογιζοµένου και του χρόνου πτητικής ενέργειας (διπλάσιος).
Η δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 61 παρ. 4)
2. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης του κλάδου ΤΣΑΥ
του ΕΤΑΑ, από την κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει τη χορήγηση µισής σύνταξης σε συγκεκριµένη κατηγορία Φαρµακοποιών.
(άρθρο 61 παρ. 7)
3. Αύξηση εσόδων, από τον καθορισµό κατώτατου ορίου εισφορών για τους πρωτοασφαλισµένους από
1.1.1993 και εντεύθεν µισθωτούς του Φορέα.
(άρθρο 61 παρ. 3)
4. Ενδεχόµενη αύξηση, καθώς και διασφάλιση είσπραξης εσόδων, από τη θέσπιση της υποχρέωσης των εργο-

δοτών που απασχολούν υγειονοµικούς να τους απογράφουν και να υποβάλλουν καταστάσεις εισφορών κ.λπ,
καθώς και από την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών και προστίµων στους παραβάτες των σχετικών
υποχρεώσεων.
(άρθρο 57)

Ζ. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ, ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη, από:
α. Την συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου ασφάλισης
των οδηγών κάθε µορφής αυτοκινήτων – οχηµάτων Δηµόσιας Χρήσης.
(άρθρο 51 παρ. 5)
β. Την καταβολή των συντάξεων σε όσους έγιναν συνταξιούχοι του πρώην Ταµείου Πρόνοιας Ξενοδόχων
(ΤΠΞ) µέχρι 31.7.2008 και παράλληλα ήταν ασφαλισµένοι και σε άλλο από τα ενταχθέντα ταµεία του ΟΑΕΕ
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ) χωριστά. Η δαπάνη από την αιτία
αυτή εκτιµάται στο ποσό των 300.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 55)
γ. Την αποζηµίωση των µελών της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΕ. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται
ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 12.000 ευρώ.
(άρθρο 77 παρ. 1)
2. Ετήσια δαπάνη από το έτος 2014 και µετά από το δικαίωµα των πρόσωπων που, ως την έναρξη ισχύος του
π.δ. 258/2005, είχαν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο
Τ.Σ.Α. να καταταγούν, για το σύνολο ή µέρος του χρόνου αυτού, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ
(αντί για την 3η που είναι η υποχρεωτική) και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές.
Κατά τα πρώτα τρία έτη εφαρµογής της διάταξης εκτιµάται ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη, διότι οι εν λόγω
ασφαλισµένοι, που θα ασκήσουν αυτό το δικαίωµα, θα
καταβάλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής
τους, ίση µε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και έτσι τα αναµενόµενα έσοδα εκτιµάται ότι θα είναι µεγαλύτερα από τις δαπάνες εκ της αιτίας αυτής.
(άρθρο 52)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα λειτουργίας Γραφείων του ΟΑΕΕ σε περιοχές που δεν εδρεύουν
Υπηρεσίες του Οργανισµού.
(άρθρο 76 παρ. 5)
4. Αύξηση εσόδων και αποτροπή δαπάνης από:
α. Τη δυνατότητα των ασφαλισµένων να διατηρήσουν
το επάγγελµά τους και µετά την αίτηση συνταξιοδότησης, δεδοµένου ότι η σύνταξη θα καταβάλλεται από την
διακοπή του επαγγέλµατος και µετά.
(άρθρο 49)
β. Την σταδιακή αύξηση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας και για τους ασφαλισµένους στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ).
(άρθρο 54)
5. Αύξηση εσόδων, από την υποχρεωτική υπαγωγή
στην ασφάλιση του ανωτέρω φορέα και των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ που ασκούν δραστηριότητα η οποία δεν
είναι συναφής µε την επαγγελµατική ιδιότητα του µηχανικού, γιατρού ή δικηγόρου.
(άρθρο 60)
6. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από:
α. Τη δυνατότητα των ασφαλισµένων, που κρίνονται
ανάπηροι από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές για
ορισµένο χρονικό διάστηµα, να διατηρούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα για το διάστηµα αυτό, εφόσον καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και
δεν αυτοαπασχολούνται.
(άρθρο 50)
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β. Την επιβολή χρηµατικών προστίµων από 500 έως
3.000 ευρώ στις περιπτώσεις µη τήρησης ή µη επίδειξης
του «Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» ή µη καταχώρησης σε αυτό του απασχολούµενου κατά τον έλεγχο οδηγού.
(άρθρο 51 παρ. 4)

Η. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (ν. π.δ.δ., επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή των προβλεπόµενων εισφορών εργοδότη για επικουρική ασφάλιση και
για ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
µητέρων που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο
ποσό των 5.874.000 Ευρώ, περίπου.
(άρθρο 36 παρ. 4)
2. Ετήσια δαπάνη, για την προµήθεια της «επιταγής απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων», το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης.
(άρθρο 73 παρ. 13)
3. Δαπάνη για:
α. το τρέχον έτος λόγω της παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης των ανέργων που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.4 του ν. 2768/1999, για παροχές
ασθένειας σε είδος και της καταβολής σχετικής εισφοράς από τον ΟΑΕΔ, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο
ποσό των 8.050.000 ευρώ, περίπου
(άρθρο 35 παρ. 2)
β. την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012, λόγω της
κάλυψης των ξενοδοχοϋπαλλήλων των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων του νοµού Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το 2010, για παροχές ασθένειας σε είδος και της καταβολής σχετικής εισφοράς από τον ΟΑΕΔ, το ύψος της
οποίας εκτιµάται στο ποσό των 100.000 Ευρώ, περίπου.
(άρθρο 35 παρ. 1)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από:
α. τη δυνατότητα ίδρυσης ή επέκτασης τοπικού επιπέδου υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού.
(άρθρο 64 παρ. 1)
β. τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για το πλεονάζον προσωπικό (εκπαιδευτικό και τεχνικό) που µετατάσσεται σε θέση διοικητικών υπαλλήλων. Το ετήσιο κόστος
από τη σύσταση κάθε προσωπαγούς θέσης εκτιµάται στο
ποσό των 25.000 ευρώ
(άρθρο 68 παρ. 1)
γ. τη δυνατότητα µετάταξης σε ανώτερη κατηγορία
των εκπαιδευτικών του Οργανισµού που έχουν αποκτήσει ανώτερα τυπικά προσόντα, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.
(άρθρο 68 παρ. 5)
δ. τη δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για την
κάλυψη µέρους ή του συνόλου των εισφορών κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, για εργαζοµένους τους οποίους
απασχολούν εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
και τους οποίους αµείβουν µε τις οικείες τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
(άρθρο 74 παρ. 4)
5. Εξοικονόµηση δαπάνης, από:
α. τη µη χρηµατοδότηση-επιχορήγηση των καταργούµενων εταιρειών «Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική ΑΕ» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ»
(άρθρο 74 παρ. 8)
β. τη µη χορήγηση επιδότησης της εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 του ν. 2837/2000 σε πρόσωπα που εντάσσονται στα προγράµµατα επιδότησης ασφαλιστικών
εισφορών.
(άρθρο 74 παρ. 9)
6. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τη θέσπιση προστίµων σε βάρος των εργοδοτών που δεν αναγγέλλουν
στον ΟΑΕΔ κάθε περίπτωση αποχώρησης µισθωτού.

(άρθρο 65)

Θ. Επί του ΛΑΕΚ (λογαριασµός του ΟΑΕΔ)
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα κατάρτισης
προγραµµάτων αποχώρησης ανέργων µε επιδότηση µέχρι το 100% των ασφαλιστικών εισφορών.
(άρθρο 69 παρ. 1)

Ι. Επί των προϋπολογισµών των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και του ΝΑΤ (ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενα κατά βάση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη από:
α. Τη µη εφαρµογή του άρθρου 63 του ν. 2676/1999,
περί αναστολής της σύνταξης στις περιπτώσεις απασχόλησης των συνταξιούχων, όταν πρόκειται για τυφλούς ή
συνταξιούχους που λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή συνταξιούχους του ΝΑΤ που παρέχουν µέχρι
31.12.2012 εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια Εκπαίδευση.
(άρθρο 42 παρ. 1 και 2)
β. Την άµεση καταβολή της σύνταξης σε περίπτωση
ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών, εφόσον το οφειλόµενο ποσό προσαυξηµένο µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις δεν είναι µεγαλύτερο των 30 (αντί 20 που
ισχύει) µηνιαίων κατώτατων συντάξεων, λόγω γήρατος,
όπως αυτά ισχύουν για κάθε ασφαλιστικό οργανισµό, µε
ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.
(άρθρο 43)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη και απώλεια εσόδων από την επέκταση της δυνατότητας των γονέων αναπήρων να θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 25 έτη ασφάλισης (και για τον ΟΓΑ µε 20 ή 25), ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας, και στους αδερφούς/ές αναπήρων, υπό τις
οριζόµενες προϋποθέσεις.
Το οικονοµικό αυτό αποτέλεσµα εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά και περιορίζεται κατά το µέρος που
αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος και αυξάνεται ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης
(από τα 15 στα 20 ή 25 έτη) στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.
(άρθρο 37 παρ. 1)
3. Ετήσια αποτροπή δαπάνης από την αναγνώριση του
πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για κάθε παιδί, κατόπιν
καταβολής ποσού εξαγοράς, το οποίο πλέον βαρύνει
τους ασφαλισµένους και όχι τους ΦΚΑ. Η αποτροπή δαπάνης από την αιτία αυτή εκτιµάται στο ποσό των
47.000.000 ευρώ.
(άρθρο 39)
4. Αποτροπή δαπάνης από την αυστηροποίηση των
προϋποθέσεων για λήψη δεύτερης σύνταξης.
(άρθρο 42 παρ. 5)
5. Ετήσια αύξηση εσόδων, από τις ρυθµίσεις στα θέµατα αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας (αναπροσαρµογή µισθωµάτων ακινήτων, αλλαγή όρων επενδύσεων, προθεσµιακών καταθέσεων κ.λπ.).
(άρθρο 79 παρ. 1-5)

ΙΑ. Επί των προϋπολογισµών των φορέων κύριας ασφάλισης και του ΝΑΤ (ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενα κατά
βάση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη από τη λειτουργία κλιµακίων για την
επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και την αποζηµίωση των πιστοποιηµένων εισηγητών, που θα συµµετέχουν σε αυτά. Το ύψος της δαπάνης από την αιτία αυτή εξαρτάται από την κοινή απόφαση που θα εκδοθεί
(άρθρο 38 παρ. 6 και 7).
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2. Ετήσια αποτροπή δαπάνης, ύψους 3.000.000 ευρώ,
περίπου από τον περιορισµό των δικαιούχων του
Ε.Κ.Α.Σ., µε βάση τις νέες προϋποθέσεις και την κατά
συνέπεια µη κάλυψη των εισφορών ασθένειας αυτών από τους εν λόγω φορείς.
(άρθρο
34 παρ. 1-9)
3. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης λόγω της αυστηροποίησης των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται,
ώστε να δικαιούνται τα µέλη της οικογένειας των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων υγειονοµική περίθαλψη.
(άρθρο 48 παρ. 11)

ΙΒ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ, ν. π.δ.δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
Ετήσια δαπάνη ύψους 74.000 ευρώ, περίπου από την
δυνατότητα των εργαζοµένων µε την ιδιότητα του ηθοποιού µελοδραµατικού θεάτρου, του µουσικού πνευστών
οργάνων και του χορευτού να λαµβάνουν και πλήρη επικουρική σύνταξη, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο, κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 997/1979, χρόνο ασφάλισης, καθώς και τον απαιτούµενο χρόνο µε τις ιδιότητες αυτές. (άρθρο 45 παρ. 1)

ΙΓ. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
Ετήσια µείωση εσόδων, µη σηµαντική, λόγω της µη
παρακράτησης της ειδικής εισφοράς του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 από τους συνταξιούχους που λαµβάνουν
προσαύξηση της σύνταξης τους, λόγω απόλυτης αναπηρίας.
(άρθρο 37 παρ. 2)

ΙΔ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Πρόνοιας
Δηµοσίων Υπαλλήλων (ν. π.δ.δ. µη επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση του κατώτατου ποσού εφάπαξ για ορισµένες κατηγορίες ασφαλισµένων.
(άρθρο 47 παρ. 3)
2. Αύξηση εσόδων από την υποχρεωτική υπαγωγή στο
ΤΠΔΥ, των επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου και των ν. π.δ.δ., των οποίων το µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση
του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων αυτού, µε
αύξηση των µελλοντικών δαπανών, λόγω χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος και σε αυτή την κατηγορία υπαλλήλων.
(άρθρο 47 παρ. 1 και 6)

ΙΕ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Ασφάλισης
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ, ν. π.δ.δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 60.800 ευρώ, περίπου από
την καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εξόδων κηδείας των ασφαλισµένων του Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ
αυτού, µε αντίστοιχη αύξηση εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 48 παρ. 1)
2. Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 2.183.454 ευρώ, περίπου από τη θέσπιση εισφορών υπέρ του Τοµέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ»
αυτού.
(άρθρο 48 παρ. 3)

ΙΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας
Ετήσια δαπάνη ύψους 76.000 ευρώ, περίπου από την
καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εξόδων κηδείας των ασφαλισµένων του, µε αντίστοιχη αύξηση εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 48 παρ. 1)

ΙΖ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας
Ετήσια δαπάνη ύψους 243.000 ευρώ, περίπου από την
καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εξόδων κηδείας των ασφαλισµένων του, µε αντίστοιχη αύξηση εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 48 παρ. 1)

ΙΗ. Επί του προϋπολογισµού των ΟΤΑ
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των οτα που δεν έχουν συµπληρώσει
35 έτη συνολική συντάξιµη υπηρεσία και όχι πέραν του
67ου έτους της ηλικίας τους.
(άρθρο 75 παρ. 2)

ΙΘ. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
«ΗΔΙΚΑ» (ν.π.ι.δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση µιας θέσης ειδικού
συµβούλου και δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών, το
ύψος της θα καθορισθεί µε την έκδοση της προβλεπόµενης κυα. Εκτιµάται, πάντως, ότι θα ανέλθει στο ποσό των
110.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 76 παρ. 6)

Κ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ-ν.π.δ.δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα ανάθεσης δικαστικών υποθέσεων σε ιδιώτες δικηγόρους.
(άρθρο 76 παρ. 7)

ΚΑ. Επί του προϋπολογισµού του Τοµέα ΤΑΠ-ΔΕΗ του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( επιχορηγούµενος από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια εξοικονόµηση 3.000 ευρώ περίπου, από τη µείωση κατά ένα του αριθµού των µελών της Διοικητικής Επιτροπής του υποκαταστήµατος ασφαλισµένων του
ΤΑΠ-ΔΕΗ.
(άρθρο 77 παρ. 2)

ΚΒ. Επί του προϋπολογισµού του ΟΓΑ (ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Εφάπαξ δαπάνη 22.000.000 ευρώ περίπου, από τη νοµιµοποίηση δαπανών του Οργανισµού για οφειλές του
προς θεραπευτήρια και ασφαλισµένους.
(άρθρο 83 παρ. 4)

ΚΓ. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Πρόνοιας
(ν. π.δ.δ. µη επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
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Ετήσια δαπάνη από:
- τον ανατοκισµό της εφάπαξ παροχής στις οριζόµενες περιπτώσεις (διαδοχικής ασφάλισης) και
- την επέκταση καταβολής της εφάπαξ παροχής
στους γονείς και τα αδέλφια του θανόντος ασφαλισµένου.
(άρθρο 82)

ΚΔ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ-ν.π.ι.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη 2.600.000 ευρώ περίπου, για τη µισθοδοσία του προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα του νέου φορέα.
Η ανωτέρω δαπάνη υπερκαλύπτεται στο σύνολό της
από την αντίστοιχη των δύο καταργούµενων ανωνύµων
εταιρειών (ΠΑΕΠ ΑΕ ετήσια δαπάνη 1.575.000 ευρώ και
Επαγγελµατική Κατάρτιση ετήσια δαπάνη 4.040.000 ευρώ). Δηλαδή, από τη σύσταση του νέου φορέα και την
κατάργηση των δύο (2) εταιρειών προκύπτει ετήσιο όφελος που εκτιµάται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.
(άρθρο 88)
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρύθµιση Θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 145.904 ευρώ, που αναλύεται
σε:
α. 119.800 ευρώ, από την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.
(άρθρο 5 παρ.1)
β. 20.000 ευρώ, για την υλοποίηση των προγραµµάτων υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού
του ΣΕΠΕ.
(άρθρο 6 παρ.2)
γ. 1.104 ευρώ, από την καταβολή του επιδόµατος θέσης ευθύνης στους προϊσταµένους του ενός Τµήµατος
και των 2 Αυτοτελών Γραφείων της Κ.Υ. του ΣΕΠΕ.
(άρθρο 10 παρ. 3 περ. γ΄ και άρθρο 11)
δ. 5.000 ευρώ, για την προµήθεια τυποποιηµένων εντύπων ελέγχου.
(άρθρο 16 παρ. 3)
2. Ετήσια δαπάνη, από:
α. την καταβολή αµοιβής στους δύο Γενικούς Επιθεωρητές, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί µε κ.υ.α.,
και εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 93.200
ευρώ ετησίως.
(άρθρο 8)
β. τα λειτουργικά έξοδα των 2 Αυτοτελών Γραφείων
της ΚΥ του ΣΕΠΕ.

(άρθρο 10 παρ. 3 περ. γ΄ και άρθρο 11)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από:
α. τη δυνατότητα χορήγησης του πρακτικού της συµφιλιωτικής διαδικασίας σε γραφή Braille ή άλλες µορφές
προσβάσιµες από άτοµα µε αναπηρία. (άρθρο 3 παρ.10)
β. την αµοιβή διερµηνέα νοηµατικής γλώσσας για την
υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόµου, ή µεταφραστή
για την υποστήριξη αλλοδαπού, κατά τη διάρκεια της
συµφιλιωτικής διαδικασίας.
(άρθρο 3 παρ. 12)
γ. τη δυνατότητα σύστασης Διευθύνσεων και Τµηµάτων του Σ.ΕΠ.Ε. µε κυα.
(άρθρο 10 παρ.4)
δ. την κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το
προσωπικό της Κ.Υ. και του Σ.ΕΠ.Ε. προς υπεράσπισή
του ενώπιον των Δικαστηρίων, ακόµα και αν έχει εξέλθει
της υπηρεσίας, για ενέργειές του κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.
(άρθρο 14 παρ.3)
ε. τη δυνατότητα χορήγησης πρόσθετης αµοιβής, συναρτώµενης µε την αποτελεσµατικότητα του έργου,
στους Επιθεωρητές Εργασίας, το ύψος της οποίας θα
προσδιοριστεί µε κυα.
(άρθρο 15)
στ. τη δυνατότητα συνεργασίας του Σ.ΕΠ.Ε µε εµπειρογνώµονες, των οποίων η αµοιβή καθορίζεται µε κυα.
(άρθρο 17 παρ. 12)
ζ. τη δυνατότητα παραµονής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην υπηρεσία µέχρι τρία (3) έτη
και µέχρι του 65ου έτους της ηλικίας τους.
(άρθρο 75 παρ. 1)
4. Εφάπαξ δαπάνη 100.000 ευρώ περίπου, από την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία είχε συµπεριληφθεί στο προοίµιο της σχετικής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 75 παρ. 4)
5. Εφάπαξ δαπάνη 1.100.550 ευρώ, για το έτος 2012,
από την ανάληψη οφειλών της εταιρείας «Επικοινωνία»
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 63 παρ. 2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Απώλεια εσόδων από:
α. τη µείωση κατά 80% του προστίµου που επιβλήθηκε
για την παραβίαση των µνηµονευόµενων περιπτώσεων
της εργατικής νοµοθεσίας, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις
(άρθρο 24, παρ.1, περ. Αα)
β. τη δυνατότητα έκπτωσης 30% του προστίµου που
επιβλήθηκε για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις.
(άρθρο 24, παρ.1 περ. Αβ)
Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Β. Επί του κρατικού προϋπολογισµού (ΠΔΕ) και του
Λογαριασµού Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ, λογαριασµός του ΟΑΕΔ)
Δαπάνη από την κάλυψη του 80% του κόστος ένταξης
στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας και των εργαζοµένων της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης ΑΕ, οι οποίοι θα απολυθούν εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου και συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή µειωµένης σύνταξης
µέχρι 31.12.2016.
Το συνολικό ύψος της δαπάνης, που επιµερίζεται στα
επόµενα πέντε έτη, εξαρτάται από τον αριθµό των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Πάντως, η συνολική δαπάνη, κατ’ άτοµο, εκτιµάται στο ποσό των
110.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 74 παρ. 2)
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Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από το ΠΔΕ και τον ΛΑΕΚ.

Γ. Επί του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ν.
π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 1.335.000 ευρώ περίπου, από
τη µεταφορά 250 θέσεων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.
(άρθρο 76 παρ. 4)
2. Ετήσια δαπάνη, από:
α. Τη θέσπιση εισφορών υπέρ του Τοµέα Ασθένειας
Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του
ΤΑΥΤΕΚΩ, για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΜΑ/ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, η οποία υπολογίζεται στο ποσό των
1.310.000 ευρώ, περίπου.
(άρθρο 48 παρ. 3)
β. Τη δυνατότητα εξαίρεσης του προσωπικού της ΕΥΠΕΑ από το ανώτατο όριο ηµερών εκτός έδρας κατ’ έτος.
(άρθρο 63 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοµικής προστασίας του προσωπικού
της ΕΥΠΕΑ.
(άρθρο 63 παρ. 4)
4. Δαπάνη για την περίοδο:
α. από 1.3.2011 έως 29.2.2012, λόγω της µείωσης των
απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης για παροχές ασθένειας σε είδος των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ύψος
της οποίας εκτιµάται στο συνολικό ποσό των 65.100.000
Ευρώ, περίπου
(άρθρο 35 παρ. 1)
β. από 1.3.2009 έως 28.2.2013, λόγω της κάλυψης
των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάµατος και του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά και Ελευσίνας, των ρητινοσυλλεκτών και των µελών των οικογενειών τους, για παροχές ασθένειας σε είδος, υπό τις οριζόµενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, το ύψος της οποίας
υπολογίζεται στο ποσό των 4.415.000 Ευρώ περίπου,
κατ’ έτος.
(άρθρο 35 παρ. 1)
5. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
- 3.600.000 ευρώ, από την προµήθεια laptop προς χρήση των ιατρών του για καταχώρηση ηλεκτρονικών ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών.
(άρθρο 63 παρ. 3)
- 2.400.000 ευρώ, από την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης στους ειδικευόµενους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η αποζηµίωση αυτή είχε συµπεριληφθεί στο προοίµιο των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
(άρθρο 75 παρ. 4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6. Απώλεια εσόδων από την έκπτωση δέκα τοις εκατό
(10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στις
επιχειρήσεις, που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας και θα καταβάλλουν εµπροθέσµως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και επί των αντιστοίχων εισφορών των εργαζοµένων.
(άρθρο 26, παρ. 1)
Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές

εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δ. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ, ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη, από:
α. Την συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου ασφάλισης των
οδηγών κάθε µορφής αυτοκινήτων – οχηµάτων Δηµόσιας Χρήσης.
(άρθρο 51 παρ. 5)
β. Την καταβολή των συντάξεων σε όσους έγιναν συνταξιούχοι του πρώην Ταµείου Πρόνοιας Ξενοδόχων
(ΤΠΞ) µέχρι 31.7.2008 και παράλληλα ήταν ασφαλισµένοι και σε άλλο από τα ενταχθέντα ταµεία του ΟΑΕΕ
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ) χωριστά. Η δαπάνη από την αιτία
αυτή εκτιµάται στο ποσό των 300.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 55)
γ. Την αποζηµίωση των µελών της Τοπικής Διοικητικής
Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΕ. Το
ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται ότι δεν
θα υπερβεί το ποσό των 12.000 ευρώ. (άρθρο 77 παρ. 1)
2. Ετήσια δαπάνη από το έτος 2014 και µετά από το δικαίωµα των πρόσωπων που, ως την έναρξη ισχύος του
π.δ. 258/2005, είχαν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο
Τ.Σ.Α. να καταταγούν, για το σύνολο ή µέρος του χρόνου αυτού, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ
(αντί για την 3η που είναι η υποχρεωτική) και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές.
Κατά τα πρώτα τρία έτη εφαρµογής της διάταξης εκτιµάται ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη, διότι οι εν λόγω ασφαλισµένοι, που θα ασκήσουν αυτό το δικαίωµα, θα καταβάλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους,
ίση µε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και έτσι τα αναµενόµενα έσοδα εκτιµάται ότι θα είναι µεγαλύτερα από τις
δαπάνες εκ της αιτίας αυτής.
(άρθρο 52)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα λειτουργίας Γραφείων του ΟΑΕΕ σε περιοχές που δεν εδρεύουν
Υπηρεσίες του Οργανισµού.
(άρθρο 76 παρ. 5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΟΑΕΕ.

Ε. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (ν.π.δ.δ., επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή των προβλεπόµενων εισφορών εργοδότη για επικουρική ασφάλιση και
για ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
µητέρων που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο
ποσό των 5.874.000 Ευρώ, περίπου.
(άρθρο 36 παρ. 4)
2. Ετήσια δαπάνη, για την προµήθεια της «επιταγής απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων», το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης.
(άρθρο 73 παρ. 13)
3. Δαπάνη για:
α. το τρέχον έτος λόγω της παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης των ανέργων που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.4 του ν. 2768/1999, για παροχές
ασθένειας σε είδος και της καταβολής σχετικής εισφο-
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ράς από τον ΟΑΕΔ, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο
ποσό των 8.050.000 Ευρώ, περίπου
(άρθρο 35 παρ. 2)
β. την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012, λόγω της
κάλυψης των ξενοδοχοϋπαλλήλων των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων του νοµού Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το 2010, για παροχές ασθένειας σε είδος και της καταβολής σχετικής εισφοράς από τον ΟΑΕΔ, το ύψος της
οποίας εκτιµάται στο ποσό των 100.000 Ευρώ, περίπου.
(άρθρο 35 παρ. 1)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από:
α. τη δυνατότητα ίδρυσης ή επέκτασης τοπικού επιπέδου υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού.
(άρθρο 64 παρ. 1)
β. τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για το πλεονάζον προσωπικό (εκπαιδευτικό και τεχνικό) που µετατάσσεται σε θέση διοικητικών υπαλλήλων. Το ετήσιο κόστος
από τη σύσταση κάθε προσωπαγούς θέσης εκτιµάται στο
ποσό των 25.000 ευρώ
(άρθρο 68 παρ. 1)
γ. τη δυνατότητα µετάταξης σε ανώτερη κατηγορία
των εκπαιδευτικών του Οργανισµού που έχουν αποκτήσει ανώτερα τυπικά προσόντα, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.
(άρθρο 68 παρ. 5)
δ. τη δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για την
κάλυψη µέρους ή του συνόλου των εισφορών κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, για εργαζοµένους τους οποίους
απασχολούν εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
και τους οποίους αµείβουν µε τις οικείες τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
(άρθρο 74 παρ. 4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ.

σης Αγροτών του ΟΓΑ.
(άρθρο 37 παρ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
και η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα ασφάλισης.

ΣΤ. Επί των προϋπολογισµών των φορέων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης και του ΝΑΤ (ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενα κατά βάση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των οτα που δεν έχουν συµπληρώσει
35 έτη συνολική συντάξιµη υπηρεσία και όχι πέραν του
67ου έτους της ηλικίας τους.
(άρθρο 75 παρ. 2)
Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
των προϋπολογισµών του οικείων ΟΤΑ.

1. Ετήσια δαπάνη από:
α. Τη µη εφαρµογή του άρθρου 63 του ν. 2676/1999,
περί αναστολής της σύνταξης στις περιπτώσεις απασχόλησης των συνταξιούχων, όταν πρόκειται για τυφλούς ή
συνταξιούχους που λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή συνταξιούχους του ΝΑΤ που παρέχουν µέχρι
31.12.2012 εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια Εκπαίδευση.
(άρθρο 42 παρ. 1 και 2)
β. Την άµεση καταβολή της σύνταξης σε περίπτωση
ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών, εφόσον το οφειλόµενο ποσό προσαυξηµένο µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις δεν είναι µεγαλύτερο των 30 (αντί 20 που
ισχύει) µηνιαίων κατώτατων συντάξεων, λόγω γήρατος,
όπως αυτά ισχύουν για κάθε ασφαλιστικό οργανισµό, µε
ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.
(άρθρο 43)
Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του
κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα ασφάλισης.
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη και απώλεια εσόδων από την επέκταση της δυνατότητας των γονέων αναπήρων να θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 25 έτη ασφάλισης (και για τον ΟΓΑ µε 20 ή 25), ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας, και στους αδερφούς/ές αναπήρων, υπό τις
οριζόµενες προϋποθέσεις.
Το οικονοµικό αυτό αποτέλεσµα εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά και περιορίζεται κατά το µέρος που
αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος και αυξάνεται ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης
(από τα 15 στα 20 ή 25 έτη) στον κλάδο Κύριας Ασφάλι-

Ζ. Επί των προϋπολογισµών των φορέων κύριας ασφάλισης και του ΝΑΤ (ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενα κατά βάση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
Ετήσια δαπάνη από τη λειτουργία κλιµακίων για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων και την αποζηµίωση των πιστοποιηµένων εισηγητών, που θα συµµετέχουν σε αυτά. Το ύψος της δαπάνης από την αιτία αυτή εξαρτάται από την κοινή απόφαση που θα εκδοθεί.
(άρθρο 38 παρ. 6 και 7)
Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα.

Η. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
Ετήσια µείωση εσόδων, µη σηµαντική, λόγω της µη
παρακράτησης της ειδικής εισφοράς του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 από τους συνταξιούχους που λαµβάνουν
προσαύξηση της σύνταξης τους, λόγω απόλυτης αναπηρίας.
(άρθρο 37 παρ. 2)
Η µείωση αυτή θα καλύπτεται από άλλες πηγές εσόδων του εν λόγω κεφαλαίου.

Θ. Επί του προϋπολογισµού των ΟΤΑ

Ι. Επί του προϋπολογισµού του ΟΓΑ (ν. π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Εφάπαξ δαπάνη 22.000.000 ευρώ περίπου, από τη νοµιµοποίηση δαπανών του Οργανισµού για οφειλές του
προς θεραπευτήρια και ασφαλισµένους.
(άρθρο 83 παρ. 4)
Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του ΟΓΑ.

ΙΑ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ-ν. π.ι.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη 2.600.000 ευρώ περίπου, για τη µισθοδοσία του προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα του νέου φορέα.
Η ανωτέρω δαπάνη υπερκαλύπτεται στο σύνολό της
από την αντίστοιχη των δύο καταργούµενων ανωνύµων
εταιρειών (ΠΑΕΠ ΑΕ ετήσια δαπάνη 1.575.000 ευρώ και
Επαγγελµατική Κατάρτιση ετήσια δαπάνη 4.040.000 ευρώ). Δηλαδή, από τη σύσταση του νέου φορέα και την
κατάργηση των δύο (2) εταιρειών προκύπτει ετήσιο όφελος που εκτιµάται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.
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(άρθρο 88)
Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
που θα εγγράφονται στον συνιστώµενο Ν.Π.Ι.Δ..
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. Ραγκούσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ. Κατσέλη

