
Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.∆Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές 
ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/1.11.2007) 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» 
 
 

Άρθρο πρώτο 
Σύσταση - Μορφή 

 
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.), που ιδρύθηκε µε το ν.δ. 
390/1969 (ΦΕΚ 283/Α΄), µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Η∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.». 
2. Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη 
Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά 
τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 
3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄) εξαιρουµένων των διατάξεων του άρθρου 14. 
3. Την εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας ασκεί ο Υπουργός Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η Εταιρεία αναλαµβάνει τα νέα έργα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τις 
επεκτάσεις τους. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της 
Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
5. Για τα ρυθµιζόµενα στον παρόντα νόµο θέµατα, που αφορούν στην ίδρυση και 
λειτουργία της Εταιρείας, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και εφόσον δεν αντίκεινται 
στις διατάξεις του νόµου αυτού και του ν. 3429/2005, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 
και της λοιπής νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιρειών, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 

 
 

Άρθρο δεύτερο 
Μεταβίβαση δικαιωµάτων στην Εταιρεία 

 



1. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου, παραχωρούνται και µεταβιβάζονται 
στην Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας, νοµής και κατοχής, ως τµήµα του 
µετοχικού κεφαλαίου της, όπως ειδικότερα αυτό προσδιορίζεται στο Καταστατικό 
της, τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
2. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλα τα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. προς τρίτους. 
3. Η απογραφή και αποτίµηση των αναφερόµενων στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων θα διενεργηθεί από το Σώµα Ορκωτών 
Εκτιµητών εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
4. Συνεχίζονται από την Εταιρεία εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. ή και το 
Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. στις περιπτώσεις που εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
συνεχίστηκαν από το Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ., δυνάµει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 3232/ 2004 (ΦΕΚ 48/Α΄) ή άρχισαν µε διάδικο το Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ., µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3232/ 2004, αλλά αφορούν το 
Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
 
 

 
 

Άρθρο τρίτο 
Μετοχικό κεφάλαιο 

 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων 
εκπροσωπεί ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι µετοχές της 
Εταιρείας είναι ονοµαστικές και αµεταβίβαστες. 
2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαµβάνεται: 
α) από το µοναδικό µέτοχο, ή β) από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που λειτουργούν 
ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και υπάγονται στην αρµοδιότητα του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό που δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. 
 

 
 
 

Άρθρο τέταρτο 
Ατέλειες 

 
Η Εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών 
ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών προνοµίων του ∆ηµοσίου. 
 
 

 
 

Άρθρο πέµπτο 
Καταστατικό της Η.∆Ι.ΚΑ. Α.Ε. 

 
Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 



ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

 
 

Άρθρο 1 
Σύσταση - Επωνυµία 

 
Συνιστάται µε το Καταστατικό αυτό Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη 
Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.» εκ µετατροπής του νοµικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) που ιδρύθηκε µε το ν.δ. 390/1969 (ΦΕΚ 283/Α΄). Για τις 
σχέσεις της Εταιρείας µε την αλλοδαπή θα χρησιµοποιείται η επωνυµία «Ε-
GOVERNMENT CENTER for SOCIAL SECURITY Societe Anonyme» και ο 
διακριτικός τίτλος «I.DI.K.A. S.A.». 
 
 
 

 
 

Άρθρο 2 
Έδρα 

 
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας, η έδρα της Εταιρείας µπορεί να µεταφέρεται. 
 
 

 
 

Άρθρο 3 
Σκοπός 

 
1. Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι: 
α) η µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και 
συντήρηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών -εξοπλισµού, λογισµικού 
και υπηρεσιών- για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 
β) η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους µε τους παραπάνω 
φορείς (Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση), 
γ) η συνεργασία και διασύνδεση µε αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δ) η διασφάλιση και η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των Συστηµάτων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας και 
κοινωνικής πολιτικής, 
ε) η ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της 
Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, 
στ) η παροχή συµβουλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τα ως άνω 
θέµατα, 



ζ) η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στατιστικών και άλλου τύπου πληροφοριών και αξιολογήσεων για την Κοινωνική 
Ασφάλιση στην Ελλάδα, 
η) η µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση 
Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση φορέων του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
θ) η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων, καθώς και των υπό υλοποίηση 
έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία: 
α) αναπτύσσει έναντι αµοιβής Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
β) διενεργεί για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε συνεργασία µε αυτούς, 
τους διαγωνισµούς για τη µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση 
και συντήρηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, 
γ) αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
της, 
δ) συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα, συνεργάζεται µε πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα και κέντρα καινοτοµίας, διοργανώνει ή/και συµµετέχει σε συνέδρια και 
σεµινάρια, 
ε) συµµετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων των οποίων δύναται να 
καθίσταται τελικός δικαιούχος. 
 

 
 

Άρθρο 4 
∆ιάρκεια 

 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη 
δηµοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της Εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να 
συντµηθεί. 
 
 

 
 

Άρθρο 5 
Πόροι -Έσοδα της Εταιρείας 

 
1. Έσοδα της Εταιρείας είναι: 
α) έσοδα από αµοιβές υπηρεσιών που παρέχει στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
ή και σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου, 
β) έσοδα από αµοιβές για έργα τα οποία έχει αναλάβει το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. µέχρι την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, καθώς και έσοδα από τυχόν 
επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των έργων αυτών, 
γ) έσοδα από τη συµµετοχή της στην υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δ) δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες προς την Εταιρεία, 
ε) έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίµων της, 



στ) έσοδα από την εκµίσθωση, εκµετάλλευση και εν γένει διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων της, 
ζ) έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία. 
2. Για τη χρηµατοδότηση του έργου και γενικά των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται 
να συνάπτει δάνεια από ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισµούς 
ή από οποιονδήποτε τρίτο, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
10 του ν. 3429/ 2005. 
3. Η Εταιρεία συνάπτει σύµβαση µε τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τις 
παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες. Με τη σύµβαση αυτή, η οποία εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται οι όροι, ο 
χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, το ύψος και ο τρόπος της 
αµοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, 
το ύψος της αµοιβής της Εταιρείας καθορίζεται µε κοινή συµφωνία των δύο πλευρών. 
 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
 

Άρθρο 6 
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές 

 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων 
(3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονοµαστικές, 
αµεταβίβαστες µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεµία. Το 
µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο 
για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται: α) από το σύνολο της πάσης φύσεως 
περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., όπως αυτή θα αποτιµηθεί από το Σώµα Ορκωτών 
Εκτιµητών και β) από εφάπαξ εισφορά σε µετρητά από το Λογαριασµό Βελτίωσης 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας ίση µε το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ του µετοχικού 
κεφαλαίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της αποτιµηθείσας αξίας της 
περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., εντός τριών (3) µηνών από της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος. 
3. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαµβάνεται: 
α) από το µοναδικό µέτοχο, ή β) από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που λειτουργούν 
ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και υπάγονται στην αρµοδιότητα του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό που δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 7 



Όργανα της Εταιρείας 
 
Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, τα Όργανα ∆ιοίκησης - ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, ∆ιευθύνων Σύµβουλος - και οι Ελεγκτές. 
 
 

 
 

Άρθρο 8 
Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

 
1. Οι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών αρµοδιότητες της Γενικής 
Συνέλευσης ασκούνται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
ο οποίος την εκπροσωπεί και υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις. Η Γενική Συνέλευση 
των µετόχων αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. 
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και του 
κ.ν. 2190/1920 για τα ακόλουθα: 
α) την τροποποίηση του Καταστατικού, πλην της τροποποίησης του σκοπού και της 
λύσης της Εταιρείας, για τα οποία απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, 
β) την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, 
γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωµατικών τους, 
δ) την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από την 
ευθύνη της διαχείρισης, 
ε) την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, στ) τη 
συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση διάρκειας της, τη διάσπαση, µετατροπή, 
αναβίωση ή τη διάλυση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της, 
ζ) το διορισµό εκκαθαριστών, 
η) τον ορισµό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύµφωνα µε την παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του ν. 3429/ 2005, 
θ) την έγερση αγωγών κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των καθηκόντων τους, 
ι) τη διάθεση στο Λ.Β.Κ.Α. των τυχόν ετήσιων θετικών αποτελεσµάτων, 
ια) κάθε άλλο ζήτηµα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ή από τους µετόχους. 
 
 

 
 

Άρθρο 9 
Σύγκληση και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 

 
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον µία φορά, κατά τη 
διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της χρήσης 
αυτής. Χρέη γραµµατέα ασκεί ο Γραµµατέας του ∆.Σ. της Εταιρείας. Στη Γενική 
Συνέλευση απαιτείται η παρουσία συµβολαιογράφου της έδρας της Εταιρείας, ο 
οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση, 
συγκρότηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. 



2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση 
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή το 
νόµιµο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
 
 

Άρθρο 10 
Απαλλαγή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Μετά την έγκριση του Ισολογισµού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική 
ψηφοφορία για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις 
περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 11 

Σύνθεση - θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - 
Απουσία µελών του ∆.Σ. 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη ως ακολούθως: τον 
Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, δύο (2) εκπροσώπους Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, έναν (1) ειδικό επιστήµονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έναν (1) εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων ο οποίος εκλέγεται από το προσωπικό της Εταιρείας. 
2. Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, ορίζονται και παύονται αζηµίως για το 
∆ηµόσιο και την Εταιρεία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ο εκπρόσωπος των 
εργαζοµένων ορίζεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 
3429/2005. Έως τον ορισµό του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και 
λειτουργεί νόµιµα και χωρίς αυτόν. 
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και 
εµπειρία σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της Εταιρείας ή σε θέµατα δηµόσιας 
διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούµενο 
για τη θέση τους κύρος και εµπειρία, ώστε να µπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της 
Εταιρείας. 
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου του και κατά την πρώτη συνεδρίαση του ορίζει ως Γραµµατέα του 
υπάλληλο της Εταιρείας. 



5. Η απουσία κάποιου µέλους από τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. χωρίς δικαιολογηµένη 
αιτία ή χωρίς άδεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, 
ισοδυναµεί µε παραίτηση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία ισχύει από την 
ηµέρα που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση 
καταχωρείται στα πρακτικά του. 
 
 

 
 

Άρθρο 12 
Ευθύνη και υποχρεώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας: 
α) για κάθε πταίσµα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν.2190/1920, και 
β) για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3429/ 2005. 
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν Κατ’ 
επάγγελµα, είτε µόνοι είτε σε συνεργασία µε τρίτους, όλους ή µερικούς από τους 
επιδιωκόµενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεµφερείς µε τους 
σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν 
τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση 
παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, ενώ 
παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την έκδοση κοινής 
απόφασης παύσης του υπευθύνου. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επίσης οι 
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920. 
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης -δάνεια, εγγυήσεις-από την Εταιρεία σε µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς 
αυτών µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. 
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και των αναφεροµένων στο 
παρόν άρθρο, απαιτείται προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 

Άρθρο 13 
Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και 
διαµορφώνει τη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και 
διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στην 
Εταιρεία, µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που, σύµφωνα 
µε το νόµο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα 
άλλων οργάνων. 
2. Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. της Εταιρείας περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα: 
α) Η έγκριση προµηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η 
διενέργεια τακτικού διαγωνισµού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου. 
β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
για έγκριση των όρων και του ύψους της αµοιβής που θα περιέχονται στις συµβάσεις 
που θα καταρτίζει για την παροχή των υπηρεσιών του στους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 



3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα 
µέλη του ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, 
την άσκηση µέρους των εξουσιών ή των αρµοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισµένων 
πράξεων -εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια- µπορεί δε να ορίσει και 
τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τους. 
 
 

Άρθρο 14 
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της επόµενης παραγράφου. 
2. ∆ικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από 
εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στον οποίο έχει ανατεθεί η 
αρµοδιότητα µε σχετική πράξη. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εµφάνιση, ενώπιον 
∆ικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος 
από αυτή, εκπροσωπείται ενώπιον ∆ικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
 

Άρθρο 15 
Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ηµέρα και ώρα που 
ορίζονται από αυτόν, τακτικά µεν µία φορά κάθε µήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος 
κρίνει αυτό σκόπιµο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
2.Υστερα από αίτηση δύο (2) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος 
υποχρεούται: 
α) να συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης, που δεν 
απέχει περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, 
β) να θέτει κάθε προτεινόµενο θέµα στην ηµερήσια διάταξη της πρώτης, µετά την 
υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου 
να συγκαλέσει το ∆.Σ. µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησης 
του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆.Σ. 
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη των δέκα (10) ηµερών, 
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆.Σ. 
 
 

Άρθρο 16 
Λήψη αποφάσεων και πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον 
προεδρεύει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σ’ αυτό τα 
µισά (1/2) συν ένα µέλη του. 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία των µελών που 
παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητηµάτων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 



αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία, που γίνεται µε ψηφοδέλτιο. Κάθε µέλος διαθέτει 
µία ψήφο. 
3. Με µέριµνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραµµατέας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τα µέλη, 
που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που 
λαµβάνονται. Κανένα µέλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού 
συνεδριάσεως που ήταν παρόν, έχει όµως το δικαίωµα να απαιτήσει την καταχώριση 
της γνώµης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη µε την απόφαση που 
λήφθηκε. ∆εν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόµιµα η µη 
υπογραφή του πρακτικού από µέλος που ήταν παρόν στη συνεδρίαση, αρκεί στο 
πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή 
αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή 
από το πρόσωπο που ορίζει µε απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο 
Γραµµατέας του ∆.Σ. λαµβάνει αποζηµίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. 
 
 

Άρθρο 17 
Αρµοδιότητες Προέδρου 

 
1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) συγκαλεί το ∆.Σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις 
αυτού, 
β) διευθύνει τις εργασίες του ∆.Σ., εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων 
του Συµβουλίου και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λειτουργία της 
Εταιρείας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζει ως αναπληρωτή 
του Προέδρου ελλείποντος, απόντος ή κωλυοµένου, ένα µέλος του ∆.Σ. 
2. Κάθε µέλος του ∆.Σ. δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των 
εταιρικών υποθέσεων γενικά. 
 
 

Άρθρο 18 
∆ιευθύνων Σύµβουλος - Αρµοδιότητες 

 
1. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας επιλέγεται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη 
της θέσης. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος 
Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και να έχει 
τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση σηµαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο 
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και 
εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Εταιρείας διορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι όργανο διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του 
προσωπικού και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει 
τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία 



της Εταιρείας, των εγκεκριµένων σχεδίων δράσης της και του παρόντος 
Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρµοδιότητες και όσες άλλες του 
αναθέτει εκάστοτε το ∆.Σ. ή προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις: 
α) Μεριµνά για την εκτέλεση του αντικειµένου εργασιών της Εταιρείας και των 
πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. 
β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε 
εγκεκριµένων κανονισµών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς 
εκτέλεση των Προγραµµάτων και στόχων της. Καταρτίζει και υποβάλλει στο ∆.Σ., 
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στρατηγικό σχέδιο, 
που καθορίζει τους µακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των 
σκοπών της Εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο µε το οποίο εξειδικεύει τους 
στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις µεθόδους πραγµατοποίησης του για κάθε 
εταιρική χρήση και πάντως µέσα στα όρια της θητείας του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το στρατηγικό και επιχειρησιακό 
σχέδιο υποβάλλονται στο ∆.Σ. προς έγκριση µέσα σε έξι (6) µήνες. 
γ) Αποφασίζει για τα θέµατα προσωπικού της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις 
του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, των 
συµβατικών υποχρεώσεων. 
δ) Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αναβάθµιση και αξιοποίηση του 
προσωπικού, προτείνοντας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για έγκριση την 
κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισµών προσωπικού, 
οργανογραµµάτων, προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του. 
ε) Εισάγει και εισηγείται παντός είδους σχέδια δράσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προς έγκριση. 
στ) Εισάγει και εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλα τα θέµατα της 
αρµοδιότητας του ∆.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο ∆.Σ. προς 
έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτηµα, ακόµη και αν υπάγεται στη δική 
του αρµοδιότητα, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. και το 
ενηµερώνει σχετικά. 
ζ) Εγκρίνει προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου. 
η) Μεριµνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της 
µισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη 
γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. 
θ) Αποφασίζει για το άνοιγµα, κλείσιµο και κίνηση τραπεζικών λογαριασµών σε 
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, 
πληρωµές, µεταφορές χρηµάτων, εµβάσµατα, υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµής 
των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση 
οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωµής, δύναται δε να δίδει 
την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την 
ενέργεια αναλήψεων ή πληρωµών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και 
τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών. 
ι) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάµενους µονάδων το δικαίωµα υπογραφής 
«εντολή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου», για συγκεκριµένες πράξεις. Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος µπορεί να ασκεί παράλληλα τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες του. 
Επιτρέπεται επίσης στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της 
Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για 
την ενέργεια συγκεκριµένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την 
έκταση αυτών. 



3. Πέραν των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του 
µπορεί να αναθέτει στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και άλλες αρµοδιότητες. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 
 

Άρθρο 19 
Εταιρική χρήση 

 
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει στις τριάντα µία (31) ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. 
2. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ηµέρα της νόµιµης 
σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31.12.2008. Η πρώτη τακτική Γενική 
Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάµηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. 
 

 
Άρθρο 20 
Ελεγκτές 

 
1. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οι αναπληρωτές τους, 
καθώς και η αµοιβή τους ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται 
κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία. 
2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε 
τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς 
αυτούς του διορισµού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισµό αυτόν 
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους 
και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 
2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. 
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής 
διαχείρισης της Εταιρείας υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για 
τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις 
υποβάλλονται στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας. 
4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 
37 του κ.ν. 2190/ 1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συµφωνία του περιεχοµένου 
της εκθέσεως του ∆.Σ. µε τις σχετικές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Για το 
σκοπό αυτόν, η έκθεση διαχείρισης του ∆.Σ. πρέπει να τίθεται υπόψη τους 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
5. Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µπορεί να ζητήσει 
οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της Εταιρείας. 
 
 

Άρθρο 21 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 



 
1. Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους ετήσιους 
λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και 
καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισµό, οικονοµικές καταστάσεις και την Έκθεση 
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και ιδίως των άρθρων 42α, 42β, 
42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 
2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: 
α) τον ισολογισµό, 
β) το λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως», 
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων» και 
δ) το προσάρτηµα. 
Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 
36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την 
πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης 
και των αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας. 
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριµένο από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ισολογισµό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από: 
α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της 
Εταιρείας και γ) τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε 
από αυτούς διαφωνεί για το νόµιµο τρόπο κατάρτισης του ισολογισµού πρέπει να 
εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική 
Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: 
α) Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο 
δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφοι 3 α και β του 
κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 
β) Την έκθεση των ελεγκτών. 
5. Ο ισολογισµός µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και 
κοινοποιούνται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης, στον εκπροσωπούντα το Ελληνικό ∆ηµόσιο Υπουργό Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 
 
 

Άρθρο 22 
Λόγοι λύσης της Εταιρείας 

 
1. Η Εταιρεία λύεται: 
α) µετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 του 
παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόµιµη παράταση 
της διάρκειας, 
β) οποτεδήποτε, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 
2190/1920 µειωθεί περισσότερο από το µισό (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σε 
προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της 
Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. 



4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού. 
 
 

Άρθρο 23 
Εκκαθάριση 

 
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η 
εκκαθάριση της µε τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της 
εκκαθάρισης αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες όµως µπορούν να 
περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας 
υποχρεώνονται να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται 
αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν µόλις 
αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής 
περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και να δηµοσιεύσουν στον Τύπο 
και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως) Ισολογισµό. 
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση, καθώς και 
κατ’ έτος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα της κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης. 
5. Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που 
αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 
υποθέσεις της Εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να 
εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να 
ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 
συµφέρον της Εταιρείας. 
7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. 
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της 
εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτιών που εµπόδισαν την αποπεράτωση της 
εκκαθάρισης. 
9. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις 
πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων που 
αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.10. Το 
υπόλοιπο που αποµένει µετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την 
αποπληρωµή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης, αποδίδεται στους 
µετόχους κατά την αναλογία των µετοχών εκάστου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 
 

Άρθρο 24 
Στρατηγικό σχέδιο 



 
1. Η Εταιρεία καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο, το οποίο και υποβάλλει για έγκριση στη 
∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών διά του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαµβάνει ιδίως: 
α) την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
β) την επιλογή των αναγκαίων µέσων για την επίτευξη των στόχων σύµφωνα µε τις 
επιλογές της διοίκησης, 
γ) τον προσδιορισµό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηµατοδότησης των επί 
µέρους δράσεων. 
3.Με απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισµών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα στρατηγικά σχέδια 
της Εταιρείας. Με αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η 
διάρκεια των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας. 
 
 

Άρθρο 25 
Επιχειρησιακό σχέδιο 

 
1. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση επιχειρησιακό σχέδιο στη 
∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών διά του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει επί µέρους σχέδια που περιγράφουν τους 
στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής µονάδας, 
διεύθυνσης ή τοµέα, για κάθε εταιρική χρήση και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. 
3. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαµβάνει: 
α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασµένους σε ποσά και ποσοστά, 
β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, 
γ) τον καθορισµό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηµατοδότησης τους, 
δ) τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
ε) τους ετήσιους χρηµατοοικονοµικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, 
στ) τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες και τους πελάτες της και την πρόβλεψη 
αποζηµιώσεων, 
ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,  
η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγµατοποίησης 
των στόχων αυτών, 
θ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου µε το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο. 
4. Το επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριµένες κατευθύνσεις 
βελτίωσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε άµεσα εφαρµόσιµα κριτήρια και να 
περιλαµβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας µε σκοπό την εξυπηρέτηση του 
πολίτη και των πελατών της. 
5. Με απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισµών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα επιχειρησιακά σχέδια 
της Εταιρείας. Με αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η 
διάρκεια των επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας. 
 
 

Άρθρο έκτο 
Θέµατα προσωπικού 

 



1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005. 
2. Ειδικότερα, συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου των 
προσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µπορούν να 
καταγγέλλονται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας 
εργατικής νοµοθεσίας. 
3. Η άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται 
καταχρηστικά, αλλά µέσα στα όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού 
Κώδικα. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθµίζονται τα κάθε 
είδους ειδικότερα θέµατα, τα οποία αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων των 
προηγούµενων παραγράφων. 
 
 

Άρθρο έβδοµο 
Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας - Κανονισµός 

Προµηθειών 
 
1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, και σε χρονικό διάστηµα 
έξι (6) µηνών από το διορισµό του, καταρτίζεται Κανονισµός Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Τεύχος 
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, και περιλαµβάνει τουλάχιστον: 
α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τα αντικείµενα τους, καθώς και τη 
σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών της 
Εταιρείας προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας. 
2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παρ. 3 του ν. 3429/ 2005. Στην υπηρεσία αυτή απασχολείται τουλάχιστον ένας 
εσωτερικός ελεγκτής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία 
υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας, παρέχουν υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή και δεν 
αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα 
από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και σε χρονικό διάστηµα 
ενός (1) µηνός από το διορισµό του, καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισµός 
Προµηθειών της Εταιρείας, ο οποίος ρυθµίζει θέµατα ανάθεσης έργων, µελετών και 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα για τη σύναψη, εκτέλεση και 
λύση των ανωτέρω συµβάσεων, µε τους περιορισµούς που ορίζονται στα άρθρα 13 
και 18 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Προµηθειών της Εταιρείας παραµένει σε ισχύ 
ο κανονισµός προµηθειών του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. Ειδικά και έως την έκδοση του 
Κανονισµού της Εταιρείας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δύναται να εγκρίνεται 
η ανάθεση, από την Η.∆Ι.ΚΑ, έργων σχετικών µε θέµατα που αφορούν την οργάνωση 
και µηχανογράφηση της 



Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εταιρείες συµβούλων, µε 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, και έως ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 
ευρώ. 

 
Άρθρο όγδοο 

Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Το προσωπικό του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ισχύουσα οργανωτική του διάρθρωση στην 
Εταιρεία. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας της Εταιρείας, έχουν ισχύ όλοι οι εσωτερικοί κανονισµοί προσωπικού 
και λειτουργίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
2. Η ένταξη του προσωπικού του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. στις οργανικές θέσεις της Εταιρείας 
ολοκληρώνεται εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. 
3. Η ένταξη του συνόλου του προσωπικού του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. στις νέες οργανικές θέσεις 
της Εταιρείας θα γίνει αυτοδίκαια σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες ανάλογες 
µε αυτές που κατείχε στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
4. Προσωπικό του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που υπηρετούσε κατά την 31.12.2006 στη Γενική 
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µε 
αίτηση που θα υποβληθεί εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του 
Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, µπορεί να 
µεταφέρεται, µε την ίδια εργασιακή σχέση, σε συνιστώµενες ανάλογων τυπικών 
προσόντων προσωποπαγείς θέσεις της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής 
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε ταυτόχρονη δέσµευση αντίστοιχης κενής 
θέσης εφόσον υπάρχει, µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. της Εταιρείας. 
5. Οι εργαζόµενοι του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου και µεταφέρθηκαν στη νέα Εταιρεία εξακολουθούν να διατηρούν 
όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και ιδίως αυτά που 
περιγράφονται στα άρθρα 65 παρ. 4 και 66-78 του Κανονισµού του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
(ΦΕΚ 542 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ∆εν απολύονται παρά µόνο για 
τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 120 του ως άνω Κανονισµού, 
αναγνωρίζεται και µεταφέρεται όλος ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχαν στο 
Κ.Η.Υ.Κ.Υ., καθώς και εκείνος που έχει αναγνωριστεί ως χρόνος υπηρεσίας από 
αυτό. Επίσης, διατηρούν τις συνολικές αποδοχές που ελάµβαναν πριν ενταχθούν στην 
Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτές καταβάλλονταν. Στις αποδοχές αυτές 
δεν συµψηφίζονται τυχόν χορηγούµενες κατά τις κείµενες διατάξεις αυξήσεις. Τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. δεν θίγονται µε τη 
µεταφορά και ένταξη τους στην Εταιρεία ή µε τη µεταφορά τους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή µε τη µεταφορά τους που έχει 
γίνει µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄).  
6. Στους απολυόµενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που 
εντάχθηκαν στην Εταιρεία ή µεταφέρονται σε άλλη υπηρεσία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή µεταφέρθηκαν µε το άρθρο 30 
του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄), λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων για 
χορήγηση σύνταξης, καταβάλλεται αποζηµίωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντος 
νόµου 2112/1920, όπως ισχύει σήµερα για τους συνταξιοδοτούµενους. Οι διατάξεις 
του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α΄), όπως αυτές ισχύουν σήµερα, δεν 



έχουν εφαρµογή σε αυτή την περίπτωση. Το κόστος της ως άνω αποζηµίωσης 
βαρύνει αναλογικά την Εταιρεία και το φορέα από τον οποίο απολύεται ή αποχωρεί ο 
υπάλληλος, ανάλογα µε την προϋπηρεσία του. Η προϋπηρεσία στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
προσµετράται εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία για κάθε συνέπεια. 
7. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, κατά 
παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται να αποσπώνται 
προσωρινά στην Εταιρεία µέχρι πενήντα (50) υπάλληλοι µε ειδικά προσόντα ή 
εµπειρία από οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισµό ή φορέα γενικά του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.∆.∆., µε κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, µετά από 
σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των φορέων. Ο χρόνος διάρκειας της 
απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του 
αποσπώµενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων, τα 
πάσης φύσεως επιδόµατα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταµεία 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την Εταιρεία. Στους υπαλλήλους 
αυτούς επιτρέπεται η καταβολή από την Εταιρεία πρόσθετων αµοιβών, που θα 
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 
8. Στο προσωπικό που µεταφέρεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και στο προσωπικό που έχει µεταφερθεί µε τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄), αναγνωρίζεται και µεταφέρεται όλος ο 
χρόνος προϋπηρεσίας που είχε στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ. για µισθολογική και βαθµολογική 
εξέλιξη, από της µεταφοράς του και ακολουθεί το µισθολόγιο που ισχύει για τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας στην οποία µεταφέρονται. Σε περίπτωση που από τις 
ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής προκύπτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές 
µικρότερες από αυτές που έπαιρναν στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ., η τυχόν διαφορά διατηρείται ως 
προσωπική και συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε αύξηση νέων αποδοχών, επιδοµάτων ή 
αποζηµιώσεων. 
9. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας ή κατάργησης της οργανικής θέσης, για 
οποιονδήποτε λόγο, το µεταφερόµενο προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου και µεταφέρθηκε και εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτήν 
µεταφέρεται µε την ίδια διαδικασία σε προσωποπαγείς θέσεις των φορέων της 
παραγράφου 4 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 5, 6 και 8 του 
άρθρου αυτού. 
10. Η Εταιρεία δύναται να υλοποιεί έργα τα οποία έχει αναλάβει µέχρι την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, καθώς και τυχόν επεκτάσεις ή 
τροποποιήσεις τους. Η υλοποίηση των ήδη ανειληµµένων έργων και µέχρι τη λήξη 
της πρώτης εταιρικής χρήσης γίνεται κατά τα ισχύοντα στον προϋπολογισµό 
Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
11. Μέχρι τον ορισµό της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τις 
αρµοδιότητες που είχε µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
 
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.) ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 



 
 

Άρθρο ένατο 
Σύσταση θέσης Γενικού Επιθεωρητή Ελέγχου ∆απανών Υγείας 

 
 
1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται µία (1) θέση Γενικού 
Επιθεωρητή Ελέγχου ∆απανών Υγείας όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο 
Γενικός Επιθεωρητής προΐσταται της Υπηρεσίας Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.) και είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής 
της. 
2. Τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Ελέγχου ∆απανών Υγείας είναι: 
α) Ο γενικός σχεδιασµός και ο συντονισµός µέτρων για τον έλεγχο των δαπανών του 
συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 
καθώς και η συγκρότηση και ο προγραµµατισµός των µικτών κλιµακίων ελέγχων 
δαπανών υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
β) Ο συντονισµός των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης, όπου απαιτείται έγκριση 
ελεγκτή ιατρού. 
γ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α., στην οποία 
παρουσιάζονται το σύνολο των υποθέσεων της ελεγκτικής δράσης της και 
διατυπώνονται γενικές ή ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η έκθεση υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός 
του πρώτου τριµήνου του επόµενου έτους στον Υπουργό Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 
Πέραν του αναφερόµενου έργου, ο Γενικός Επιθεωρητής έχει όλες τις αρµοδιότητες 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 32 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄), µέρος των οποίων 
δύναται να εκχωρούνται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας στα κατώτερα διοικητικά όργανα. 
3. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι µετακλητός, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων µε 
2ο βαθµό, δύναται να προέρχεται από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, να είναι εν 
ενεργεία ή συνταξιούχος και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας για θητεία τριών (3) ετών. Ο επιλεγόµενος πρέπει να είναι 
πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε ειδικές γνώσεις σε θέµατα υγείας, 
να έχει εµπειρία σε ελεγκτικούς µηχανισµούς και να έχει διατελέσει σε προηγούµενη 
θέση ευθύνης µε συναφές αντικείµενο. 
 
β) Σε περίπτωση που ο Γενικός Επιθεωρητής προέρχεται από φορέα του δηµόσιου 
τοµέα, µετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στη θέση που κατείχε πριν από το 
διορισµό του. Εφόσον η θέση η οποία κατείχε έχει πληρωθεί συνιστάται προσωρινή 
αντίστοιχη θέση, η οποία καταργείται µε την κατάληψη από αυτόν της πρώτης 
κενωθείσας θέσης. Η θητεία του ως Γενικού Επιθεωρητή λογίζεται ως πραγµατική 
υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και χρόνος συνεχούς και πραγµατικής υπηρεσίας 
στην οργανική του θέση για τη βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. 
 
 

 
 

Άρθρο δέκατο 
∆ιενέργεια ελέγχου 

 



1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄), προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Οι έλεγχοι που διεξάγονται έως σήµερα από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
θα διενεργούνται στο εξής από µικτά κλιµάκια αποτελούµενα από προσωπικό της 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. και των Ασφαλιστικών Οργανισµών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
είναι δυνατόν να διεξάγονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης του Φορέα 
συµπληρωµατικοί έλεγχοι και από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.» 
Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 32 του ίδιου νόµου αναριθµούνται σε 6, 7 και 
8. 
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής µπορεί να θέτει κατά περίπτωση, στους φορείς που 
υπάγονται στον έλεγχο του, δεσµευτικές προθεσµίες απάντησης ή χορήγησης 
στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν. 
Η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών των παραπάνω φορέων να 
συµπράξουν, να συνεργασθούν και να χορηγήσουν στοιχεία ή έγγραφα κατά τη 
διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή ή κατόπιν 
εντολής του από τα µικτά κλιµάκια ή το προσωπικό της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α., καθώς 
επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και η 
παραπλάνηση του ανωτέρω έργου συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό αδίκηµα για το 
οποίο µπορεί να επιβληθεί µία από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ` 
έως στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
Ο Γενικός Επιθεωρητής και τα ανωτέρω µικτά κλιµάκια, µετά την περάτωση του 
ελέγχου, συντάσσουν πόρισµα, το οποίο αποστέλλουν στον αρµόδιο Ασφαλιστικό 
Φορέα. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής του πορίσµατος 
ελέγχου της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. στον Ασφαλιστικό Φορέα, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
των φορέων υποχρεούνται είτε να εφαρµόσουν τις προτάσεις του πορίσµατος είτε να 
διαφοροποιηθούν διατυπώνοντας την αιτιολογηµένη άρνηση ή αντίρρηση τους και να 
αναφέρουν στον Γενικό Επιθεωρητή τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, καθώς και 
τα µέτρα που έλαβαν ή τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησαν σύµφωνα µε το 
πόρισµα. 
Ο Γενικός Επιθεωρητής κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει τη δυνατότητα 
υποβολής εγκλήσεως. 
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/ 2004 ισχύουν αναλογικά για τον 
Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. Ειδικά για τον Γενικό Επιθεωρητή σε 
δίκες που έχουν σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί 
µπορεί να παρίσταται ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων µε µέλος του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
 

 
 

Άρθρο ενδέκατο 
Θέµατα οργανωτικής διάρθρωσης ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 

 
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄), καθώς 
και το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, το οποίο προστέθηκε µε το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α΄), αντικαθίστανται 
ως εξής: 
«Η κεντρική υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και οι περιφερειακές 
υπηρεσίες σε επίπεδο τµήµατος. Κατ’ εξαίρεση στην Περιφέρεια Αττικής συνιστάται 



µία (1) ∆ιεύθυνση διαρθρωµένη σε τρία (3) Τµήµατα, µε έδρα την Αθήνα και όρια 
ευθύνης τα όρια των ∆.Υ.ΠΕ. Αττικής.» 
2. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τις ανάγκες των 
Περιφερειακών Τµηµάτων της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. εκτός Αττικής, συνιστώνται θέσεις 
µόνιµου προσωπικού ως εξής: 
∆ώδεκα (12) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Φαρµακοποιών. 
∆ώδεκα (12) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας γίνεται η κατανοµή των παραπάνω θέσεων στα περιφερειακά τµήµατα 
της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.ΚΑ, καθώς και των θέσεων κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων όπως 
αυτές ορίζονται στην περίπτωση Α1. του άρθρου 3 του π.δ. 275/2001. Οι παραπάνω 
θέσεις είναι δυνατόν να καλύπτονται µε προσλήψεις σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις ή µε µετατάξεις υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθµίδας κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. 
Προσόντα διορισµού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα 
προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
κάθε φορά. 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 275/2001 (ΦΕΚ 196/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής και των ∆ιευθύνσεων 
αυτής προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης. Των 
Τµηµάτων της κεντρικής υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του Τµήµατος Μηχανογραφικού Ελέγχου ∆απανών 
Υγείας, του οποίου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Των 
περιφερειακών Τµηµάτων της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου 
ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων ή ΠΕ Φαρµακοποιών.» 
4. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄) προστίθεται παράγραφος 9, 
ως εξής: 
«9. α) Το έργο του ελέγχου των δαπανών υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
από την ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. µπορεί να ανατίθεται σε ιατρούς ειδικοτήτων παθολογίας 
ή γενικής ιατρικής µε σύµβαση µίσθωσης έργου σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. Ο αριθµός των ιατρών στους οποίους µπορεί να ανατίθεται το έργο αυτό 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των κενών οργανικών θέσεων της 
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 
β) Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α΄) καταργείται 
κατά το µέρος που αφορά τους ιατρούς της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.» 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ 
ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 

Άρθρο δωδέκατο 
Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται Επιτροπή, για την 



επεξεργασία και την τελική διαµόρφωση σχεδίου Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης 
του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και των λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Η Επιτροπή είναι 11 µελής και αποτελείται από: 
α. Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του  
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο. 
β. Τον ∆ιοικητή ή Υποδιοικητή ή τον Πρόεδρο του εκάστοτε Ασφαλιστικού 
Οργανισµού του οποίου θα συζητείται η νοµοθεσία κωδικοποίησης. 
Γ. Έναν Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
(Ν.Σ.Κ.), υποδεικνυόµενο από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. 
δ. ∆ύο πρόσωπα µε ειδική συγγραφική επίδοση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και 
µακρόχρονη υπηρεσία σε διευθυντικές θέσεις Ασφαλιστικών Οργανισµών ή της 
Γ.Γ.Κ.Α.  
ε. Τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Γενικών ∆ιευθύνσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Κ.Α. και τον Γενικό ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή του 
Ασφαλιστικού Οργανισµού, του οποίου θα συζητείται η νοµοθεσία κωδικοποίησης. 
στ. ∆ύο δικηγόρους ή νοµικούς, ειδικευµένους στο ∆ίκαιο της Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
ζ. Έναν δικαστικό λειτουργό της διοικητικής δικαιοσύνης εν ενεργεία ή συνταξιούχο, 
µε βαθµό τουλάχιστον Εφέτη. 
Ως γραµµατείς της Επιτροπής ορίζονται τρεις υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη 
Γ.Γ.Κ.Α. 
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, στην οποία ορίζονται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι 
ειδικοί εισηγητές των θεµάτων (µέχρι έξι), εκ των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων της 
Γ.Γ.Κ.Α., καθώς και τα µέλη της Γραµµατείας και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη 
λειτουργία, τη διοικητική µέριµνα και τη γραµµατειακή υποστήριξη του έργου. 
3. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών, των ειδικών εισηγητών και των 
γραµµατέων της Επιτροπής καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Λογαριασµού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης 
της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
4. Το σχέδιο του κώδικα νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και των λοιπών Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης που θα συντάξει η Επιτροπή θα υποβληθεί στη Βουλή για να 
κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος. 
 
 

 
Άρθρο δέκατο τρίτο 

Ρύθµιση θεµάτων Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) 

 
1. Όταν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, που συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς 
πόρους και αφορούν εκπαίδευση χρηστών που πραγµατοποιεί το Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών για τις ανάγκες του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Ιδρύµατος και προβλέπεται 
πρακτική εξάσκησή τους σε υπηρεσιακές µονάδες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εκτός 
ωραρίου λειτουργίας τους, δύναται να ορίζεται αποζηµίωση για τους υπεύθυνους - 
εκπαιδευτές και για τους εκπαιδευόµενους - χρήστες. 
Η αποζηµίωση ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από γνώµη της 



οικείας µονάδας εκπαίδευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο χρόνος από τον οποίο αρχίζει να καταβάλλεται η 
αποζηµίωση. 
Υπεύθυνοι - εκπαιδευτές µπορούν να ορίζονται είτε υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
που υπηρετούν στις µονάδες όπου υλοποιείται η πρακτική εξάσκηση ή υπάλληλοι 
που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσιακές µονάδες του Ιδρύµατος ή υπάλληλοι που 
υπηρετούν σε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 
2. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. µπορεί να ορισθούν δικηγόροι 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στους οποίους ανατίθεται κατά περίπτωση, 
ύστερα από εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του Ι.ΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ., ο χειρισµός 
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της Νοµικής ∆ιεύθυνσης της ∆ιοίκησης του 
Ιδρύµατος, όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.δ. 2698/1953. Ο 
αριθµός των δικηγόρων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των κενών οργανικών 
θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 41 παρ. 1 του π.δ. 266/1989. Ο καθορισµός του 
ύψους της αµοιβής των δικηγόρων αυτών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις 
του ν.δ. 3026/1954 «Περί Κωδικός των ∆ικηγόρων». Η αµοιβή και τα έξοδα των 
δικηγόρων αυτών εκκαθαρίζονται εντός των ορίων που ορίζονται στο αµέσως 
προηγούµενο εδάφιο µε πράξη του ∆ιοικητή, ύστερα από εισήγηση του Νοµικού 
Συµβούλου του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., στην οποία αναφέρονται το αντικείµενο της 
υπόθεσης και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά το νόµο επηρεάζει τον καθορισµό της 
αµοιβής. 

 
 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 
∆ιατάξεις Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 

 
1. Η προβλεπόµενη από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α΄) 
προθεσµία η οποία παρατάθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α΄) 
παρατείνεται από τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι 31.12.2008. Με απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά γνώµη του ∆.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Ε. θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο διάθεσης των ενσήµων. 
Ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται µέχρι το τέλος του µήνα δηµοσίευσης της 
απόφασης εισπράττονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Οργανισµού και χωρίς 
πρόσθετα τέλη. 
2. Πρόσωπα που αποκτούν την ασφαλιστέα ιδιότητα του Ο.Α.Ε.Ε. από κληρονοµικό 
δικαίωµα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισµού µετά την 
παρέλευση εννεαµήνου από την ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµουµένου. 
Με αίτηση τους, που υποβάλλεται εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήµατος, 
µπορούν να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Οργανισµού από την 
ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµουµένου, οι δε εισφορές υπολογίζονται όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής. 
3. Στο άρθρο 11 του ν. 2676/1999 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Ο ∆ιοικητής µε απόφαση του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, δύναται να εκχωρεί αρµοδιότητες του σε Προϊσταµένους οργανικών 
µονάδων του Ο.Α.Ε.Ε.» 
4. Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται οι συνταξιούχοι 
Ο.Α.Ε.Ε. των Νοµών Ηµαθίας, Πιερίας και Πέλλας, καθώς και τα προστατευόµενα 
µέλη αυτών, εξαιρουµένων της ασφάλισης του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Η προβλεπόµενη εισφορά για την ασφάλιση των συνταξιούχων 



αποδίδεται στον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 
καθορίζονται τα στάδια εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής κατά νοµό. 
 
 

Άρθρο δέκατο πέµπτο 
Ρυθµίσεις ασφαλιστικών θεµάτων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
1. Η προβλεπόµενη, από την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 4 - 5/8.6.1955 
(ΦΕΚ 146/Α΄) «Περί οργανώσεως λειτουργίας του Κλάδου Ασθένειας του Ταµείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος», όπως ισχύει, µηνιαία 
εισφορά των συνταξιούχων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3455/ 
2006 (ΦΕΚ 84/Α΄) επί των καταβαλλόµενων από το Ι.Κ.Α.-ΕΤ.ΑΜ, το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
και το Ε.Τ.Α.Τ. συντάξεων, παρακρατείται και αποδίδεται στο Ταµείο µέσα στον 
επόµενο της παρακράτησης µήνα. 
2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καθορίζεται ο τρόπος της απόδοσης των παραπάνω ποσών των παραγράφων 1 και 2 
στους οικείους φορείς που υπηρετούν σήµερα οι υπάλληλοι, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
3. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Σύνταξης και Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.)που έχει συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 935/1979 
(ΦΕΚ 140/Α΄), αποκαλούµενος στις διατάξεις του παρόντος ως «Κλάδος», 
συγχωνεύεται από την πρώτη του επόµενου µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος 
νόµου στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). 
Από τη συγχώνευση και µετά οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Κλάδου 
καθίστανται ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται από τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας του φορέα αυτού, όπως ισχύουν. 
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί στον Κλάδο, συµπεριλαµβανοµένου 
και αυτού που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού του, έχει αναγνωρισθεί ή 
προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία γίνεται χρόνος ασφάλισης στο 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
Κατ’ εξαίρεση, οι µέχρι την ηµεροµηνία της συγχώνευσης ασφαλισµένοι του Κλάδου 
εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον 
τρόπο υπολογισµού της σύνταξης τους, από τις διατάξεις του Καταστατικού του, 
όπως ισχύουν µετά το ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α΄) και τις λοιπές γενικής ισχύος 
διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, µη εφαρµοζοµένων των αντίστοιχων 
διατάξεων του ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α΄) και του π.δ. 995/1980 (ΦΕΚ 251/Α΄). Κατά 
τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
Οι συνταξιούχοι του Κλάδου µέχρι την ηµεροµηνία της συγχώνευσης γίνονται 
συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή των 
συντάξεων τους, χωρίς τους περιορισµούς των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 
2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν. 3232/ 2004 (ΦΕΚ 48/Α΄). Οι ανωτέρω συντάξεις αυξάνονται σύµφωνα µε τις 
χορηγούµενες ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στον Κλάδο πριν την ηµεροµηνία 
της συγχώνευσης και εκκρεµούν, κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας 
του, όπως ίσχυε µέχρι τη συγχώνευση. Για τις συντάξεις αυτές ισχύουν οι διατάξεις 



του παρόντος άρθρου ως προς τους συνταξιούχους του Κλάδου που καθίστανται 
συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από το συγχωνευόµενο 
Κλάδο, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, καθώς 
και η περιουσία του, περιέρχονται από την ηµεροµηνία της συγχώνευσης στο 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ως καθολικό διάδοχο αυτού. Εκκρεµείς δίκες που προέκυψαν κατά τη 
λειτουργία του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. χωρίς διακοπή. 
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθµίζεται 
κάθε άλλο θέµα απαραίτητο για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 
αυτής. 
4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3518/2006 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 
«Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρµογή και στους υπαλλήλους του πρώην 
Π.Ι.Κ.Π.Α. που µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 
πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 3106/2003.» 
5. Το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και 
το εφάπαξ βοήθηµα των ασφαλισµένων του Ταµείου Προνοίας Εµπορικών και 
Βιοµηχανικών Επαγγελµατικών και Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300,00) ευρώ. Το 
ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ταµείου. 
6. Οι φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, το αργότερο τη 15η εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή 
αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, καταβάλλουν στον 
αιτούντα προσωρινή σύνταξη, ίση µε το 80% της σύνταξης που προκύπτει µε βάση τα 
ασφαλιστικά στοιχεία που αφορούν το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές που 
λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισµό της σύνταξης και τα οποία 
περιλαµβάνονται σε Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75/Α΄), όπως ισχύει, του αιτούντος που συνυποβάλλεται µε την αίτηση 
συνταξιοδότησης και τα λοιπά δικαιολογητικά. 
Το ποσό της προσωρινής σύνταξης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο του 80% του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου, ανά κατηγορία 
σύνταξης. 
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 ∆ήλωση 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 τελευταίο φορέα δεν αναζητούνται από τον ασφαλισµένο, 
αλλά συµψηφίζονται µε τα ποσά σύνταξης που οφείλει να καταβάλλει ο απονέµων 
οργανισµός. 
Εάν µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής 
απόφασης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση και 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν είναι ακριβή, 
αναζητούνται τα ποσά των συντάξεων που εισπράχθηκαν, ως αχρεωστήτως 



καταβληθέντα. Εφόσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, η επιστροφή 
των ποσών των συντάξεων γίνεται άτοκα. 
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από 
εκείνον της δηµοσίευσης του νόµου αυτού. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για τις εκκρεµείς αιτήσεις, 
εφόσον υποβληθεί από τον ασφαλισµένο η απαιτούµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

 
 

Άρθρο δέκατο έκτο 
Ρυθµίσεις θεµάτων διοικητικής και οικονοµικής οργάνωσης 

 
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή του Ταµείου 
Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) µεταφέρονται από την ένταξη των κλάδων σύνταξης και 
επικουρικής ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντίστοιχα, µε απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από αίτηση 
προτίµησης τους, µε την ίδια εργασιακή σχέση και οργανική θέση που κατέχουν. 
Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Ταµείου, οι οποίοι υπάγονταν στο καθεστώς του ν. 
103/1975 (ΦΕΚ 167/Α΄) για τη λήψη εφάπαξ βοηθήµατος εξακολουθούν µετά τη 
µεταφορά στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. να υπάγονται µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις στο καθεστώς του ν.103/1975 και του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 
(ΦΕΚ 48/Α΄). Όσοι από τους υπαλλήλους αυτούς αποχώρησαν από το Ταµείο για 
οποιονδήποτε λόγο πριν την ένταξη του και είχαν υπαχθεί κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους σε αυτό στο καθεστώς του ν.103/1975, διατηρούν τα δικαιώµατα 
τους και λαµβάνουν το αναλογούν εφάπαξ βοήθηµα ή επιστροφή των εισφορών τους 
από την υπηρεσία από την οποία αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, η οποία και 
επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη. Το λοιπό προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται 
στο ν. 2112 της 11/18 Μαρτίου 1920, που ρυθµίζει την αποζηµίωση του. 2. Οι 
αποφάσεις µετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, 
Προέδρων και µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
εκδίδονται από το οικείο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα. 
3. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µία (1) εκ των κενών οργανικών θέσεων 
του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης µεταφέρεται στον κλάδο ΠΕ 
Βιβλιοθηκονόµων. 
4. ∆απάνες παρελθουσών χρήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 31.12.2004, 
Καθ’ υπέρβαση των σχετικών πιστώσεων των προϋπολογισµών των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως νόµιµες, εφόσον εντός δύο µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου εγκριθούν µε απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
5. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα 
Στατιστικών Στοιχείων και Κατάρτισης Προϋπολογισµού και Απολογισµού 
Κοινωνικής Προστασίας. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι: 
α) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για όλους τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς και συλλογή στοιχείων κοινωνικής προστασίας µε τη 
µεθοδολογία ESSPROS. 
β) Ο συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων Φορέων Κοινωνικής Προστασίας για την  
αποστολή των στοιχείων για την έγκαιρη κατάρτιση του Προϋπολογισµού και του  



Απολογισµού της Κοινωνικής Προστασίας. 
γ) Η έκδοση και η διάθεση των βιβλίων του Προϋπολογισµού και Απολογισµού της 
Κοινωνικής Προστασίας. 
δ) Η συγκέντρωση κάθε στοιχείου απαραίτητου για τους φορείς του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών. 
Του Τµήµατος προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Οικονοµικού ή,  
ελλείψει αυτού, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνικής Ασφάλισης. 
6. Το ύψος της αποζηµίωσης των ειδικών επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 
3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄) καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
7. Μόνιµοι υπάλληλοι Ασφαλιστικών Οργανισµών που είναι αποσπασµένοι κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος στη Γ.Γ.Κ.Α., τουλάχιστον ένα χρόνο µετατάσσονται µε 
αίτηση τους σε κενές οργανικές θέσεις της Γ.Γ.Κ.Α. Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µετά από γνώµη του Υ.Σ. 
της Γ.Γ.Κ.Α. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο 
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς 
των µετατασσοµένων ρυθµίζεται από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 
3513/ 2006. 
8. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 
48/Α΄) καθορίζονται επίσης ο φορέας και η διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση 
θέσεων µόνιµων ιατρών και οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο φορέας υποβολής 
ενστάσεων των υποψηφίων, καθώς και οι προϋποθέσεις διορισµού τους. 
9. Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ταµεία Κύριας Ασφάλισης Προσωπικού 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων κατά την ένταξη τους στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. διατίθεται µε 
απόφαση των ∆ιοικήσεων τους στο Ίδρυµα για µία πενταετία. Η υπηρεσιακή και 
µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό 
λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των υπηρεσιών από τις 
οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες 
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη συνεχίζουν να βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις 
οποίες οι ανωτέρω υπάλληλοι προέρχονται. 
Οι υπάλληλοι που διατίθενται στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους 
σε αυτό και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου. 
 

 
Άρθρο δέκατο έβδοµο 

Σύσταση Κλάδου Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος 
(Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.) 

 
1. Το Ταµείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.), 
που προήλθε ύστερα από µετονοµασία του Τ.Α.Κ.Ε. βάσει των διατάξεων της παρ. 7 
του άρθρου 21 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α΄) και διέπεται από τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας του Κλάδου Αρωγής του µετονοµαζόµενου Τ.Α.Κ.Ε. καταργείται από 
την πρώτη του τέταρτου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
2. Στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.) συνιστάται από την ίδια 
παραπάνω ηµεροµηνία Κλάδος µε την ονοµασία «Κλάδος Προνοίας Ορθοδόξου 
Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος», ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Κλάδος», στον 
οποίο υπάγονται υποχρεωτικά: 
α) οι ασφαλισµένοι του καταργούµενου Ταµείου, β) οι εφεξής διοριζόµενοι µε την 
ιδιότητα µε την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο καταργούµενο Ταµείο. Ο 
Κλάδος αυτός έχει πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και σε καµία 



περίπτωση δεν γίνεται µεταφορά κεφαλαίων από τους λοιπούς κλάδους που 
υφίστανται στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
3. Σκοπός του Κλάδου είναι η καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος στους ασφαλισµένους 
που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή 
οριστικής αναπηρίας µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 
(ΦΕΚ 48/Α΄). 
Τη διοίκηση και διαχείριση του Κλάδου ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Τ.Π.∆.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπουν το Ταµείο αυτό. Οι 
εργασίες του Κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Τ.Π.∆.Υ. και η συµµετοχή 
του Κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του καθορίζεται σε ποσοστό 
10% του συνόλου. 
Τα της λογιστικής οργανώσεως, διαχειρίσεως, καταρτίσεως, ισοζυγίων, 
προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογισµών, διενέργειας προµηθειών και 
επενδύσεων του Κλάδου διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
Τ.Π.∆.Υ. και της γενικότερης νοµοθεσίας. 
 
 4. Πόροι του Κλάδου είναι: 
α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων, ίση µε 4% υπολογιζόµενη επί των αυτών 
αποδοχών που υπολογίζεται και η εισφορά για τους λοιπούς ασφαλισµένους του 
Τ.Π.∆.Υ. 
β) Οι πόροι από το κληρικόσηµο υπέρ του πρώην Τ.Α.Κ.Ε. που προβλέπονται από το 
άρθρο 2 του α.ν. της 19/20 Νοεµβρίου 1935 «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως των νόµων 5439 κωδικοποιηθέντος δια του από 2 Σεπτεµβρίου 1932 
διατάγµατος και 5889 περί Ενοριακών Ναών και Εφηµερίων του Ταµείου Αποδοχών 
και Ασφαλίσεως Κλήρου της Ελλάδος», όπως οι τιµές των πόρων αυτών 
αναπροσαρµόστηκαν µε την αριθ. Φ.60/3355/23.12.1991 (ΦΕΚ 13 Β΄) υπουργική 
απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 
1719/1944 (ΦΕΚ 183/Α΄). 
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται 
ο αρµόδιος φορέας για την έκδοση και τη διαχείριση του κληρικόσηµου, καθώς και  
το ποσοστό αµοιβής του φορέα αυτού. 
γ) Η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α΄) εισφορά επί των 
κηρωδών υλών. 
Οι πόροι των περιπτώσεων β` και γ` δύνανται να αυξοµειώνονται µε απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. 
του Τ.Π.∆.Υ., για την κάλυψη των ελλειµµάτων του Κλάδου. 
δ) Η προβλεπόµενη εισφορά των άρθρων 1 παρ. 4, 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του ν.δ. 
228/1973 (ΦΕΚ 284/Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά. 
ε) Οι δωρεές, τα κληροδοτήµατα, οι τόκοι και οι πρόσοδοι περιουσίας των κεφαλαίων 
και της περιουσίας του Κλάδου, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από 
νόµιµη αιτία. 
5. Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο είναι: 
α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για πραγµατική 
ασφάλιση ή για αναγνώριση. 
β) Ο χρόνος ασφάλισης στο καταργούµενο Ταµείο, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού 
που έχει αναγνωριστεί ή προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία βάσει των 
διατάξεων του καταστατικού του καταργούµενου Ταµείου. 
6. Οι προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος στους ασφαλισµένους και στα 
µέλη οικογένειας τους σε περίπτωση θανάτου, οι υποκείµενες σε εισφορά αποδοχές, ο 
τρόπος υπολογισµού και το ύψος του βοηθήµατος, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 



των επαναδιοριζοµένων, η αναγνώριση προϋπηρεσίας, η παραγραφή, το ανεκχώρητο 
και ακατάσχετο των βοηθηµάτων και εισφορών, καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που 
δεν προβλέπεται διαφορετικά από το εν λόγω άρθρο, διέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Κλάδου Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και της 
γενικότερης νοµοθεσίας. 
7. Τα προεδρικά διατάγµατα 1032/1979 (ΦΕΚ 290/Α΄) και 219/1982 (ΦΕΚ 34/Α΄) 
καταργούνται και το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών επιστρέφονται εντόκως 
µε τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995, όπως 
ισχύει, στους δικαιούχους µετά από σχετική αίτηση τους που υποβάλλεται στον 
Κλάδο και στην Αποστολική ∆ιακονία της Ελλάδος αντίστοιχα εντός ανατρεπτικής 
προθεσµίας ενός (1) έτους από την έναρξη ασφάλισης τους στον Κλάδο. 
Ο χρόνος προϋπηρεσίας που εξαγοράστηκε από υπαλλήλους που έκαναν χρήση των 
διατάξεων της παρ. 1γ της υ.α. Φ 274/οικ.631/1998 (ΦΕΚ 467 Β΄) παραµένει ισχυρός 
και λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του καταβαλλόµενου εφάπαξ 
βοηθήµατος. 
Η επιπλέον δαπάνη για τους υπαλλήλους του καταργούµενου Ταµείου βαρύνει τον 
Κλάδο και για τους υπαλλήλους της Αποστολικής ∆ιακονίας βαρύνει την 
Αποστολική ∆ιακονία. 
8. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου οι οποίοι µέχρι την ηµεροµηνία σύστασης του 
θεµελιώνουν δικαίωµα λήψης εφάπαξ βοηθήµατος βάσει των διατάξεων του 
καταργούµενου Ταµείου, διατηρούν το δικαίωµα λήψης της εφάπαξ παροχής 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του καταργούµενου Ταµείου εφόσον αποχωρήσουν από 
την Υπηρεσία, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 και 
ασκήσουν το δικαίωµα εντός πέντε (5) ετών από τη σύσταση του, στο Ταµείο 
Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.). 
9. Τα ιερά παρεκκλήσια και εξωκλήσια µετά της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
τους, τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει το καταργούµενο Ταµείο, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 12 του κ.ν. 5439/1932 (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 5889/1933 (ΦΕΚ 324/Α΄), του άρθρου 5 του α.ν. 
2200/1940 (ΦΕΚ 42/Α΄) και της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του ν.2084/1992, 
περιέρχονται από την πρώτη του τετάρτου µήνα από της δηµοσιεύσεως του παρόντος 
νόµου, στις οικείες Εκκλησιαστικές Αρχές, οι οποίες καθίστανται καθολικοί διάδοχοι 
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ταµείου 
Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων καθορίζεται ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων τους 
που θα περιέρχεται στον Κλάδο Προνοίας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου 
Ελλάδος. 
Εκκρεµείς δίκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του καταργούµενου Ταµείου που 
αφορούν τα ιερά παρεκκλήσια και εξωκλήσια και την περιουσία τους συνεχίζονται 
υπέρ ή κατά των οικείων Εκκλησιαστικών Αρχών χωρίς διακοπή. 
10.Το σύνολο της κινητής περιουσίας του πρώην Τ.Α.Κ.Ε. και του καταργούµενου 
Ταµείου, περιλαµβανοµένων και των ρευστών υπολοίπων των καταθετικών 
λογαριασµών στις Τράπεζες που τηρούνται, µέχρι την πρώτη του τέταρτου από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου µήνα περιέρχεται στο Ταµείο Προνοίας 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.) για λογαριασµό του Κλάδου. 
11. Τα ακίνητα του πρώην Τ.Α.Κ.Ε. και του καταργούµενου Ταµείου (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) 
περιέρχονται κατά κυριότητα από την πρώτη του τέταρτου µήνα από τη δηµοσίευση 
του νόµου αυτού κατά τα 2/3 στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και κατά το 1/3 στο Τ.Π.∆.Υ. 
για λογαριασµό του Κλάδου, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών ή δικαιωµάτων υπέρ 
τρίτων. 



Τυχόν εκκρεµείς δίκες που αφορούν τα ακίνητα αυτά µε διάδικο το καταργούµενο 
Ταµείο συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ∆ηµοσίου και του Τ.Π.∆.Υ., χωρίς διακοπή. 
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων στο ∆ηµόσιο και στο 
Τ.Π.∆.Υ. για λογαριασµό του Κλάδου Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου 
Ελλάδος, κατά το ποσοστό κυριότητας τους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τους 
Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, η οποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου 
ή στα Κτηµατικά Βιβλία. 
12.α. Η διαχείριση των ακινήτων που βρίσκονται, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 28, επί 
της Πλ. Λουδοβίκου 4 έναντι Η.Σ.Α.Π. στον Πειραιά και οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ όροφοι 
γραφείων του ακινήτου επί της οδού Σοφοκλέους 4 στην Αθήνα, όπως περιγράφονται 
στα αριθµ. 39548/1978, 46555/1978, 79968/1958 και 82030/1958 συµβόλαια 
αντίστοιχα, από την πρώτη του τέταρτου µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, 
ασκείται από το Τ.Π.∆.Υ. για λογαριασµό του Κλάδου Προνοίας Ορθοδόξου 
Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος. 
β. Τα έσοδα των ακινήτων του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής 
περιέρχονται εξ ολοκλήρου στον Κλάδο Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου 
Ελλάδος του Ταµείου Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
γ. Η διαχείριση και τα έσοδα των υπόλοιπων ακινήτων περιέρχονται εξ ολοκλήρου 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
13. Από την πρώτη του τέταρτου µήνα από τη δηµοσίευση του νοµού αυτού 
καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 
2084/1992. Ποσά που έχουν καταβληθεί από το καταργούµενο Ταµείο στο ∆ηµόσιο 
δεν αναζητούνται. 
14. Στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.), στη ∆ιεύθυνση 
Προνοίας Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και για τη λειτουργία του Κλάδου Προνοίας 
Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος (Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.), συνιστώνται δύο (2) 
επιπλέον Τµήµατα ως εξής: 
α) Τµήµα Ασφάλισης - Παροχών Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 
β) Τµήµα Οικονοµικού Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 
Ο αρµοδιότητες των ανωτέρω Τµηµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από πρόταση του ∆.Σ. του Ταµείου. 
15. Όλες οι υφιστάµενες κατά την κατάργηση του Ταµείου θέσεις που προβλέπονται 
στον Κανονισµό του και το υπηρετούν προσωπικό και ο δικηγόρος αυτού 
µεταφέρονται στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.) από την 
ηµεροµηνία κατάργησης του. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού θεωρείται για κάθε 
συνέπεια ότι διανύθηκε στη νέα του θέση. 
16. Οι νεωκόροι ιερών παρεκκλησίων και εξωκλησίων οι οποίοι είναι αποσπασµένοι 
στο Ταµείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος, µε απόφαση του 
Αρχιεπισκόπου εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση στο προσωπικό της 
Εκκλησίας της Ελλάδος ή σε άλλους Εκκλησιαστικούς Οργανισµούς και Ιερές 
Μητροπόλεις. 
17. Από τη σύσταση του Κλάδου ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 παρ. 1ε του α.ν. 
976/1946 (περί Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος) πόρος 
εισπράττεται απευθείας από την Αποστολική ∆ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η 
οποία δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο της βάσης υπολογισµού των  
αποδιδόµενων ποσών. 
Ο εν λόγω πόρος αποδίδεται µε µέριµνα και ευθύνη του υπόχρεου προς τούτο ανά 
τρίµηνο και µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την πάροδο εκάστου 



τριµήνου. Σε περίπτωση άρνησης ή µη έγκαιρης απόδοσης του παραπάνω πόρου ο εν 
λόγω πόρος θεωρείται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 
σύµφωνα µε τον Κ.Ε.∆.Ε. αποδιδόµενος στη συνέχεια στην Αποστολική ∆ιακονία 
της Ελλάδος. Με τους ίδιους όρους εισπράττεται από την Αποστολική ∆ιακονία και η 
προβλεπόµενη κατά το άρθρο 3 του ν.δ. 83/31.8.1946 (ΦΕΚ 262/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 228/1973 (ΦΕΚ 284/Α΄), εισφορά 
υπέρ του Περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», η οποία στη συνέχεια αποδίδεται µέσα σε ένα 
µήνα στον εκδότη του Περιοδικού. 
 
 

 
Άρθρο δέκατο όγδοο 

Ένταξη του Κλάδου Ασθένειας του Ταµείου Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζοµένων 
στα Λιµάνια (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ.) στον Κλάδο Ασθένειας του Ιδρύµατος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων-Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) 
 
1. Ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζοµένων στα 
Λιµάνια (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ.) εντάσσεται στον Κλάδο Ασθένειας του Ιδρύµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-.Τ.Α.Μ.),  
από την 1η του επόµενου µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την ίδια ηµεροµηνία οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του 
εντασσόµενου Κλάδου γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από τη νοµοθεσία του, ως προς τις εισφορές και ως 
προς τις παροχές του Κλάδου Ασθένειας αυτού. 
2. Ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου καταργείται από την ανωτέρω ηµεροµηνία και 
το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του, οι πόροι, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ του Κλάδου, καθώς και η κινητή 
και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο Κλάδο 
Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ως καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή 
φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµου, Κοινότητας ή Τρίτου. 3. 
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων του εντασσόµενου Κλάδου 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, η οποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρµόδιου 
Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηµατικά βιβλία. 
4. Εκκρεµείς δίκες που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του εντασσόµενου Κλάδου 
συνεχίζονται υπέρ και κατά του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς διακοπή. 
5. Το Ταµείο Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζοµένων στα Λιµάνια, από την 
ηµεροµηνία ένταξης, µετονοµάζεται σε Ταµείο Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια 
(ΤΑ.Π.Ε.Λ.) και διέπεται από τη νοµοθεσία των Κλάδων Πρόνοιας του 
µετονοµαζόµενου Ταµείου και από τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας του, που 
αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του, όπως ισχύουν. 
Οι δαπάνες ∆ιοίκησης επιµερίζονται µεταξύ των κλάδων Πρόνοιας κατ’ αναλογία 
των εσόδων του κάθε κλάδου. 
6. Οι υπηρεσίες του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑ.Π.Ε.Λ.) 
διαρθρώνονται σε µία ∆ιεύθυνση αποτελούµενη από τις ακόλουθες οργανικές 
µονάδες: 
α) Τµήµα Μητρώου, Ελέγχου Εσόδων και Εφάπαξ Βοηθηµάτων 
β) Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
γ) Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογράφησης. 



Οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του ΤΑ.Π.Ε.Λ., οι κλάδοι από τους 
οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών του, η κατανοµή των θέσεων 
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
µετά από πρόταση του ∆.Σ. του Ταµείου. 
7. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού οργανικές θέσεις µόνιµες 
και ιδιωτικού δικαίου και το υπηρετούν προσωπικό του Ταµείου Πρόνοιας και 
Ασθένειας Εργαζοµένων στα Λιµάνια κατανέµονται µεταξύ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και 
του ΤΑ.Π.Ε.Λ. µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
8. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Πρόνοιας Εργαζοµένων στα 
Λιµάνια καθορίζεται ως εξής: 
Το Ταµείο διοικείται από πενταµελές (5) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται 
από: 
α. τον Πρόεδρο, 
β. τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισµένων (δύο από τους υπαλλήλους του 
προσωπικού του Ο.Λ.Π. - Α.Ε. και έναν από τους Λιµενεργάτες), 
γ. έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου, ο οποίος µετέχει µε δικαίωµα 
ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του 
Ταµείου. 
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως 
Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος µε βαθµό Α` του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 
Για την επιλογή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, του 
εκπροσώπου της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τη 
θητεία του Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση 
λήξης της θητείας του Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτή 
παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από 
τρίµηνο από τη λήξη της. 
 

 
Άρθρο δέκατο ένατο 

 
1. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 
2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 
3518/ 2006 (ΦΕΚ 272/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. µετέχουν χωρίς 
δικαίωµα ψήφου: α) Ο Υποδιοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. και β) ένας υπάλληλος της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ή 
∆ιεύθυνσης, ως Κυβερνητικός Επίτροπος.» 
2. Η προθεσµία της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 
272 Α721.12.2006) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθµιση των 
οφειλόµενων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τους Οργανισµούς, Ταµεία και 
Λογαριασµούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι και την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
3. Η ρύθµιση για την εξόφληση των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών προς  
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελµατιών και  



ανεξάρτητα απασχολουµένων, αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας µαζί µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 
(ΦΕΚ 111/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α΄), του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3250/2004 
(ΦΕΚ 124/Α΄), του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α΄) και του 
άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 3385/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄), παρατείνεται από την επόµενη της 
λήξης της και µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη 
δηµοσίευση του παρόντος. 
4. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται σχετική αίτηση από τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου και µέχρι την ως άνω προθεσµία. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στα Ταµεία Προνοίας ∆ικηγόρων Αθήνας, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης και στο ΤΥ∆Ε και ΤΑΣ. 
 
 
 

Άρθρο εικοστό 
Ανακατανοµή των κενών οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
Εσωτερικών, δύναται να ανακατανέµονται οι κενές οργανικές θέσεις του τακτικού, 
διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισµού Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) σε υφιστάµενους κλάδους του Οργανισµού της 
ίδιας ή άλλης κατηγορίας και για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες. 
2. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του τακτικού διοικητικού προσωπικού 
του Ο.Α.Ε.∆. γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
3. Για την πρώτη εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου απαραίτητο πρόσθετο 
προσόν προς διορισµό στις ως άνω θέσεις αποτελεί η εµπειρία σε θέµατα προώθησης 
της απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας. 
 
Η εµπειρία αυτή τεκµηριώνεται µε απασχόληση σε υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆., η οποία 
αποδεικνύεται µε αντίστοιχες συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις 
έργου ή πράξεις διορισµού σε θέσεις του άρθρου 23 του β.δ. 404/1971 (ΦΕΚ 
123/Α΄), που δεν έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος. 4. Οι 
υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων µόνιµου προσωπικού του Ο.Α.Ε.∆. 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, εφόσον αποδεικνύουν εµπειρία απασχόλησης στον Ο.Α.Ε.∆. κατά την 
προηγούµενη παράγραφο. 
5. Όταν άτοµα που εµπίπτουν στις κατηγορίες των προστατευόµενων ατόµων του ν. 
2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄/ 28.9.1998) καταλαµβάνουν κενές οργανικές θέσεις στον 
Ο.Α.Ε.∆., κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οι θέσεις αυτές 
αφαιρούνται από τις θέσεις που προβλέπεται ότι αντιστοιχούν ως ποσοστό στις 
κατηγορίες του ν. 2643/1998. 
6. Καταργείται η παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α΄).  
 
 

Άρθρο εικοστό πρώτο 
 



Παρατείνεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2008 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 
22 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και 
Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35Β του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α΄). 
 
 

 
Άρθρο εικοστό δεύτερο 

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
 


