
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 89
 11 Απριλίου 2012

2691

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075

Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλι−
στικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασµούς 

του Ο.Α.Ε.∆. 
1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 (Α΄ 

146), όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 
3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

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

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

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

3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασµών 
του Ο.Α.Ε.∆., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισµού Εργατικής 
Εστίας υπάγονται από τη δηµοσίευση του νόµου αυ−
τού:

α) Οι Έλληνες πολίτες  που εργάζονται στο εξωτερικό 
εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει 
στην Ελλάδα. 

β) Οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. που 
κατά τη µονιµοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους 
ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ) Οι Ορκωτοί εκτιµητές µέλη του Σώµατος Ορκωτών 
Εκτιµητών. 

δ) Τα µέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισµών. 
ε) Οι αθλητές µε αµοιβή και οι επαγγελµατίες αθλη−

τές. 

στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία 
µε ξένη σηµαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις 
του ν. 800/1978.

ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων 
δυνάµεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων 
που µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο−
χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία 
περίοδο.

Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

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

«Απαλλαγές από εισφορές ή µειώσεις, που έχουν θε−
σπιστεί υπέρ των Ιδρυµάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα 
που περιλαµβάνονται στην παρούσα διάταξη µε βασι−
λικά, προεδρικά ή νοµοθετικά διατάγµατα, καταργού−
νται.»

Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασµού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο 
ασθενείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Ο «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που 
συστήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008, 
συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
από την 1η του µεθεπόµενου µήνα µετά το µήνα δηµο−
σίευσης του νόµου αυτού. 

Από την ηµεροµηνία αυτή, οι ασφαλισµένοι του Ειδι−
κού Λογαριασµού, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς 
τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και συνεχίζουν να διέπονται από τη νοµοθεσία του  Ει−
δικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων,  ως προς τις 
παροχές σε χρήµα.

 Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες δι−
ατάξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού, καθώς και η 
περιουσία του, περιέρχονται από την ηµεροµηνία της 
συγχώνευσης στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο 
αυτού. 

Εκκρεµείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία 
του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
χωρίς διακοπή. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, µετά από πρόταση του ∆.Σ. του IKA − ETAM, 
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δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια 
που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 4
Καθορισµός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων 

ειδικών εισφορών

1. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται στο 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και 
θανάτου προσώπων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
πριν από την 1.1.1993 και υπάγονται σε ειδικά συνταξι−
οδοτικά καθεστώτα πλην αυτού των ΒΑΕ ορίζεται σε 
ποσοστό 7% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, 
που υπόκεινται σε εισφορές και βαρύνει κατά ποσοστό 
2,70% τους εργοδότες και 4,30% τους ασφαλισµένους. 
Στο ίδιο ποσοστό, όπως επιµερίζεται κατά το προηγού−
µενο εδάφιο, ορίζεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά 
που καταβάλλεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για την ασφάλιση 
αναπηρίας, γήρατος και θανάτου προσώπων που έχουν 
υπαχθεί στην ασφάλιση µετά την 1.1.1993 και απασχο−
λούνται σε υπόγειες στοές µεταλλείων − λιγνιτωρυχείων 
και σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και 
των ασφαλισµένων της ∆ιεύθυνσης Ασφαλίσεως Προ−
σωπικού ∆.Ε.Η., που απασχολούνται σε ορυχεία, σταθ−
µούς παραγωγής και δίκτυα.

2. Η πρόσθετη ειδική εισφορά των ασφαλισµένων στο 
ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
πριν ή µετά την 1.1.1993, οι οποίοι απασχολούνται σε βα−
ρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ορίζεται σε ποσοστό 
2% και βαρύνει τους ασφαλισµένους κατά 1,25% και τους 
εργοδότες κατά 0,75%. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που 
καταβάλλεται υπέρ ΕΤΕΑΜ για τους απασχολούµενους 
σε υπόγειες στοές µεταλλείων − λιγνιτωρυχείων, σε 
υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθ−
µούς παραγωγής και δίκτυα της ∆.Ε.Η., ανεξάρτητα αν 
έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή µετά την 1.1.1993, 
ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη 
και 1% τον ασφαλισµένο. Η πρόσθετη ειδική εισφορά 
του προηγούµενου εδαφίου, όπως επιµερίζεται µεταξύ 
εργοδότη και ασφαλισµένου, καταβάλλεται για όλες 
τις κατηγορίες υπαγοµένων στα ειδικά συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα της παραγράφου 1, εφόσον ασφαλίζονται 
επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ.  Οι διατάξεις της παρ. 18 του 
άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 8 του 
άρθρου 58 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) καταργούνται.

Άρθρο 5
Εισφορές απασχολούµενων συνταξιούχων

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

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

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

«Ο εργοδότης βαρύνεται µε ολόκληρη την εισφορά 

ασφαλισµένου και εργοδότη, εφόσον καµιά αµοιβή σε 
χρήµα δεν εισπράττει ο ασφαλισµένος από αυτόν ή 
από τρίτους.»

Άρθρο 6
Ασφάλιση οικοδόµων που απασχολούνται 

σε σταθερό εργοδότη ως συντηρητές
κτιριακών εγκαταστάσεων

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

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρ−
µόζονται προκειµένου για εργατοτεχνίτες οικοδόµους, 
εκτός από τα πρόσωπα που απασχολούνται µε σχέση 
εργασίας σε σταθερό εργοδότη για τη συντήρηση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησής του. 

Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορήγηση του 
επιπλέον ποσού αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό Κλάδου 
Ασθενείας σε χρήµα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ερ−
γοδότες που απασχολούν οικοδόµους, εκτός από τους 
συντηρητές των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Κάθε 
δύο χρόνια καταρτίζεται αναλογιστική µελέτη και το 
παραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται ανάλογα  µε τα 
αποτελέσµατα της µελέτης αυτής.»

Άρθρο 7
Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισµένων σε κλάδους

και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.∆.

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

2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού τα υδρονοµικά 
όργανα που απασχολούνται στις Τοπικές Επιτροπές 
Αρδεύσεως, Ο.Τ.Α. και λοιπούς οργανισµούς υπάγονται 
στην ασφάλιση του ∆ιανεµητικού Λογαριασµού Οικογε−
νειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (∆ΛΟΕΜ) και τον Ειδικό 
Λογαριασµό Στρατευοµένων Μισθωτών του Ο.Α.Ε.∆..

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

Άρθρο 8
Ασφάλιση µαθητευοµένων

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

«Προκειµένου για µαθητές τεχνίτες απασχολούµενους 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 6.6.1952 βασιλικού 
διατάγµατος «περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνιτών» 
και για µαθητευόµενους τροφίµους των Εθνικών Ιδρυ−
µάτων Παιδικής Μέριµνας, καθώς και προκειµένου για 
µαθητές και σπουδαστές των προβλεπόµενων από το 
ν.δ. 3971/1959 Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, το 
ποσό αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι κατά 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασφαλιστικές 
εισφορές, ορίζεται στο 1/2 του πραγµατικού ηµεροµι−
σθίου που λαµβάνει ο ασφαλισµένος και οι εισφορές 
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υπολογίζονται κατά τα ισχύοντα για τους ασφαλισµέ−
νους του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Ο υπολογισµός των αποδοχών στο 
1/2 του πραγµατικού ηµεροµισθίου ισχύει µόνο για όσο 
χρόνο διαρκεί κατά τις κείµενες διατάξεις η µαθητεία 
ή πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση για την απόκτηση 
του πτυχίου.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 2698/ 
1953 και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.δ. 3971/1959 δεν 
έχουν εφαρµογή για το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τους λοιπούς 
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 9
Ασφάλιση απασχολουµένων στο πλαίσιο ειδικών 

προγραµµάτων του ΟΑΕ∆

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«2. Η αµοιβή του προσλαµβανόµενου ή τοποθετού−
µενου βαρύνει τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατι−
κού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) κατά το ύψος του επιδόµατος 
ανεργίας που δικαιούται και κατά τα λοιπά τον εργο−
δότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής 
του κάλυψης. Ο προσλαµβανόµενος ή τοποθετούµενος 
ασφαλίζεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, καθώς και σε όλους τους 
κλάδους και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.∆., στον Ο.Ε.Κ. 
και στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας. Αν απολυθεί 
πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώµατος επιδότη−
σης, ο άνεργος λαµβάνει το επίδοµα ανεργίας για το 
υπόλοιπο διάστηµα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή 
προσληφθεί.»

2. Άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόµενοι 
στην αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιω−
τικό τοµέα, βάσει του επιδοτούµενου από τον Ο.Α.Ε.∆. 
προγράµµατος που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθ. 
13251/531/2010 (Β΄ 1655) απόφαση των Υπουργών Οικο−
νοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται, σε 
κάθε στάδιο του προγράµµατος, στην ασφάλιση όλων 
των κλάδων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους 
και λογαριασµούς του Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ.. 

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

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

 Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.∆. παρακρατεί την 
προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου και την αποδίδει 
στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά 
εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισµό.»

 Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση 

του προσωπικού του Ο.Σ.Ε. 

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

Άρθρο 11
Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας 

σε είδος

Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µετά 
από την 1.1.1993 και λόγω παράλληλης απασχόλησης 

έχουν επιλέξει να ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης 
περισσότερων του ενός φορέων, οι κλάδοι παροχών 
ασθενείας σε είδος των οποίων έχουν ενταχθεί στον 
ΕΟΠΥΥ, καταβάλλουν εισφορά στον ένα φορέα, που 
επιλέγουν µε αίτησή τους, εντός έξι µηνών από τη δη−
µοσίευση του παρόντος, ο οποίος τις αποδίδει στον 
ΕΟΠΠΥ.

Άρθρο 12
Υπολογισµός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ ασφαλισµένων 
τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων 

και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελµατικών 
Οργανώσεων  (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)

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

Άρθρο 13
Απασχολούµενοι σε εργασία ασφαλιστέα 
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισµένοι 

στον Ο.Γ.Α.

Ασφαλισµένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
του Ο.Γ.Α. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδή−
ποτε ασφαλιστικού οργανισµού από 1.1.1993 και εφεξής, 
οι οποίοι απασχολούνται και σε εργασία ασφαλιστέα 
στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώην 
«Οργανισµό Εργατικής Εστίας» (Ο.Ε.Ε.) και όχι στον «Λο−
γαριασµό Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσε−

ων Κοινών Επιχειρήσεων

1. Η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση που υποβάλλεται 
από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που 
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή στην ασφά−
λιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασµών των Οργα−
νισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων 
εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και προβλέ−
πεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α΄ 
291) υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την 1η ηµέρα του 
µήνα που έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης 
ως ακολούθως:

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

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

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

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

ε) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους 
λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα.

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

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

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

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

ι) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους 
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λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος 
του µήνα ηµέρα.

ια) Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους 
λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ηµέρα 
από το τέλος του µήνα.

ιβ) Για το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.  πρώτου και 
δεύτερου  βαθµού την τελευταία ηµέρα του µήνα που 
έπεται του µήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθ−
µού µητρώου.

2. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία 
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό 
τόπο (web−site) του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για 
µισθολογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής.

Άρθρο 15
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 

∆ηλώσεων Οικοδοµικών Έργων

Η προθεσµία υποβολής της µηνιαίας Αναλυτικής Περι−
οδικής ∆ήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδοµικών 
και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ηµέρα του µήνα 
που έπεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης και 
λήγει την τελευταία ηµέρα του ίδιου µήνα, ανεξαρτήτως 
του αριθµού µητρώου τους.

Άρθρο 16
Υποβολή ΑΠ∆

1. Οι εργοδότες, µαζί µε τα στοιχεία απασχόλησης και 
ασφάλισης των απασχολούµενων σε αυτούς προσώπων, 
υποχρεούνται να δηλώνουν µε τις ΑΠ∆ που υποβάλλουν 
στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τον υπολογισµό του φόρου µισθωτών υπηρεσιών.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το ∆ηµόσιο, τα 
Ν.Π.∆.∆., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι 
εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων.

2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠ∆ για το σύ−
νολο των εργοδοτών είναι µηνιαία και τα στοιχεία της 
υποβάλλονται εντός του µήνα που έπεται της µισθο−
λογικής περιόδου απασχόλησης, µε εξαίρεση τις ΑΠ∆ 
του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 
βαθµού που υποβάλλονται εντός του µεθεπόµενου της 
µισθολογικής περιόδου απασχόλησης µήνα.

Οι ειδικότερες προθεσµίες για την εντός του µήνα 
υποβολή των ΑΠ∆ µέσω του διαδικτύου καθορίζονται 
από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κα−
νονισµού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρµογή 
της ΑΠ∆, όπως τροποποιήθηκε µε τη Φ.11321/12352/ 
1071/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1277/29.6.2009).

3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζοµένων και οι 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ καταβάλλονται 
σε Πιστωτικά Ιδρύµατα και στα  ΕΛΤΑ. Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορί−
ζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης 
των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα που είναι απαραίτητο για την εφαρ−
µογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 17
Έλεγχος ∆ηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών

Εντός του εποµένου του µήνα υποβολής των Αναλυτι−
κών Περιοδικών ∆ηλώσεων διενεργείται µηχανογραφι−
κός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών 
εισφορών για κάθε προηγούµενη µισθολογική περίοδο. 

Ο έλεγχος ∆ηλωθέντων − Καταβληθέντων καθιερώνε−
ται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και 
ολοκληρώνεται εντός του µεθεπόµενου αυτού της απα−
σχόλησης µήνα.

Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει 
ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφο−
ρές που δηλώθηκαν στην ΑΠ∆ τότε εκδίδεται Πράξη 
Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 11 του άρθρου 26 
του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή 
τους µε το άρθρο 60 παρ. 2 του ν. 2677/1999 (Α΄ 1).

Άρθρο 18
Χρόνος ενηµέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας 

Απασχολουµένων στις περιπτώσεις µη καταβολής 
του συνόλου των ∆ηλωθεισών 

Ασφαλιστικών Εισφορών

Αν από τον έλεγχο των ∆ηλωθεισών και Καταβλη−
θεισών Εισφορών του προηγούµενου άρθρου προκύψει 
ότι δεν έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές που 
δηλώθηκαν µε την ΑΠ∆ εκάστης µισθολογικής περιόδου, 
τότε η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούµενων της 
υποβληθείσας ΑΠ∆ ενηµερώνεται µόνο µετά την έκδοση 
σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής 
Εισφορών και την επίδοση σε αυτόν.

Ως µισθολογική περίοδος νοείται ο µήνας που έλαβε 
χώρα η απασχόληση των απασχολουµένων.

Άρθρο 19
Εκπρόθεσµη υποβολή ΑΠ∆

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

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

2. Μετά την παρέλευση τεσσάρων µηνών από την 
πρώτη εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3 
του άρθρου 16 και ανά τέσσερις µήνες, συντάσσεται 
έκθεση οικονοµικών αποτελεσµάτων από τη ∆ιοίκηση 
του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση αύξησης των εσόδων 
από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση µε τις προϋπο−
λογιζόµενες, δύναται να παρέχεται έκπτωση στις ανα−
λογούσες εργοδοτικές εισφορές για τους επόµενους 
τέσσερις µήνες. Η έκπτωση παρέχεται στις Κοινές Επι−
χειρήσεις πλην ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, υπό την 
προϋπόθεση ότι καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες 
ασφαλιστικές εισφορές και είναι ασφαλιστικά ενήµερες 
για την ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του προσωπικού που 
απασχολούν.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης που εκδίδεται µετά από γνώµη του ∆ιοικητι−
κού Συµβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ καθορίζεται το ποσοστό 
της έκπτωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή της παρούσας.
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Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην ∆ηµο−
σίου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού που 
καταβάλλουν εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών µισθολογικών 
περιόδων παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόµε−
νων 21 συνεχών µισθολογικών περιόδων καταβολής των 
τρεχουσών εισφορών µίας µισθολογικής περιόδου µέχρι 
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από το 
µήνα απασχόλησης και εάν τους έχει παρασχεθεί η 
έκπτωση της παραγράφου αυτής, παύουν εφεξής να 
τη δικαιούνται. 

Άρθρο 20
Προθεσµία καταβολής εισφορών

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

«3. Ως χρόνος υπολογισµού των εισφορών ορίζεται ο 
ηµερολογιακός µήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε 
η εργασία ή η υπηρεσία. ∆εν µεταβάλλει τον παραπά−
νω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της 
πληρωµής του µισθού πέραν του µηνός, όπως επίσης 
δεν µεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως 
αποδοχών σε µακρότερα ή βραχύτερα χρονικά δια−
στήµατα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ µέχρι την πέµπτη (5η) για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον 
παραπάνω οριζόµενο χρόνο.

Η προθεσµία αυτή δεν ισχύει για το ∆ηµόσιο, τα 
Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.

Η προθεσµία καταβολής των εισφορών επί των επι−
δοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους 
τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Άρθρο 21
Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσµης καταβολής εισφορών

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

«1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, οι 
οποίες δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως, επιβαρύνονται 
µε πρόσθετο τέλος από την επόµενη ηµέρα εκείνης 
κατά την οποία έληξε η κατά νόµο προθεσµία κατα−
βολής τους. 

Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές 
υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού ∆ώρων Εργατοτεχνικών 
Οικοδόµων (Ε∆∆ΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνει−
σπράττονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις 
παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η 
προσαύξηση λόγω εκπρόθεσµης καταβολής που ανα−
λογεί στο καταβαλλόµενο ποσό.

Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% 
για το διάστηµα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην 
εποµένη της προθεσµίας λήξης της προθεσµίας κα−
ταβολής και µέχρι το ηµερολογιακό τέλος του µήνα 
αυτού και σε 1% για κάθε επόµενο µήνα και µέχρι 100% 
συνολικά.

Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ως µήνας θε−
ωρείται ο ηµερολογιακός µήνας.

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες 
οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από 
τις µισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.»

Άρθρο 22
Κατάργηση αυτοτελούς προστίµου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 23
Ρύθµιση οφειλών προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

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

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

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

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

3. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης, παρατείνεται έως τις 30.4.2012 η προθεσµία του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του 
ν. 4038/2012 (Α΄ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής 
σε ρύθµιση και έως τις 31.5.2012 η προθεσµία του δεύτε−
ρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21 του ν. 4038/2012 για την εφάπαξ καταβολή 
και την καταβολή πρώτης δόσης.

Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Οργάνων ΙΚΑ

1. Για τον καθορισµό του ποσού µέχρι του οποίου 
τυχόν αξίωση του ασφαλισµένου ή µελών της οικο−
γενείας του µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, σύµφωνα 
µε την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4476/1965 και 
για δαπάνες από 1.1.2012 και εφεξής, αρµόδιος είναι ο 
∆ιευθυντής του Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας 
του ασφαλισµένου. 

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

3. Με απόφαση του ∆ιοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που εκδί−
δεται µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνα−
τή η συγχώνευση ή η αναστολή λειτουργίας οργανικών 
µονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ οποιουδήποτε επιπέδου και 
η µεταφορά των αρµοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής 
τους περιοχής σε άλλη ή άλλες οργανικές µονάδες.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Με−
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικο−
νοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που 
εκδίδεται µετά από πρόταση του ∆.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτε−
ρική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και 
να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές µονάδες 
επιπέδου τµήµατος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.

5. To ΙΚΑ − ETAM µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµ−
βουλίου, µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις 
συνεργασίας µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για µελέτες και 
τεχνική υποστήριξη σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Η Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων που προβλέπε−
ται στο άρθρο 55 του ν. 3863/2010 καταργείται. Αρµόδια 
όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής 
καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα ∆ιοικητικά Συµβού−
λια των Φορέων αυτών ή οι Επιτροπές Ρύθµισης Εσόδων 
που µπορούν να ορίζονται µε απόφαση των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις 
επιτροπές ρύθµισης εσόδων συµµετέχει υποχρεωτικά 
ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Πρόεδρος, τα µέλη, ο γραµµατέας των Επιτροπών 
Ρύθµισης Εσόδων και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους 
διορίζονται µε απόφαση του οικείου ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 25
Ευθύνη Νοµικών Προσώπων

1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 προστίθενται παρά−
γραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

«7. Για εργοδότες µη φυσικά πρόσωπα, που δεν κατα−
βάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή 
των φορέων ή κλάδων ή λογαριασµών των οργανισµών 
των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει 
το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικηµάτων του πα−
ρόντος  άρθρου  θεωρούνται:

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

β) Στις οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, οι 
οµόρρυθµοι εταίροι. 

γ) Στις περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειρι−
στές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, 
ο κάθε εταίρος.

δ) Στους συνεταιρισµούς και στις ενώσεις τους, οι 
πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι 
αυτών.

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

στ) Στα ιδρύµατα, σωµατεία, συλλόγους και επιτροπές 
εράνων οι πρόεδροι αυτών. 

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

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

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

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

8. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές 
ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που 
δεν αποτελούν σωµατείο, ως αυτουργοί των αδικηµά−
των του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) θεωρούνται 
οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη 
τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νο−
µικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί 
οργανισµοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόµο 
υπεύθυνοι των συµπραττόντων µελών−νοµικών προ−
σώπων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της 
προηγούµενης παραγράφου.

9. Οι  αυτουργοί των παραγράφων 7 και 8 τιµωρούνται 
εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν 
την ιδιότητα αυτή.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
2556/1997 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 
2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, κατ’ εξαίρε−
ση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές 
του νοµικού προσώπου προς το ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, που ανέ−
λαβαν ή δηµιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθµισης οφει−
λών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η 
εκτέλεση κάθε αναγκαστικού µέτρου σε βάρος τους 
και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενηµερότητας 
για κάθε χρήση».

Άρθρο 26
Ρυθµίσεις ασφαλιστικών θεµάτων

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

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

«Το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του 
ν. 1140/1981, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, χορηγείται στους 
τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν µετά την 1.1.1993 σε 
φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγο−
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νται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.»

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

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

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

«Προκειµένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προ−
γονούς που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους 
πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες 
σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχο−
λές γίνει µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος µε αυτό 
της ενηλικίωσης, το δικαίωµα σε σύνταξη, καθώς και το 
δικαίωµα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρα−
τείνεται για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του επόµενου 
της ενηλικίωσης µήνα και µέχρι το µήνα έναρξης του 
ακαδηµαϊκού έτους.»

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

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

«Η µηνιαία εισφορά, υπέρ του Τοµέα Υγείας Μηχανι−
κών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΥΜΕ∆Ε) του 
Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ, των συνταξιούχων του Τοµέα 
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕ∆Ε), ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλ−
λόµενων συντάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (Α΄272), όπως κάθε φορά 
διαµορφώνεται και κατανέµεται σε ποσοστό 4%  σε 
βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του Τοµέα 
συνταξιοδότησης.»

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

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

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

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

10. Η εισφορά υπέρ της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της 
ΕΥ∆ΑΠ για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ πρώην υπαλλήλων της ΕΥ∆ΑΠ ορίζεται 
σε ποσοστό 4% επί του ποσού της καταβαλλόµενης 
κύριας σύνταξης.

Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (φορέας συνταξιοδότησης) υποχρεού−
ται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόµενης 
σύνταξης την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει αυτή 
στην Υγειονοµική Υπηρεσία της ΕΥ∆ΑΠ.

Οι εισφορές για υγειονοµική περίθαλψη από 1.10.2011, 
ηµεροµηνία συγχώνευσης του Τοµέα Επικουρικής Ασφά−
λισης Προσωπικού ΕΥ∆ΑΠ (ΤΕΑΠ−ΕΥ∆ΑΠ) στο ΕΤΕΑΜ, 
παρακρατούνται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και αποδίδονται µαζί 

µε την τρέχουσα εισφορά στην Υγειονοµική Υπηρεσία 
της ΕΥ∆ΑΠ.

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του Α΄ τµήµατος 
του άρθρου 137 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58 ) προστίθεται 
νέο εδάφιο:

«Απαιτήσεις του ΤΣΜΕ∆Ε κατά ασφαλισµένων του από 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, που έχουν εκδοθεί 
προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) παρα−
γράφονται εντός πενταετίας, αρχής γενοµένης από την 
πρώτη ηµέρα του επόµενου οικονοµικού έτους µέσα στο 
οποίο βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσµες.»

12. α. Τα ηλεκτρονικά αιτήµατα, τα οποία υποβάλ−
λονται στο ΕΤΑΑ, είτε απευθείας από τους αιτούντες 
είτε µέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είτε στο 
πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητι−
κών διεκπεραιώνονται αυτόµατα, µε την υποστήριξη και 
χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστηµάτων από 
τους αρµόδιους Τοµείς του ΕΤΑΑ, εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα. Το ΕΤΑΑ ή και µόνο ο αρµόδιος Τοµέας του θα 
έχει λάβει και διατηρεί σε ισχύ Αναγνωρισµένο Πιστο−
ποιητικό πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής από 
οποιονδήποτε νοµίµως εγκατεστηµένο και λειτουργού−
ντα στην Ελλάδα Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης.

αβ. Η ταυτοποίηση των αιτούντων γίνεται, είτε µε 
χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε µε 
χρήση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης, ο οποίος έχει 
αποδοθεί στον αιτούντα µε ασφαλή τρόπο είτε κατά 
τη διαδικασία της παραλαβής.

αγ. Η διεκπεραίωση της υπόθεσης και η έκδοση της 
σχετικής πράξης βασίζεται σε στοιχεία, τα οποία έχουν 
ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και εγκυρό−
τητα τους από τους αρµόδιους φορείς κατά το στάδιο 
της καταχώρησης των στοιχείων στο εκάστοτε Πλη−
ροφοριακό Σύστηµα.

αδ. Ο αρµόδιος για την έκδοση της πράξης Τοµέας 
του ΕΤΑΑ παρέχει στους λοιπούς φορείς του δηµόσιου 
τοµέα και τους τρίτους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης του περιεχοµένου και 
της εκδιδόµενης σε ψηφιακή µορφή πράξης.

β. Η ηλεκτρονική έκδοση της πράξης σε ψηφιακή µορ−
φή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
από τους αρµόδιους φορείς συνιστά έκδοση διοικητικής 
πράξης. Η εκτύπωση της εκδιδόµενης πράξης ή και του 
αιτηθέντος πιστοποιητικού σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου αυτών, το οποίο έχει 
ισχύ έναντι πάντων.

γ. Η ψηφιοποίηση διοικητικής πράξης, που έχει εκδοθεί 
σε έντυπη µορφή, απαιτεί ψηφιοποίηση και επικύρωση 
από τον αρµόδιο υπάλληλο της διοικητικής αρχής, που 
το εξέδωσε ή άλλης µε υποχρεωτική χρήση ψηφιακής 
υπογραφής.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, όπου απαιτείται, ρυθµίζεται κάθε τυχόν 
αναγκαία λεπτοµέρεια.

13. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του α.ν. 1539/1938 
(Α΄488), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για 
τα ακίνητα που ανήκουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

14. α. Ασφαλισµένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κυρίας 
Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 
και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 µπορούν σε περί−
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πτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεω−
τικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την 
ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρι−
κής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και 
ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του α.ν. 
1846/1951 ως ισχύει.

β. Οι ασφαλισµένοι, που συνεχίζουν προαιρετικά την 
ασφάλισή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κατά µήνα 
ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισµέ−
νου του κλάδου ή φορέα στον οποίο υπήγοντο, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, που υπολογίζεται στις τακτικές απο−
δοχές τελευταίου µήνα πριν τη διακοπή της εργασιακής 
σχέσης.

γ. Υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις η ασφάλι−
ση µπορεί κατόπιν υποβολής σχετικών αιτηµάτων των 
ασφαλισµένων να συνεχίζεται προαιρετικά και στους 
φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας 
που ο καθένας ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της ερ−
γασιακής σχέσης.

δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως 
πραγµατικός χρόνος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και 
ασφάλισης πρόνοιας του φορέα ή κλάδου στον οποίο 
υπήγοντο πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και 
συνυπολογίζεται τόσο για τη θεµελίωση δικαιώµατος 
λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για προσαύξηση 
των αντίστοιχων παροχών.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

στ. Στο άρθρο 26 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται 
παράγραφος 4, ως ακολούθως:

«4. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου είναι ότι τυχόν παρεχόµενο οικονοµικό κίνητρο 
από εργοδότη προς εργαζόµενο δεν υπάγεται στο άρ−
θρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) εφόσον η σύµβαση 
εργασίας του εργαζόµενου είναι αορίστου χρόνου και 
λύεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τις 
συµβάσεις αορίστου χρόνου.»

15. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 
(Α΄ 266) προστίθεται εδάφιο, η ισχύς του οποίου ανα−
τρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011, ως εξής:

«Επίσης στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα και 
αµοιβές δεν περιλαµβάνεται η ειδική αµοιβή που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 
του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το άρθρο 14 του ν. 3302/2004 (Α΄ 267). Η εξαίρεση 
αυτή ισχύει έως τις 31.12.2012.»

Άρθρο 27
Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α.

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

«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΙΚΑ −  
ΕΤΑΜ, ρυθµίζεται το κανονιστικό πλαίσιο της σύστασης, 
λειτουργίας και ασφαλιστικής αρµοδιότητας του ΚΕ.Π.Α., 
καθώς και κάθε άλλο θέµα που δεν ρυθµίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού.

Για τα θέµατα που αφορούν ευθύνες, ρόλους και υπο−
χρεώσεις των ιατρών που απαρτίζουν το Ειδικό Σώµα 
για τη συγκρότηση των Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπη−
ρίας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Κανονισµού οι υπηρε−
σίες των ΚΕ.Π.Α. (Γραµµατείες, Υγειονοµικές Επιτροπές) 
συστήνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις των άρθρων 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 
του ΚΑΑ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.»

2. To τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του κεφα−
λαίου ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Στις Τοπικές ∆ιοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστη−
µάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των υπολοίπων νοµών της χώρας 
διορίζονται ως Πρόεδροι µέλη του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των 
τακτικών διοικητικών ή πολιτικών ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ 
ή ∆Ε κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθµού του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου 
οργανισµού, πλην ΙΚΑ −ΕΤΑΜ, και ως µέλη υπάλληλοι 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή 
εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ 
ή ∆Ε κατηγορίας, µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία 
στο Υπουργείο ή στον εποπτευόµενο φορέα, µε τους 
αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

3. Στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασί−
ας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού − Οικονοµικού του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ ή ΠΕ Ιατρών 
του ΕΟΠΥΥ. Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης προΐστανται 
υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού — Οικονοµικού 
ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΤΕ ∆ιοικητικού — Λογιστικού ή ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων.

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης II της πε−
ρίπτωσης α΄ της  παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«II) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονοµικών επι−
τροπών, του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Αναπηρίας 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και των Προϊσταµένων Τµηµάτων αυτής, 
στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.»

Άρθρο 28
Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί

Με τη σύµφωνη γνώµη των συνταξιούχων µελών Προ−
µηθευτικών Συνεταιρισµών, αποδεικνυόµενη µε κάθε 
µέσο ιδίως µε τις αιτήσεις εγγραφής των συνταξιούχων 
µελών των Συνεταιρισµών, επιτρέπεται η παρακράτηση 
ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξής τους από τον 
ασφαλιστικό τους φορέα κλάδου κύριας και επικου−
ρικής σύνταξης και η ταυτόχρονη απόδοσή του στον 
Προµηθευτικό Συνεταιρισµό στον οποίο είναι µέλη, για 
την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον 
Προµηθευτικό Συνεταιρισµό. 

Το ύψος του µηνιαίως παρακρατούµενου ποσού δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερο του ποσού της εκάστο−
τε καταβαλλόµενης µηνιαίας δόσης της οφειλής των 
συνταξιούχων προς τους Προµηθευτικούς τους Συνε−
ταιρισµούς. 

Η παρακράτηση των ανωτέρω ποσών δεν συνιστά 
σε καµία περίπτωση εκχώρηση απαίτησης, αλλά πάγια 
εντολή των συνταξιούχων προς τους Προµηθευτικούς 
Συνεταιρισµούς στους οποίους είναι µέλη. Η ως άνω 
πάγια εντολή µπορεί να ανακληθεί ελευθέρως οποτε−
δήποτε από τους συνταξιούχους.
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Άρθρο 29
Ρυθµίσεις ΤΑ.Π.Ι.Τ.

1. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Πειραιά του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επι−
πέδου Τµήµατος, που συνεστήθη µε τις διατάξεις της 
παρ. 2, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), η οποία 
αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 
110 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καταργείται.

Οι προβλεπόµενες αρµοδιότητες από την παρ. 2 
του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και την κ.υ.α. 
Φ80000/15864/536 (Β1943/14.12.2010), που αντικατέστη−
σαν το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 110 του 
ν. 3655/2008, ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές 
µονάδες της Γ΄ ∆ιεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Το προσωπικό που υπηρετεί στο Περιφερειακό Τµήµα 
Πειραιά τοποθετείται µε απόφαση του αρµόδιου Οργά−
νου στη Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Η περίπτωση κα΄ του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 
καταργείται.

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του 
άρθρου 66 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως:

«Η Α΄ ∆ιεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ 
δύναται να διενεργεί και τον έλεγχο των εργοδοτών 
που απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην ασφά−
λιση του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Κατα−
στηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., τη βεβαίωση των οφειλόµενων 
από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την 
είσπραξη των εισφορών αυτών για λογαριασµό του Το−
µέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων 
του ΤΑ.ΠΙ.Τ.».

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του 
άρθρου 112 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο, ως 
ακολούθως:

«Ο έλεγχος των εργοδοτών που απασχολούν µισθω−
τούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοι−
ας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., η 
βεβαίωση των οφειλόµενων από αυτούς ασφαλιστικών 
εισφορών, καθώς και η είσπραξη των εισφορών αυτών 
για λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπο−
ρικών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ. δύναται να διενεργεί−
ται και από το ΤΕΑΙΤ».

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου του ΤΑ.ΠΙ.Τ. και του ΤΕΑΙΤ, δύναται να ανατίθεται στο 
ΤΕΑΙΤ η άσκηση των αρµοδιοτήτων των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος άρθρου. Στην ανάθεση αυτή δύναται 
να συµπεριλαµβάνεται και η ρύθµιση από το ΤΕΑΙΤ των 
ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών που οφείλο−
νται προς τον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών 
Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., η χορήγηση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας στους ενήµερους εργοδότες, η υποβολή 
µηνυτήριας αναφοράς για µη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών, καθώς και η επιστροφή από το ΤΕΑΙΤ για 
λογαριασµό του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορι−
κών Καταστηµάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ. αχρεωστήτως κατα−
βληθεισών εισφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της ανάθεσης, τα 
αρµόδια όργανα για την έκδοση των σχετικών αποφά−
σεων και την επίλυση των αναφυοµένων διαφορών και 
αµφισβητήσεων επί ασκήσεως διοικητικών προσφυγών, 
οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, ο τρόπος απόδοσης των 

εισπραττοµένων από το ΤΕΑΙΤ στο ΤΑ.ΠΙ.Τ., η καταβλη−
τέα προς το ΤΕΑΙΤ αποζηµίωση, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.

5. Το Τµήµα Κατερίνης του Ταµείου Προνοίας Ιδιωτι−
κού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) καταργείται.

Το Περιφερειακό Τµήµα Εφάπαξ Παροχών Θεσσα−
λονίκης, της περίπτωσης 9 της παραγράφου Α΄ του 
άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), συγχωνεύεται διά 
απορροφήσεως από το Τµήµα Θεσσαλονίκης, της πε−
ρίπτωσης ι΄ της παραγράφου Β του άρθρου 110 του ν. 
3655/2008, το οποίο µετονοµάζεται σε Περιφερειακό 
Τµήµα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονί−
κη. Το Περιφερειακό Τµήµα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης 
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις δια−
τάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του 
άρθρου 112 του ν. 3655/2008, τις διατάξεις της παρα−
γράφου Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008, όπως έχει 
αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 
του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και της κ.υ.α. Φ80000/15864/536 
(Β΄ 1943/14.12.2010), καθώς και τις αρµοδιότητες του κα−
ταργούµενου Τµήµατος Κατερίνης.

Το προσωπικό που υπηρετεί στις συγχωνευόµενες 
οργανικές µονάδες τοποθετείται, µε απόφαση του ∆.Σ. 
του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στο Περιφερειακό Τµήµα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσα−
λονίκης.

Η περίπτωση κδ΄ της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 110 
του ν. 3655/2008 όπως έχει αντικατασταθεί από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 καταρ−
γείται.

Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου Β του άρθρου 110 
του ν. 3655/2008 όπως έχει αντικατασταθεί από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

«I) Περιφερειακό Τµήµα ΤΑ.Π.Ι.Τ Θεσσαλονίκης µε έδρα 
τη Θεσσαλονίκη.»

Άρθρο 30
Κατ’ οίκον φροντίδα

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

«γ) Για τη χρηµατοδότηση της παροχής κατ’ οίκον 
φροντίδας των ασφαλισµένων, θεσµοθετείται από 
1.5.2012 η παροχή ποσοστού 0,2% των συνολικών ετή−
σιων εσόδων από εισφορές των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης κύριας ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργεί−
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του ∆ηµοσίου 
και του NAT µε ισόποση µείωση των κωδικών εξόδων 
των προϋπολογισµών των φορέων, που αφορούν κυρίως 
παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήµα. Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού 
καθορίζονται οι διαδικασίες απόδοσης των ανωτέρω 
εσόδων και προσαρµογής των προϋπολογισµών των 
φορέων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να τροποποιείται 
το ύψος του ποσοστού της εισφοράς, να καθορίζονται 
περισσότερες κατηγορίες υπόχρεων καταβολής, να 
ρυθµίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.»
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2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 9 της περίπτωσης Β του άρθρου 138 του ν. 
4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. 
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύε−
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται 
από:

αα) τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ως πρόεδρο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,

ββ) τον Γενικό Γραµµατέα Αλληλεγγύης του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον νόµιµο 
αναπληρωτή του,

γγ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,

δδ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης,

εε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λει−
τουργών Ελλάδας µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέ−
σµου,

στστ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣ Αµε Α) µε τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι ορίζονται από την ΕΣ Αµε Α και

ζζ) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων 
Ελλάδας µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται 
από την Οµοσπονδία.»

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
µε την παράγραφο 10 της περίπτωσης Β του άρθρου 
138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), η φράση «Βοήθεια στο Σπίτι 
Συνταξιούχων» αντικαθίσταται από τη φράση «Πρόγραµ−
µα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρο 
38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό προστέθηκε µε 
την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 
226) η φράση «Βοήθεια στο Σπίτι» αντικαθίσταται από 
τη φράση «Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξι−
ούχων» και στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «Εσωτερικών» 
διαγράφεται.»

Άρθρο 31
Αναγνώριση χρόνου εργασίας 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
17 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυ−
σαν ως εξής: 

«Ο νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ−
µάτων εφαρµόζεται από 1.1.2012. Όσοι απασχολούνται 
σε εργασίες ή επαγγέλµατα, τα οποία εξαιρούνται από 
το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, 
εξακολουθούν να ασφαλίζονται σύµφωνα µε αυτόν, εφό−
σον έως 31.12.2011, οι µεν υπαχθέντες για πρώτη φορά 
σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 έχουν 
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ασφάλισης 
σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, οι δε ασφαλι−
σµένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993 και 
εφεξής τουλάχιστον 3.375 ηµέρες ασφάλισης σε βαρέα 
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα, 
τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, δύνανται, κατόπιν σχετι−

κής αίτησης, να αναγνωρίσουν µε εξαγορά το χρόνο 
πραγµατικής απασχόλησής τους κατά το διάστηµα από 
1.1.2012 έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλµατα τα 
οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα των ΒΑΕ, προκει−
µένου να συµπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
χρόνου ασφάλισης, ήτοι 3.600 ηµέρες ασφάλισης στα 
ΒΑΕ εκ των οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν 
από την συµπλήρωση του προβλεπόµενου ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά 
σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 ή 3.375 
για τους ασφαλισµένους από 1.1.1993 και εφεξής.

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 1.200 ηµέρες ασφάλισης , γίνεται στο µεν 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για κάθε µήνα µε ποσοστό εισφοράς 3,60% 
στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης µε ποσοστό 
εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011. Η 
εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ 
εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής από−
φασης αναγνώρισης οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε 
σε µηνιαίες δόσεις ο αριθµός των οποίων ισούται µε τον 
αριθµό των αναγνωριζόµενων µηνών µε παρακράτηση 
του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ

Άρθρο 32
Ρυθµίσεις ΟΑΕΕ

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

«Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισµένο του 
ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλόµενων ασφαλιστικών 
εισφορών του στον Οργανισµό δεν ξεπερνά τις είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει συµψηφιστεί ή παρακρα−
τείται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και είτε έχει 
υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί 
στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 
258/2005 (Α΄ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 49 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).»

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 
258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι συµβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρµόδια κατά 
νόµο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συµ−
βολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης ∆.Χ. αυτοκινήτου 
ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανά−
κλησης του δικαιώµατος της άδειας κυκλοφορίας ∆.Χ. 
αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει τη 
βεβαίωση της παραγράφου 3.»

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της 
υπ’ αριθ. Φ80000/7228/308/7.9.2006 υπουργικής απόφα−
σης (Β΄ 1397) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

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

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

«5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παρα−
γράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) και 
του π.δ. 33/1979 (Α΄10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων 
των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό 
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σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ: α) δυναµικότητας έντεκα 
(11) δωµατίων και άνω και µε έδρα σε περιοχές της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και β) δυναµικότητας 
από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατη−
γορία, µε έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) 
στο ποσό αυτής.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης των ανω−
τέρω καταλυµάτων από οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη 
εταιρία, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπό τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ 
των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί, οι οποίοι άλλως 
υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ εκτός 
αν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

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

Εφόσον ο ως άνω µέσος όρος υπερβαίνει το 400πλά−
σιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως 
ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο 
παραµένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χω−
ρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριε−
τία µετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 
258/2005 (Α΄ 316).

Ο ΟΑΕΕ, µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη 
χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίω−
µα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της 
δραστηριότητας και των εισοδηµάτων των δικαιούχων. 
Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο µέσος όρος 
των εισοδηµάτων της προηγούµενης τριετίας. Το δικαί−
ωµα αυτό έχει και ο ασφαλισµένος στις περιπτώσεις 
υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηµα−
τικών κριτηρίων, µετά την παρέλευση τουλάχιστον τρι−
ών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ.

Το ανωτέρω εισοδηµατικό κριτήριο του 400πλασίου 
εφαρµόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο του δευ−
τέρου εδαφίου.

Αν οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραµ−
µένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ−
λεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, και εφόσον ο µέσος όρος 
του εισοδήµατός τους από την επαγγελµατική δρα−
στηριότητα του πρώτου εδαφίου, για τρία (3) έτη από 
τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει 
από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος 
της αρµόδιας ∆ΟΥ, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του 
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 
31.12.2011, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγρά−

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

Εφόσον ο ως άνω µέσος όρος υπερβαίνει το 400πλά−
σιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως 
ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόµενοι στο πρώτο εδάφιο 
υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρµόδι−
ος κατά περίπτωση Οργανισµός έχει το δικαίωµα του 
επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστη−
ριότητας και των εισοδηµάτων των δικαιούχων. Κατά 
τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο µέσος όρος των 
εισοδηµάτων της προηγούµενης τριετίας. Το δικαίωµα 
αυτό έχει και ο ασφαλισµένος στις περιπτώσεις υπα−
γωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισµού 
λόγω εισοδηµατικών κριτηρίων, µετά την παρέλευση 
τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην 
ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισµού.»

β) Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται από την 1.7.2012.
γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας 

διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που 
έχει χωρήσει παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται 
εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που 
έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραµένει ισχυρή και δεν ανα−
ζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

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

«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώ−
τατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν 
άρθρο εφαρµόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό 
φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής 
κατανοµής και καταβολής του ως άνω ποσού µεταξύ 
των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχε−
τικό θέµα.»

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

«9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται 
τα φυσικά πρόσωπα ή τα µέλη εταιρειών οποιασδήποτε 
µορφής, καθώς και τα µέλη του ∆.Σ. της ανώνυµης εται−
ρείας µε ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν 
φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος πάνω από 
20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιµοποιεί−
ται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτε−
µάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του 
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ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγο−
ρία του ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον 
για µία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το 
Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που 
εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολ−
ταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW.»

5. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µπορούν µε αίτησή τους να 
επιλέξουν την κατάταξή τους στην αµέσως κατώτερη ή 
στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου 
σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραµείνουν σε αυτήν 
έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) 
δεν έχουν ληξιπρόθεσµη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε 
ρύθµιση και είναι ενήµεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη 
κατηγορία αρχίζει από το αµέσως επόµενο προς έκδοση 
και µετά την αίτηση δίµηνο και ισχύει για όσο διάστηµα 
είναι ενήµεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών 
και στις δόσεις της τυχόν ρύθµισης. Αν ο ασφαλισµέ−
νος δεν είναι ενήµερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην 
κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του 
πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρε−
ωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισµένοι που 
έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά 
από γνώµη του ∆.Σ. του Οργανισµού, καθορίζονται η 
διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

6. Ο χρόνος ασφάλισης όσων µέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ βάσει 
του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), αφού έτυχαν 
εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην  ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ, 
παραµένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστι−
κές εισφορές από το πρώην ΟΑΕΕ – ΤΑΕ.

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος ο ΟΑΕΕ υπο−
χρεούται να καταβάλει στον πάροχο της καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας µε την επωνυµία «Ελληνικά 
Ταχυδροµεία Α.Ε.» τις οφειλές από ταχυδροµικές υπηρε−
σίες που του παρασχέθηκαν από 1.3.2010 έως 31.12.2011, 
σύµφωνα µε άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ

1. Η εισφορά των εκδοτών εφηµερίδων και περιοδικών 
του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του β.δ. 29.5/ 
25.6.1958 «Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ» (Α΄ 96) 
και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 166/21−25.9.1973 (Α΄ 
233), καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών επιχειρή−
σεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) 
κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012 έως και 31.12.2013 
καθορίζεται σύµφωνα µε το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρ−
θρου 33 του ως άνω β.δ. 29.5/25.6.1958, εφόσον οι θέσεις 
εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ’όλο το χρονικό 
αυτό διάστηµα ισούνται µε ή υπερβαίνουν το µέσο όρο 
των θέσεων εργασίας του Ιανουαρίου του έτους του 
2012, σύµφωνα µε τις µισθοδοτικές καταστάσεις που 
υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ − ΜΜΕ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, έπειτα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου και 
εφαρµογής της ρύθµισης. Με όµοια απόφαση, ο χρόνος 
ισχύος της παρούσας διάταξης µπορεί να παρατείνεται 
έως και την 31.12.2018.

2. Από 1.1.2012 διακόπτεται  η παρακράτηση της εισφο−

ράς της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202) 
για τους ασφαλισµένους της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 
2556/1997 (Α΄ 270). Ασφαλισµένοι της περίπτωσης αυτής, 
οι οποίοι έως την 31.12.2011 κατέβαλαν την πρόσθετη ει−
σφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202) 
και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να συνταξι−
οδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόµενο εκάστοτε 
όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για κάθε 
έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης.

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

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
8 του ν. 2556/1997 η λέξη «αποκλειστικά» διαγράφεται.

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις Ο.Α.Ε.∆.

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

«5. Όταν ο ∆ιοικητής του Ο.Α.Ε.∆. απουσιάζει, ελλείπει 
ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως ∆ι−
οικητή και Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού από τον πρώτο κατά τη σειρά ορισµού εκ 
των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή 
κωλύεται, από τον δεύτερο.»

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

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

4. Η περίπτωση 38 της παρ. II του άρθρου 280 του ν. 
3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:

«38. Οι αρµοδιότητες που είναι σχετικές µε την απα−
σχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις 
ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), εξακολουθούν να 
ασκούνται από τον ΟΑΕ∆ και µετά την 30.6.2012. Οι 
πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 
του ν. 2643/1998 µετά την ισχύ του ν. 3852/2010, δηλαδή 
µετά την 1.1.2011, είναι νόµιµες και ισχυρές. Οι αρµοδιό−
τητες σχετικές µε την απασχόληση προσώπων ειδικών 
κατηγοριών κατά τις ρυθµίσεις του ν. 2643/1998 που 
ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης παραµένουν σε αυτό.»

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

Άρθρο 35
Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998

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

«Από τον αριθµό των προσώπων που προκύπτει ότι 
υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκµετάλλευ−
ση µε βάση τα ανωτέρω επί µέρους ποσοστά, αφαι−
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ρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που 
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον πα−
ρόντα νόµο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την 
επιχείρηση ή εκµετάλλευση.  Με απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται 
όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του 
εδαφίου αυτού.»

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

«2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της προηγού−
µενης παραγράφου στο προσωπικό της υπόχρεης επι−
χείρησης, εκµετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: 
α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν 
σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή της 
σύµβασής τους. ∆εν συνυπολογίζονται εκείνοι που 
προσλαµβάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα. β) 
Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε 
υπόχρεη επιχείρηση µε το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή µε οποι−
αδήποτε προηγούµενη προστατευτική διάταξη, ή µε τις 
διατάξεις του παρόντος νόµου. ∆εν συνυπολογίζονται 
τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα 
νόµο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. 
Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του 
αριθµού αυτών που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει τη 
µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.»

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις ΕΤΕΑ

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

«Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσό−
µενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι 
οποίοι έχουν οριστεί µέλη του οικείου Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου, τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου 
οργανική µονάδα του ΕΤΕΑ σύµφωνα µε το προηγού−
µενο εδάφιο. 

Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργα−
νικής µονάδας του ΕΤΕΑ οι υπάλληλοι τοποθετούνται 
ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κα−
τώτερου επιπέδου. 

Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας, 
σε αυτήν τοποθετείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια του πρώτου εδα−
φίου, κατά προτεραιότητα, προϊστάµενος αντίστοιχου 
επιπέδου από αυτούς που ήταν προϊστάµενοι στους 
εντασσόµενους φορείς και κλάδους. 

Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων του Κλάδου 
Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι 
εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση από τη ∆ΕΗ 
Α.Ε. στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται µε απόφαση του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων οργανι−
κών µονάδων του ΕΤΕΑ µε αντικείµενο την επικουρική 
ασφάλιση του προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε..»

2. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και για 
το αποσπασµένο στο ΕΤΕΑ και στον ΕΟΠΥΥ προσωπικό 
της ∆ΕΗ Α.Ε..

Ειδικά για το προσωπικό αυτό, δεν ισχύει το άρθρο 
2 της ανωτέρω κοινής απόφασης αλλά η διακοπή της 
απόσπασης µισθωτού της ∆ΕΗ από τους ως άνω Φορείς 
µπορεί να γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΤΕΑ και του 

ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα και ο µισθωτός επιστρέφει αυτοδι−
καίως ως εργαζόµενος στη ∆ΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 37
∆ιαχωρισµός περιουσίας ΤΥ∆ΚΥ και 

ΟΠΑ∆ µε ΕΟΠΥΥ

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

«Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τοµέα Υγείας 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.∆. κατα−
νέµεται κατά ποσοστό 50% και 50% µεταξύ του Τοµέα 
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του δε Ο.Π.Α.∆. κατά ποσοστό 6,54% 
και 93,46% µεταξύ του Τοµέα Υγείας Ασφαλισµένων 
του ∆ηµοσίου/Ο.Π.Α.∆. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

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

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 33165/23.6.2006 
(Β΄ 780) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση 
της µε την υπ’ αριθµ. 42950/30.7.2008 (Β΄ 1575) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και την υπ’ αριθµ. 15654/31.3.2011 (Β΄ 512) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, 
αντικαθίσταται ως εξής:

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

Άρθρο 39
Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους που διορίζονται στο ∆ηµόσιο 
από 1.1.2011 και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτο−
δίκαια για κύρια σύνταξη σε ειδικό κλάδο µε λογιστική 
και οικονοµική αυτοτέλεια του Τοµέα Ασφάλισης Νοµι−
κών του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον           
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρµογή  
τα προβλεπόµενα από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 (Α΄ 
165), για τους εµµίσθους ασφαλισµένους. Η εργοδοτική 
εισφορά βαρύνει το ∆ηµόσιο.

Το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των 
άρθρων 28, 29 παρ. 1, και 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως 
ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α΄ 
48) και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
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Άρθρο 40
∆Σ Η∆ΙΚΑ ΑΕ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού 
της Η∆ΙΚΑ Α.Ε., το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέµπτο 
του ν. 3607/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 12 του 
άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) 
µέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, έναν (1) ειδικό επιστήµονα, έναν (1) εκπρόσω−
πο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων.»

2.α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), η φράση «Έναν ανώτατο 
ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισµού της Εργατικής 
Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του 
από τον Πρόεδρο του Οργανισµού» διαγράφεται.

β) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), η φράση «Έναν ανώτατο 
ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται µε τον ανα−
πληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης» αντικαθίσταται από τη φράση «∆ύο (2) 
ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ορίζονται 
µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις ΟΓΑ

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

«Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ δύνανται να πα−
ραµείνουν, κατ’ εξαίρεση των αναφεροµένων στο προ−
ηγούµενο εδάφιο, δύο από τους υπηρετούντες στον 
Οργανισµό υπαλλήλους, κλάδου Ιατρών, µε την ίδια 
εργασιακή σχέση και στην οργανική θέση, κλάδο και 
βαθµό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που 
πρέπει να υποβληθεί εντός µηνός από τη δηµοσίευση 
του παρόντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται µε 
απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΓΑ, ύστερα από γνώµη του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Οργανισµού. Κριτήρια για 
την επιλογή είναι η εµπειρία στο συγκεκριµένο έργο 
και η υπηρεσιακή αρχαιότητα.

Οι ανωτέρω ιατροί του ΟΓΑ εισηγούνται, για την απο−
δοχή ή µη των αποφάσεων των ΚΕ.Π.Α. που τίθενται 
υπόψη τους από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»

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

«4. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για οφειλές του 
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θερα−
πευτήρια και ασφαλισµένους του που αφορούν δαπάνες 
νοσηλείας ασφαλισµένων που εισήχθησαν στα θερα−
πευτήρια έως 31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων 
έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ. 
400/106/1979 υπουργικής απόφασης (Β΄ 191) εφαρµόζε−
ται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 
της ως άνω υπουργικής απόφασης.»

β) Το άρθρο 40 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Τις ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων εκδικάζουν 
στην Κεντρική ή στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία 
του ΟΓΑ, µονοµελή  όργανα, τα οποία ορίζονται µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ,  από 
συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς 
λειτουργούς ή εν ενεργεία  ή συνταξιούχους λειτουρ−
γούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν 
τήρησης στην περίπτωση των µελών  του Νοµικού Συµ−
βουλίου του Κράτους  και της προβλεπόµενης από τον 
Οργανισµό αυτού διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 
3086/2002). 

2. Στα κατά την προηγούµενη παράγραφο µονοµελή 
δικαιοδοτικά όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ 
που ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΓΑ, χρέη 
δε γραµµατέα εκτελούν υπάλληλοι του Οργανισµού 
αυτού, που ορίζονται επίσης µε απόφαση του ∆ιοικητή 
του ΟΓΑ.»

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

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

4. Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο 
τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 
(Α΄ 15), µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) καταργούνται.

Οι εκκρεµείς υποθέσεις κρίνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν 
µετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται 
στο ανωτέρω εδάφιο.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 
72) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές 
στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και εισπράτ−
τονται µέσα στο επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.»

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται µε από−
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης, ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του ΟΓΑ.

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις προβλέπεται να συµµετέχουν ως µέλη στα 
Υπηρεσιακά Συµβούλια του ΟΓΑ, απαιτείται να ανήκουν 
στην ΠΕ κατηγορία και να κατέχουν τουλάχιστον τον 
Γ΄ βαθµό.

7. Στο υποστοιχείο ααβ΄ της υποπερίπτωσης αα΄ της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του 
ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 
5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και αντικα−
ταστάθηκε µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 
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του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), διαγράφονται 
οι λέξεις «και συνταξιούχων υπαλλήλων». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 42
Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

Η παράγραφος 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρ−
µοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε 
είδος: α) την 1.4.2012 του Οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 
του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφά−
λισης Προσωπικού ∆ΕΗ και γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, 
καθώς και οι κάθε µορφής µονάδες παροχής υγείας µε 
το σύνολο του εξοπλισµού τους.»

Άρθρο 43
Οργανωτικά θέµατα ΕΟΠΥΥ

1. Στην υποπερίπτωση ε΄ της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της πε−
ρίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 
3918/2011 (Α΄ 31), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), η 
φράση «Η ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ, µε την υφιστάµενη διάρθρωσή της µεταφέρεται 
στον ΕΟΠΥΥ.» διαγράφεται.

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

«Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει 
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. ∆ιαχείριση του µηχανισµού απόδοσης δαπανών 
υγειονοµικής περίθαλψης από και προς τα κράτη − µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την 
Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισµένους και παρό−
χους υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στο πλαίσιο 
είτε των ενωσιακών νοµικών οργάνων είτε των διµερών 
συµβάσεων ή συµφωνιών για χορήγηση των εν λόγω 
παροχών σε τρίτες χώρες.

β. Εφαρµογή των ενωσιακών Κανονισµών για το συ−
ντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
θέµατα παροχών ασθένειας σε είδος και χειρισµός 
των αντίστοιχων θεµάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. (ΕΕL 
88/4.4.2011).

γ. ∆ιαχείριση θεµάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο 
διµερών και πολυµερών συµβάσεων ή συµφωνιών κοι−
νωνικής ασφάλισης για χορήγηση των  παροχών λόγω 
ασθενείας σε τρίτες χώρες.

δ. Συντονισµός διοικητικών ενεργειών µεταξύ των φο−
ρέων ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για 
την ενιαία εφαρµογή των ανωτέρω ενωσιακών Κανονι−
σµών και Οδηγιών  οργάνων στο πεδίο των παροχών 
ασθενείας σε είδος, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, 
σύνταξη αντίστοιχων µελετών και εκθέσεων και την 
ενηµέρωση µε όλα τα σύγχρονα µέσα.»

Άρθρο 44
Οργανωτικά και Οικονοµικά Θέµατα

1. Οι ∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού των ενιαίων υπηρεσιών 
των Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Α. και οι ∆ιευθύνσεις Υγειο−
νοµικού και Φαρµακευτικής του Οίκου Ναύτου καταρ−
γούνται από την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ.

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

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντάσσο−
νται µόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υγεί−
ας της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 
όπως ισχύει.

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

5. Οι θεσµοθετηµένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι 
περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των απο−
θεµατικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των 
εντασσοµένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 
13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, που προβλέπεται από 
την οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόµων, 
αποτελούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ.

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

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

8. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για 
παροχές ασθένειας των εντασσόµενων  στον ΕΟΠΠΥ 
Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από 
τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση 
της έγκαιρης µεταβίβασης στον ΕΟΠΠΥ των ποσών που 
εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.

10. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα ελλείµµατα του 
Οίκου Ναύτου, µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης, βαρύνουν 
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται στην αρχή 
του κάθε οικονοµικού έτους καθορίζεται το ύψος του 
ποσοστού της παρ. 12α του άρθρου 84 του κωδικοποι−
ηµένου µε το π.δ. 913/1978 του ν. 792/1978 (Α΄ 220). Με 
την ίδια απόφαση επιµερίζεται το ως άνω ποσοστό 
στο Κεφάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας 
Ναυτικών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα−
τανέµεται το ποσοστό των εισφορών που αποδίδεται 
στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και το ποσοστό των 
εισφορών για παροχές σε χρήµα, που αποδίδεται στο 
Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα του Οίκου Ναύτου, ο 
οποίος συνιστάται µε την περίπτωση Α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 48.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου 
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πόρου του άρθρου 34 ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαι−
ροποιήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού 
κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ−∆ΕΗ που διατηρήθηκε 
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 
(Α΄ 115), ποσό το οποίο αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για 
παροχές σε είδος και στο Λογαριασµό Παροχών σε 
Χρήµα, ο οποίος συνιστάται στο Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω. µε την 
περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, για 
παροχές ασθένειας σε χρήµα.

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 
τροποποιείται ως ακολούθως:

«4. Στον ΕΟΠΥΥ συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η 
οποία αποτελείται από: 

α) Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, αναπληρούµενο από έναν 
εκ των αντιπροέδρων του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ, οριζόµενο 
από το ∆.Σ. αυτού.

β) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης 
Υπηρεσιών Υγείας της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, µε αναπληρωτή του 
τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης της 
Αττικής της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ.

γ) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υποθέ−
σεων του ΕΟΠΥΥ αναπληρούµενο από άλλον οριζόµενο 
δικηγόρο της ∆ιεύθυνσης.

Γραµµατέας ορίζεται µε τον αναπληρωτή του υπάλ−
ληλος του ΕΟΠΥΥ, µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄. Τα µέλη 
της ανωτέρω επιτροπής και ο γραµµατέας µε τους αντί−
στοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση 
του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ για τριετή θητεία.

Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συ−
ντάξαντες το πόρισµα από τον Γενικό Επιθεωρητή της 
ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ.

Αντικείµενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η 
εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής 
κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ 
και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άµεσα 
εκτελεστές.»

14. Μέχρι τις 31.12.2012 και µετά τη σύνταξη αναλο−
γιστικής µελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιµότητά 
τους, ταµεία, τοµείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν 
και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται µε 
αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων 
των ασφαλισµένων κάθε ταµείου ή τοµέα ή κλάδου να 
εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, µετατρεπόµε−
νοι αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(Ν.Π.Ι.∆.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα 
στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).

Με τη µετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.∆. απαγορεύεται οποι−
αδήποτε χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολο−
γισµό.

Άρθρο 45
Θέµατα ∆.Σ. και Υ.Σ. ΕΟΠΥΥ

1. Πέραν των µελών που συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), µε κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο ακριβής αριθµός 
των εκπροσώπων των ασφαλισµένων, των εργοδοτών 
και των συνταξιούχων που συµµετέχουν στο ∆.Σ. του 
ΕΟΠΥΥ µετά την ένταξη των υπηρεσιών της παραγρά−

φου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως 
ισχύει,  οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται οι 
ανωτέρω εκπρόσωποι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. Οι εν λόγω εκπρόσωποι διορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, µε θητεία έως τη λήξη της θητείας 
των λοιπών µελών του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

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

«αβ. ∆ύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποί−
ων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και 
ένας εκπρόσωπος του υγειονοµικού προσωπικού µε 
ισάριθµους αναπληρωτές µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργα−
νώσεις των εργαζοµένων των εντασσόµενων φορέων 
και κλάδων.» 

3. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 
3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ββ. ∆ύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων 
του ΕΟΠΥΥ µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπο−
δεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόµενων φορέων 
και κλάδων.» 

Άρθρο 46
Θέµατα Προσωπικού

1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι δι−
κηγόροι µε έµµισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ 
που µεταφέρονται, κατά την ηµεροµηνία ένταξης των 
οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ, µε συνεκτίµηση 
της αίτησης προτίµησής του και τις ανάγκες της υπη−
ρεσίας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε−
ταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το διοικητικό προσωπικό και 
οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν κατά 
την ηµεροµηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου, εκτός από 
δέκα πέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής 
υπηρεσίας και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των 
περιφερειακών υπηρεσιών, µε συνεκτίµηση της αίτησης 
προτίµησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί και το υγει−
ονοµικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ 
και Οίκο Ναύτου µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την 
ηµεροµηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον 
ΕΟΠΥΥ.

4. Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων 
µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ µε την ίδια εργασιακή σχέση, 
οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που 
κατέχει. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί µε από−
σπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ηµεροµηνία 
ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2707

εξακολουθεί να υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στον 
ΕΟΠΥΥ. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των 
υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονι−
σµό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε 
µισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. 
Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντί−
στοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν 
τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι 
προέρχονται, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους σε αυτό. 

6. Συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί 
µε ιατρούς, οδοντιάτρους φαρµακοποιούς και λοιπά 
φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του 
ΕΟΠΥΥ. ∆ιαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους 
εντασσόµενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί 
σχετική έγκριση για την ανάθεση µε µίσθωση έργου 
σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρµακοποιούς και την 
πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονοµικού προσωπι−
κού, συνεχίζονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το προσλαµβανόµε−
νο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις µεταφέρονται 
στον ΕΟΠΥΥ. 

7. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του 
Οίκου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων κατά πράξη 
και περίπτωση λύονται αζηµίως, µε τη δηµοσίευση του 
παρόντος. Οι προαναφερόµενοι ιατροί δύνανται να πα−
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. Φ90380/25916/3294/2011 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας του ΕΟ−
ΠΥΥ» (Β΄ 2456), όπως ισχύει, µέχρι δύο χρόνια, εφόσον 
υποβάλουν δήλωση στον Οργανισµό εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης 
αυτής. Η αµοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά 
επίσκεψη και µέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία. 
Για την αποζηµίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ 
µε εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

8. Με απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ 
διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσω−
πικού, που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος. 

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

10. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων του 
Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι 
οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση από 
τη ∆ΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, τοποθετούνται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων 
οργανικών µονάδων του ΕΟΠΥΥ µε αντικείµενο την πα−
ροχή υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό της ∆ΕΗ Α.Ε..»

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της από 16.12.2011 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 262), η οποία 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), 
εφαρµόζεται και στο προσωπικό που µεταφέρεται στον 
ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ, το ΤΑΥΤΕΚΩ και τον Οίκο Ναύ−
του.

Άρθρο 47
Σύσταση Λογαριασµών Παροχών σε Χρήµα

1. Από την ένταξη των Κλάδων Υγείας του Οίκου Ναύ−
του, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, όπως κα−

θορίζεται από την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41), συστήνεται:

A. Στο Οίκο Ναύτου, λογαριασµός µε την ονοµασία 
«Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική 
και οικονοµική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασµού, είναι η χορήγηση παροχών 
σε χρήµα στους ασφαλισµένους του Οίκου Ναύτου και 
στους εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η 
χορήγηση των παροχών αυτών, εξακολουθεί να διέπεται 
από τις διατάξεις του Κανονισµού Υγειονοµικής Περί−
θαλψης του Οίκου Ναύτου οι οποίες παραµένουν σε ισχύ 
ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Οίκου Ναύτου, ως προς τις παροχές σε 
είδος και τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα 
από πρόταση του ∆.Σ. του Οίκου Ναύτου. Οι ασφαλι−
σµένοι του Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγει−
ονοµικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του Λογαριασµού είναι: Τα έσοδα του Οίκου 
Ναύτου από εισφορές για παροχές σε χρήµα, ήτοι: 

α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως καθο−
ρίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 
του άρθρου 45 του παρόντος νόµου και 

β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προ−
σόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο 
έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογα−
ριασµού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί µέρους 
διατάξεις. 

B. Στο ΤΑΥΤΕΚΩ, λογαριασµός µε την ονοµασία «Λο−
γαριασµός Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική και 
οικονοµική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασµού, είναι η χορήγηση παροχών 
σε χρήµα στους ασφαλισµένους του Ταµείου και στους 
εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορή−
γηση των παροχών σε χρήµα, εξακολουθεί να διέπεται 
από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του 
Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ − ∆ΕΗ/Τοµέας 
Πρόνοιας και Παιδικής Μέριµνας, οι οποίες παραµένουν 
σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ − ∆ΕΗ 
του Ταµείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τρο−
ποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. 
του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. Οι ασφαλισµένοι του Λογαριασµού 
εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του Λογαριασµού είναι: τα έσοδα του Κλάδου 
Υγείας και του ΚΑΠ − ∆ΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από ει−
σφορές ήτοι: 

α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, το ποσοστό 
της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται 
από τη συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των 
ασφαλισµένων µετά την 1.1.1993, 

γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34 του ν. 
2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιείται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς 
και κάθε άλλο πόρο υπέρ ΚΑΠ − ∆ΕΗ που διατηρήθηκε 
µε το άρθρο 44 παρ. 9 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως 
καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 
12 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου και 

δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, 
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αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει 
από τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται 
υπέρ αυτού από τις επί µέρους διατάξεις.

Γ. Στο Ε.Τ.Α.Α., λογαριασµός µε την ονοµασία «Λογα−
ριασµός Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική και 
οικονοµική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση παροχών 
σε χρήµα στους ασφαλισµένους του Ταµείου και στους 
εφεξής εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορή−
γηση των παροχών σε χρήµα, εξακολουθεί να διέπεται 
από τις διατάξεις των Κανονισµών των Τοµέων του Κλά−
δου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίες παραµένουν σε ισχύ 
ως προς τις παροχές αυτές και µετά την ένταξη στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Ταµείου ως προς τις 
παροχές σε είδος, και τροποποιούνται µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα 
από πρόταση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.. Οι ασφαλισµένοι 
του Λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές 
επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του Λογαριασµού είναι: τα έσοδα του Κλάδου 
Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. από εισφορές: 

α) εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, το ποσοστό 
της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται 
από τη συµµετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των 
ασφαλισµένων µετά την 1.1.1993 και

γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, 
αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει 
από τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται 
υπέρ αυτού από τις επί µέρους διατάξεις.

2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λο−
γαριασµών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

Η συµµετοχή των Λογαριασµών στις δαπάνες ∆ιοίκη−
σης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των 
∆.Σ. των οικείων φορέων.

Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτι−
σης ισοζυγίων, προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολο−
γισµών, διενέργειας προµηθειών και επενδύσεων των 
Λογαριασµών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
για τους φορείς διατάξεις. 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙ−

ΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ−ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩ−
ΣΕΙΣ BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ΚΑΙ ETUC 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 96/34/EK

Άρθρο 48
(άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας)

Σκοπός

Σκοπός των άρθρων 49 έως 55  του παρόντος Κεφα−
λαίου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 

στην  Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Μαρ−
τίου 2010 σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης 
συµφωνίας − πλαισίου για τη γονική άδεια, η οποία 
έχει συναφθεί στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδι−
κές οργανώσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων 
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC).

Άρθρο 49
(ρήτρα 1 της συµφωνίας − πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής

1. Οι  διατάξεις των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος 
Κεφαλαίου αφορούν  στους εργαζόµενους γονείς και 
ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση 
της εναρµόνισης των γονεϊκών και επαγγελµατικών 
τους ευθυνών, λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη 
ποικιλοµορφία των οικογενειακών δοµών και την ανά−
γκη προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος 
Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζόµενους 
γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολού−
νται στον ιδιωτικό, το δηµόσιο τοµέα, τα Ν.Π.∆.∆.,  τους 
Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως οριοθε−
τείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν. 1256/1982 (Α΄65),  µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή 
µορφή απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των συµ−
βάσεων µερικής απασχόλησης και ορισµένου χρόνου, 
των συµβάσεων ή σχέσεων µέσω επιχείρησης προσω−
ρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) και της έµµισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη 
φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε  πρόταση 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προσαρ−
µόζονται οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ, για τη χορήγηση της 
γονικής άδειας στους εργαζόµενους µε σχέση ναυτικής 
εργασίας σε εµπορικά πλοία.

Άρθρο 50
(ρήτρες 2 έως 4 της συµφωνίας − πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Γονική άδεια ανατροφής − ∆ικαιούχοι 

Όροι και προϋποθέσεις
1. Ο εργαζόµενος γονέας έχει δικαίωµα γονικής άδειας 

ανατροφής του παιδιού µέχρις ότου συµπληρώσει την 
ηλικία των έξι (6) ετών, µε σκοπό την εκπλήρωση των 
ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής 
οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει ένα (1) 
χρόνο συνεχόµενης ή διακεκοµµένης εργασίας στον ίδιο 
εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική 
διάταξη νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας, ∆ιαιτητικών Αποφάσεων ή συµ−
φωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, 
χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσ−
σάρων (4) µηνών και αποτελεί ατοµικό δικαίωµα κάθε 
γονέα, χωρίς δυνατότητα µεταβίβασης. 

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή 
τµηµατικά, µε βάση σχετική αίτηση του εργαζόµενου, 
όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική 
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άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη µε βάση 
τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην 
επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Αιτήσεις χο−
ρήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών µε αναπηρία, 
µε µακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και µόνων γονέων 
λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής 
µέριµνας ή µη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται µε 
απόλυτη προτεραιότητα.

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωµα 
των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, 
εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το 
προηγούµενο παιδί µεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγ−
µατικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν 
ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόµων, διαταγ−
µάτων, κανονισµών, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, 
∆ιαιτητικών Αποφάσεων ή συµφωνιών εργοδοτών και 
εργαζοµένων.

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

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης 
της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης τέκνου, η γονική 
άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε 
περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωµα είναι 
αυτοτελές για κάθε γονέα. 

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

Άρθρο 51
(ρήτρες 3 παράγραφος 3 και 7 της 

συµφωνίας − πλαισίου
Παράρτηµα της Οδηγίας)
Ειδικές γονικές άδειες

1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας 
έως 18 ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νό−
σηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων 
του ή αιµοκάθαρση, από νεοπλασµατική ασθένεια, ή 
χρήζει µεταµόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, 
διάρκειας δέκα εργάσιµων ηµερών κατ’ έτος, µε απο−
δοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτε−
ραιότητα. 

2. Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση 
νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος 
που καθιστά αναγκαία την άµεση παρουσία του εργα−
ζόµενου,  χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και µέχρι 
την ηλικία των 18 ετών αυτού συµπληρωµένων, χωρίς 
αποδοχές, εφόσον έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια ανα−
τροφής του άρθρου 51 του παρόντος νόµου, για όσο 
διάστηµα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν των τριάντα εργάσιµων ηµερών κατ’ έτος.

3. Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν ατο−
µικό δικαίωµα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη 
προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που 

παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόµενους 
γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντλη−
θούν συναφή δικαιώµατα µε αποδοχές, πλην της ετή−
σιας κανονικής άδειας. 

Άρθρο 52
Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα 

Προστασία εργαζοµένων
(ρήτρα 5 της συµφωνίας − πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
1. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας των άρθρων 51 
και 52 του παρόντος νόµου, ο εργαζόµενος γονέας 
δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας 
του ή σε ισοδύναµη ή ανάλογη θέση, µε όχι λιγότε−
ρο ευνοϊκούς επαγγελµατικούς όρους και να επω−
φεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απου−

σία του. 

2. Ο χρόνος απουσίας των εργαζοµένων από την ερ−
γασία τους λόγω γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 
του παρόντος νόµου, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας για τον υπολογισµό των αποδοχών τους, 
τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας 
και του επιδόµατος αδείας, την επαγγελµατική εξέλιξη, 
καθώς και για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης σε 
περίπτωση απόλυσής τους.

3. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας που γίνεται 
εξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 
και 52 του παρόντος νόµου είναι άκυρη. Απαγορεύεται 
κάθε δυσµενής µεταχείριση εργαζόµενου που γίνεται 
λόγω αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 
και 52. 

4. Ο εργαζόµενος γονέας, που λαµβάνει τη γονική 
άδεια του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
52 του παρόντος νόµου έχει, κατά το χρονικό διάστηµα 
της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα και µπορεί 
να αναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165), όπως 
ισχύει. 

5. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος της γονικής άδειας των 
άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόµου, ως ισχύουν κάθε 
φορά, λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του 
ασφαλιστικού δικαιώµατος, όσο και για τον υπολογισµό 
του ποσού της σύνταξης.

Άρθρο 53
(άρθρο 2 της Οδηγίας)

Κυρώσεις

1. Η παραβίαση των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος 
Κεφαλαίου συνιστά παραβίαση της εργατικής νοµοθε−
σίας για την οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170), 
ως ισχύουν κάθε φορά.

2. Για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος 
στο δηµόσιο τοµέα, τα Ν.Π.∆.∆., τους Ο.Τ.Α. και στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,  όπως οριοθετείται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), 
επιβάλλονται πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, σύµ−
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούµενης 
από τον εργαζόµενο βεβαίωσης των στοιχείων της ερ−
γασιακής σχέσης ή των διαστηµάτων των αδειών του 
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παρόντος Κεφαλαίου, που του χορηγήθηκαν συνιστά 
παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 54
(ρήτρα 8 της συµφωνίας − πλαισίου

Παράρτηµα της Οδηγίας)
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κα−
ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει 
δυσµενέστερα τα θέµατα του παρόντος, καθώς και οι 
διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) 
και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998 (Α΄205). 

2. ∆εν θίγονται µε τον παρόντα νόµο ειδικές διατάξεις 
νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, Συλλογικών Συµβά−
σεων Εργασίας,  ∆ιαιτητικών Αποφάσεων ή συµφωνιών 
εργοδοτών και εργαζοµένων που ρυθµίζουν ευνοϊκότε−
ρα θέµατα γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. Με συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές 
αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας ή συµφωνίες εργοδο−
τών και εργαζοµένων µπορεί  να τίθενται ευνοϊκότεροι 
όροι για τα ζητήµατα του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Η γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του παρόντος 
νόµου δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τη χορήγηση 
άλλων δικαιωµάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των 
γονέων για την ανατροφή του παιδιού, για το θηλασµό 
και τη φροντίδα του παιδιού ή για λόγους που συνδέ−
ονται µε την οικογένεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι−

κής Αλληλεγγύης και νοσοκοµείων ΕΣΥ

1. Στο άρθρο 1 του π.δ. 136/2011 (Α΄ 267) στην 
υποπερίπτωση ιι) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Για τις δαπάνες των νοσοκοµείων του ΕΣΥ από το 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 
του ν. 4025/2011 (Α΄228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: « 
Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχί−
ζει από 1.1.2013. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες 
περιφέρειες µέχρι 31.12.2012 εξετάζονται από αυτές. Η 
ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει 
από 1.4.2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες 
περιφέρειες µέχρι 31.3.2012 εξετάζονται από αυτές.»

3. Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που επο−
πτεύονται  από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και τις ∆.Υ.ΠΕ. ισχύει η ρύθµιση της  πα−
ραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται 
µετά τη φράση «παράγραφο 3» η φράση «και κατόπιν 
συναίνεσης της οικογένειάς του».

5. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) µετά τη φράση «του έτους 2011» προστίθεται η 
φράση «και των ιατρών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και του 
λοιπού ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσω−
πικού που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 
32 του ν. 3918/2011 (Α΄31) για τους µήνες Νοέµβριο και 
∆εκέµβριο του έτους 2011,».

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του  
ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε εκ νέου µε το άρθρο 76 
του ν. 3057/2002 και αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 του 

άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), µετά τις λέξεις «που 
εποπτεύονται από αυτήν,» προστίθεται η φράση «καθώς 
και οι φορείς που υλοποιούν προγράµµατα Άθλησης για 
Όλους µετά από έγκρισή της,».

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 
(Α΄31) η φράση «31 Οκτωβρίου» αντικαθίσταται από τη 
φράση «30 Νοεµβρίου». 

8. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 2 
του άρθρου 28 του ν. 1418/1984 (Α΄23) επανέρχεται σε 
ισχύ ως µηδέποτε καταργηθείσα.

9. Εξαιρείται από τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) το πάσης φύσεως 
προσωπικό του ΕΟΦ. Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλ−
λεται αποκλειστικά από ανταποδοτικούς πόρους ειδικό 
επιµίσθιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
µικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα 
από πρόταση του ΕΟΦ, καθορίζεται το ύψος του επιµι−
σθίου, ο τρόπος υπολογισµού, η διαδικασία καταβολής 
και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του 
προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 56
Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφοράς της Πρόνοιας στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Στην παράγραφο 29 του άρθρου 9 του ν.4052/2012 
(Α΄ 41) στην υπάρχουσα διάταξη τίθεται στην αρχή της 
περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως ακο−
λούθως: 

«β) Η  κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα 
επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του Ε.Ο.Κ.Φ., η οποία σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 
5 του ν. 3106/2003 περιήλθε στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ν. 3106/2003 περιήλθε στις ∆.Υ.Π.Ε. και δεν 
έχει παραχωρηθεί για χρήση σε Ν.Π.∆.∆. από τις ∆ιευ−
θύνσεις ή Τµήµατα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
µεταφέρεται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις ∆.Υ.ΠΕ. στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση 
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς 
αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξε−
ων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Μέσα 
σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη  δηµοσίευση του 
παρόντος υποχρεούνται οι οικείες Υ.Π.Ε. και το Υπουρ−
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια 
απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις 
του προηγούµενου εδαφίου περιέχονται στην κυριότητά 
του και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον 
Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας. Απόσπασµα της έκθεσης 
απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώ−
νται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα 
δικαιώµατα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς 
στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η αξιοποίη−
ση, ιδίως εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση µε ή άνευ 
ανταλλάγµατος και διαχείριση της ως άνω κινητής και 
ακίνητης περιουσίας πραγµατοποιείται µε αποφάσεις 
του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.»

2.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 
9 ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού του άρθρου 115 του 
π.δ. 95/2000, των Ιδρυµάτων Παιδικής Προστασίας κατά 
κατηγορία, κλάδο και αριθµό θέσεων µεταφέρονται 
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αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.»

3. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41) µετά τη φράση «κατέχει προσωποπαγείς θέσεις» 
προστίθεται η φράση «που έχει τοποθετηθεί και υπη−
ρετεί στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής ∆ιεύ−
θυνσης Πρόνοιας».

4. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του 
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολού−
θως: «Οµοίως και όσοι αναλάβουν θέση ευθύνης µέχρι 
30.6.2012. Υπάλληλοι των ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας που έχουν  υποβάλλει 
µέχρι 1.3.2012 αιτήσεις για κρίση σε θέση ανώτερου επι−
πέδου ευθύνης άλλης οργανικής µονάδας, σε περίπτωση 
επιλογής τους τοποθετούνται στην οργανική µονάδα 
που έχουν επιλεγεί.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του 
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
«Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και 
στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί ή θα µετακινηθεί 
στις ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Πρόνοιας µέχρι 30.6.2012. Οµοίως εφαρµόζονται και στο 
προσωπικό που θα τοποθετηθεί σε θέση οποιουδήπο−
τε επιπέδου ευθύνης Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης 
και Τµήµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Πρόνοιας µέχρι 
30.6.2012.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του  
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται εδάφιο ως ακολούθως: 
«Αποζηµιώσεις για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέ−
σιµων ηµερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχό−
ληση προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών 
του πάσης φύσεως προσωπικού, των Μονάδων Κοινωνι−
κής Φροντίδας, όπως προέκυψαν από τις διατάξεις του 
ν. 4025/2011 (Α΄228) και τα Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Εκπαίδευσης 
και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.), «Εθνικό Ίδρυµα 
Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης, καθώς και τα παραρτήµατα τους, καταβάλλονται 
µε χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από τις οικεί−
ες Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) στους 
νοµούς και περιφέρειες σε βάρος των πιστώσεων, του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, που τους µεταβιβάζονται µε επιτροπικά 
εντάλµατα. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και 
αντίστοιχες αποζηµιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προ−
σωπικό των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την 
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Από 1.7.2012 θα πραγ−
µατοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Στο άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) στην παρά−
γραφο 9 µετά τη φράση «Για την κάλυψη των αναγκών» 
προστίθεται η φράση «των Μονάδων Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και».

8. Στο τέλος της παραγράφου 23 του άρθρου 9 του   
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
«∆εν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου η 
αρµοδιότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 
2646/1998 (Α΄ 236).»

9. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α΄176) 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα Ν.Π.∆.∆.  
Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. η µετακίνηση του προσωπικού 
σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια γίνεται µε απόφα−

ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
και η µισθοδοσία τους για το διάστηµα της µετακίνησής 
τους βαρύνει την οργανικής τους θέση. Η ισχύς της 
παρούσας άρχεται την 1.7.2012.»

10. Στο άρθρο 30Β του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163), όπως αυτό 
συµπληρώθηκε µε το ν.4052/2012 (Α΄ 41) υποπερίπτωση 
δ΄ της περίπτωσης 2,  ∆ιάρθρωση− Αρµοδιότητες ∆ι−
εύθυνσης (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, 
η φράση «Ως Αρµοδιότητα του Τµήµατος ορίζεται η 
µελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προ−
γραµµάτων κοινωνικής προστασίας και οικονοµικής 
ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. 
Το Τµήµα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία ως εξής:» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ως αρµοδιότητες του Τµήµατος ορίζονται οι ακό−
λουθες:

(1) Η µελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση, ανάθεση, πα−
ρακολούθηση και έλεγχος της εφαρµογής προγραµ−
µάτων κοινωνικής προστασίας που αποσκοπούν στην 
εφαρµογή πλήρους δέσµης µέτρων σχετικών µε την 
υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων άσυλο και την 
παροχή προστασίας ατόµων που διαπιστευµένα χρή−
ζουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αναγνωρισµένων 
προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και 
δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος. Οι υποχρεώσεις 
καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία 
και απορρέουν ρητά από το διττό ρόλο της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ως Αρµόδιας 
Αρχής Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και 
ως Υπεύθυνης Αρχής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτε−
ρικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ει−
δικότερα, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, στην 
Ελλάδα.

(2) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων παρο−
χής κοινωνικής προστασίας στις οµάδες−στόχος, σύµ−
φωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.

(3) Η συνεργασία µε συναρµόδια υπουργεία, τη Γενική 
∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλ−
λους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, για τη χάραξη 
και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών.

(4) Η διαβούλευση µε τους εταίρους.
(5) Η υποβολή προτάσεων πολυετών και ετήσιων προ−

γραµµάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(6) Η διοργάνωση και δηµοσίευση, εφόσον ενδείκνυται, 

προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών και για την 
υποβολή προτάσεων.

(7) Η διενέργεια της προβλεπόµενης διαδικασίας για 
την επιλογή των σχεδίων για συγχρηµατοδότηση και η 
έκδοση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων για την 
ανάθεση αυτών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσφύγων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικα−
σία.

(8)  Η λήψη των πληρωµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριµένων πολυ−
ετών και ετήσιων προγραµµάτων.

(9) Η εξασφάλιση της συνοχής και της συµπληρωµα−
τικότητας µεταξύ των συγχρηµατοδοτήσεων του Ευ−
ρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων και εκείνων που προ−
βλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών και κοινοτικών 
χρηµατοδοτικών µέσων.
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(10) Η παρακολούθηση της παράδοσης των συγχρηµα−
τοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και ο έλεγχος 
του κατά πόσον οι δηλωθείσες δαπάνες για τις δράσεις 
έχουν όντως πραγµατοποιηθεί και συµµορφώνονται µε 
τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.

(11) Η µέριµνα ώστε να υφίσταται σύστηµα ηλεκτρο−
νικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής 
καταχώρισης κάθε δράσης που υπάγεται στα ετήσια 
προγράµµατα και να συλλέγονται τα δεδοµένα που 
αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικο−
νοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση.

(12) Η διασφάλιση ότι οι τελικοί δικαιούχοι και οι άλ−
λοι οργανισµοί που συµµετέχουν στην εφαρµογή των 
συγχρηµατοδοτούµενων από το Ταµείο δράσεων χρη−
σιµοποιούν είτε ένα χωριστό σύστηµα λογιστικής είτε 
ανάλογη λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλα−
γών που έχουν σχέση µε τη δράση, υπό την επιφύλαξη 
των εθνικών λογιστικών κανόνων.

(13) Η διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις του Ευρωπα−
ϊκού Ταµείου Προσφύγων  πραγµατοποιούνται εντός 
των οριζόµενων προθεσµιών και ότι ανταποκρίνονται 
στα πρότυπα ποιότητας που συµφωνήθηκαν µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους − µέλους.

(14) Η θέσπιση διαδικασιών για την εξασφάλιση της 
διατήρησης όλων των εγγράφων που αφορούν σε δα−
πάνες και λογιστικούς ελέγχους, τα οποία απαιτούνται 
για να εξασφαλισθεί κατάλληλη διαδροµή ελέγχου.

(15) Η διασφάλιση ότι η ελεγκτική αρχή λαµβάνει, για 
τους σκοπούς της διεξαγωγής των οριζόµενων λογιστι−
κών ελέγχων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες διαχείρισης και για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα σχέδια.

(16) Η εξασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβά−
νει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σχετικά µε τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποι−
ήθηκαν σε σχέση µε δαπάνες για τους σκοπούς της 
πιστοποίησης.

(17) Η σύνταξη και διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή εκθέσεων προόδου και τελικών εκθέσεων σχετικά µε 
την εφαρµογή των ετήσιων προγραµµάτων, δηλώσεων 
δαπανών πιστοποιηµένων από την αρχή πιστοποίησης 
και αιτήσεων πληρωµών ή δηλώσεων επιστροφής.

(18) Η παροχή πληροφοριών ή συµβουλών και η εξα−
σφάλιση της διάδοσης των αποτελεσµάτων των υπο−
στηριζόµενων δράσεων.

(19) Η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε 
τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών − µελών.

(20) Η επαλήθευση της εφαρµογής των κατευθυντη−
ρίων οδηγιών από τους τελικούς δικαιούχους.

(21) Η συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται 
για την υλοποίηση των επιδοτούµενων προγραµµά−
των.

(22) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη 
σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας ειδών και 
παροχής υπηρεσιών για την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., 
η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης 
των διαγωνισµών και των επιτροπών παραλαβής των 
ειδών, η παρακολούθηση του έργου τους και η απο−
στολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισµών στο 
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού για την 
εκκαθάριση της δαπάνης και ο χειρισµός κάθε άλλου 
σχετικού θέµατος.

(23) Σύµφωνα µε την 573/2007/ΕΚ απόφαση του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εφεξής 
«Βασική Πράξη», καθώς και την 2008/22/ΕΚ εφαρµοστική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συ−
µπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, οι αρ−
µοδιότητες της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π. ανατέθηκαν 
στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε 
το άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β΄ του ν. 3613/2007 
(Α΄ 263) και ασκούνται από το Τµήµα (Π2δ) Προστασί−
ας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, όπως αυτό 
συστάθηκε µε το άρθρο 51 παράγραφος 11 στοιχείο α΄ 
του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 
παράγραφος 8 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

Το Τµήµα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία, ως 
εξής:».

Άρθρο 57
Ρυθµίσεις θεµάτων Ευρωπαϊκού Ταµείου

 Προσφύγων (Ε.Τ.Π)

1. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Υπεύθυ−
νη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων για την 
ανάθεση της υλοποίησης των τακτικών, συγχρηµατο−
δοτούµενων προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσφύγων σε φορείς υλοποίησης και στην οποία πε−
ριλαµβάνονται οι κανόνες δηµοσιοποίησης της σχετι−
κής πρόσκλησης, τα στάδια συλλογής, επεξεργασίας 
και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια και η 
µέθοδος αξιολόγησης, η διαδικασία ανάθεσης των προ−
κρινόµενων προγραµµάτων, καθώς και οι διαδικασίες 
εξέτασης των ενστάσεων και ενηµέρωσης των συµµε−
τεχόντων, περιγράφεται σε διακριτή διοικητική πράξη 
της Υπεύθυνης Αρχής, υπογεγραµµένη από τον έχοντα 
την αρµοδιότητα τελικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην «Περιγραφή των Συστηµάτων ∆ια−
χείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» 
της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 

2. Η διαδικασία ανάθεσης τακτικών προγραµµάτων 
από την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π. διέπεται από τα 
ρητώς προβλεπόµενα στην «Περιγραφή των Συστηµά−
των ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control 
Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής. 

3. Η διαδικασία ανάθεσης έκτακτων προγραµµάτων 
από την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., σύµφωνα µε το άρ−
θρο 5 της Βασικής Πράξης του Ε.Τ.Π. και το άρθρο 40 
της Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ε.Ε. που αφορούν στο 
πρόγραµµα «Επείγοντα Μέτρα», το οποίο απαιτεί άµεση 
έναρξη, λόγω επειγουσών συνθηκών που δηµιουργούν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή την πρόσβα−
ση στην προστασία την οποία χορηγεί η κοινοτική νο−
µοθεσία, σε άτοµα που ενδεχοµένως χρήζουν διεθνούς 
προστασίας, η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να εξαντλεί τη 
διαχειριστική της ευχέρεια, η οποία παρέχεται από τις 
ισχύουσες, κοινοτικές, κανονιστικές πράξεις που ισχύουν 
κάθε φορά για τα εν λόγω προγράµµατα του Ε.Τ.Π..

4. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απευθείας ανά−
θεση προγραµµάτων, χωρίς προηγούµενη διαδικασία 
δηµοσίευσης πρόσκλησης, σε φορείς υλοποίησης, οι 
οποίοι αξιολογούνται βάσιµα από την Υπεύθυνη Αρχή 
ως ικανοί να φέρουν εις πέρας τα εν λόγω έργα.

5. Για τη διενέργεια διαδικασιών προµηθειών, στο 
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πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας της Υπεύθυνης Αρχής, 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατά−
ξεις της Βασικής Πράξης του Ε.Τ.Π. και της εφαρµοστι−
κής Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγε−
νέστερα, ακολουθούνται αποκλειστικά οι διαδικασίες 
που περιγράφονται ρητά στην «Περιγραφή των Συστη−
µάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control 
Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 

6. Στους φορείς υλοποίησης των συγχρηµατοδοτού−
µενων προγραµµάτων του Ε.Τ.Π. δύνανται να περιλαµ−
βάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
εταιρείες του ιδιωτικού και δηµόσιου δικαίου, διεθνείς 
οργανισµοί και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
∆εν επιτρέπεται περιορισµός της ευρύτητας της κα−
τηγορίας των δυνητικών δικαιούχων, µε την εφαρµογή 
οποιωνδήποτε κριτηρίων οµαδοποίησης αυτών που δεν 
προβλέπεται ρητά από την «Περιγραφή των Συστηµά−
των ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control 
Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 

7. Για την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων του Ε.Τ.Π., η Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π. 
δύναται να θέτει προϋπόθεση υποβολής εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα 
καθορίζεται ρητά σε διοικητική πράξη, η οποία θα υπο−
γράφεται από τον έχοντα αρµοδιότητα τελικής υπογρα−
φής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην «Περιγραφή 
των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Management 
& Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή 
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. Σε 
κάθε περίπτωση, το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
δεν θα ξεπερνά το 10% της συνολικής αξίας του ανα−
τιθέµενου έργου. 

8. Η ανωτέρω διάταξη θα εφαρµόζεται εξαιρετικά, 
κατά περίπτωση και µόνο όταν αυτό κρίνεται απαραί−
τητο από την Υπεύθυνη Αρχή, µε κριτήριο το επισφαλές 
των ανατιθέµενων προγραµµάτων ή λόγω ενδεχόµενης 
αφερεγγυότητας των τελικών δικαιούχων, η οποία θα 
έχει επίπτωση ενδεχόµενη απώλεια των διατιθέµενων 
πόρων του εν λόγω Σχεδίου και εφόσον έχουν εξαντλη−
θεί οι διαθέσιµες εναλλακτικές δυνατότητες διασφάλι−
σης των πόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι λόγοι που 
επιβάλλουν τη χρήση του µέσου της εγγυητικής επιστο−
λής θα παρατίθενται µε σαφήνεια στη διοικητική πράξη 
µε την οποία θα αποφασίζεται το ακριβές ύψος αυτής 
από τον έχοντα αρµοδιότητα τελικής υπογραφής. 

9. Ο προσδιορισµός του αρµόδιου τελικού υπογρά−
φοντος του συνόλου των διοικητικών πράξεων και 
διαδικαστικών εντύπων που απαιτούνται στο πλαίσιο 
της διαχείρισης των αρµοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρ−
χής του Ε.Τ.Π. προβλέπεται ρητά στην «Περιγραφή των 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Management & 
Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή 
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης και των κατά περίπτωση αρµόδιων 
Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρ−
µογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σχετικά µε 
την οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής του 
Ε.Τ.Π., τη συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων Υπουρ−
γείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

11. Κάθε ειδικότερη ή γενικότερη διάταξη, η οποία αντί−
κειται στις διατάξεις του παρόντος και ρυθµίζει αντί−
στοιχες ή παραπλήσιες διαδικασίες σχετικών φορέων ή 
ευρύτερων κατηγοριών οργανισµών όπου ενδεχοµένως 
εµπίπτει η Υπεύθυνη Αρχή, παύει να ισχύει.

Άρθρο 58

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 
(Α΄228) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι υγειονοµικές διατάξεις εκδίδονται µετά από 
αιτιολογηµένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή µετά 
από γνώµη του ΕΣΥ∆Υ ή του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή 
του ΟΚΑΝΑ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονοµικών 
Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων 
ανατίθεται στα αρµόδια υγειονοµικά – ελεγκτικά όρ−
γανα.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 
228) τροποποιείται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
εκδίδει υγειονοµικές διατάξεις µε άµεσα εκτελεστό 
χαρακτήρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας 
για θέµατα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, νοσοκο−
µείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, καθώς και για την αντιµετώπιση κινδύνου 
προερχόµενου από µεταδοτικά νοσήµατα ή µικροβιο−
λογικές µολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρµοδιότητα 
έκδοσης υγειονοµικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και 
δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω 
φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νο−
µοθετικό πλαίσιο.»

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 
(Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής:

«8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή 
ο Περιφερειάρχης, µετά από προηγούµενη αιτιολογηµέ−
νη γνωµοδότηση−εισήγηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρµόδιων φο−
ρέων, µπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα 
ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέρο−
ντος ή την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας 
ή επιτηδεύµατος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου 
χώρου που χρησιµοποιείται για διαβίωση αν µπορεί να 
προκληθεί κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Οι ως άνω 
επιχειρήσεις, οικίες και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά 
χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την 
αρµόδια αστυνοµική αρχή. Κατ’ εξαίρεση για κλείσιµο 
επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κα−
θώς και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από τρι−
άντα (30) ηµέρες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής.»

4. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) 
προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. 0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονοµικού 
Κανονισµού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατά−
ξεων όλων των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, που εκδίδονται 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή 
κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόµου, τιµωρούνται µε φυλά−
κιση µέχρις ενός έτους ή χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιµωρούνται 
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βαρύτερα. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργού−
νται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3904/2010 
(Α΄ 218).»

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µηνός 
Μαρτίου 2012 δύνανται να αποδοθούν, από τη ∆ΕΗ και 
τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµα−
τος, µέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, 
εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρµόζεται 
η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπρά−
ξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές 
καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων µέχρι την 12η Απριλίου 
2012.»

6. α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων 
ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του ν.2322/1995 (Α΄ 143), των οποίων οι εγγυ−
ηµένες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο οφειλές ανέρχονται 
σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 20% των συνολικών 
υποχρεώσεών τους, επί αιτήµατος συµφωνίας µε το 
∆ηµόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κε−
φαλαίου του ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρµόδιο για τη 
γνωµοδότηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών είναι το 
Συµβούλιο ∆ιαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητι−
κής ευθύνης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µετά από γνώµη 
της αρµόδιας για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων 
∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 
2322/1995 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε µε την πα−
ράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την ένσταση 
της διζήσεως, µε την απόφαση αυτή, επιτρέπεται µόνο 
µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης 
και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού 
∆ηµοσίου.»

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 
(Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και 
τρίτο ως εξής:

«Προς εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδα−
φίου µε ενέργειες των ∆.Ο.Υ. η πλήρης υποκατάσταση 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου επέρχεται αφ’ ενός αυτοδίκαια 
από το νόµο για το εγγυηµένο τµήµα των οφειλών 
που βεβαιώνεται στις ∆.Ο.Υ. και αφ’ ετέρου µε έγγραφη 
συµβατική εκχώρηση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, από τις 
τράπεζες, όλων των δικαιωµάτων τους που απορρέουν 
από τις δανειακές συµβάσεις, µε σκοπό την επιδίωξη 
της είσπραξης αποκλειστικά από τις ∆.Ο.Υ..

Οι ∆.Ο.Υ. που πραγµατοποιούν εισπράξεις µε χρησι−
µοποίηση των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται 
να αποδίδουν τα ποσά που αναλογούν στις δανείστριες 
τράπεζες για το µη εγγυηµένο τµήµα των ανεξόφλητων 
απαιτήσεών τους µε βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας 
υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ..»

7. Στο άρθρο 2 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113 ) προστίθεται 
παράγραφος 6, ως εξής: 

«6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, επιτρέ−

πεται στο Ταµείο να χορηγεί από το δεσµευµένο τοµέα 
του δάνεια προς νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
ανώνυµες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, µετά από 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, εφαρµο−
ζόµενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 256/1984 
(Α΄101).»

8.α. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να χορηγεί χρηµατι−
κές προκαταβολές στη ∆.Ε.Η. έναντι των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών ή και λοιπών οφειλών της τρέχουσας χρήσης 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται µε 
την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, προς 
τη ∆.Ε.Η. και µέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές 
αυτές επιστρέφονται ή συµψηφίζονται κατά το µέρος 
και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

β. Το συνολικό ύψος των κατά την προηγούµενη υπο−
παράγραφο οφειλών, προκειµένου να προσδιοριστεί 
το ύψος των χρηµατικών προκαταβολών, βεβαιώνεται 
είτε µε επίσηµα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυ−
βέρνησης είτε µε επίσηµα έγγραφα της ∆.Ε.Η. προς 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε θεωρηµένα 
αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων των 
αρµόδιων δικαστηρίων.

9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007−2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρη−
µατοδοτούµενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και 
δηµοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους 
φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 
γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 
(Α΄ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 
1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως 
και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητι−
κές πράξεις καταργούνται αναδροµικά από το χρόνο 
ισχύος τους.

10. α) Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 
του π.δ. 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρά−
γραφο 10 του άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος 
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωµένη διοίκηση − Ενσωµάτωση Οδηγί−
ας 2009/50/ΕΚ», µετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται 
η λέξη «και», τίθεται κόµµα και µετά τις λέξεις «∆ικαιο−
σύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» προ−
στίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».

β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 131 
του π.δ. 96/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται.

Άρθρο 59

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 
(Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πά−
σχει από λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευά−
λωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας 
προέλευσης ή της χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων 
ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την 
έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999 (Α΄ 161) ή του ότι 
διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχει−
ώδεις 2. κανόνες υγιεινής, όπως τα θέµατα αυτά καθο−
ρίζονται από υγειονοµικές διατάξεις.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 
του ν.3386/2005 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:

 «δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά 
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοι−
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µώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοι−
µώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της κατάστασης της 
δηµόσιας  υγείας στη χώρα προέλευσής τους ή της 
χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι 
είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατά−
ξεων του ν. 2734/1999, ή του ότι διαµένει υπό συνθήκες 
που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, 
όπως τα θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές 
διατάξεις.»

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους υποβάλλονται υποχρεωτικά σε υγειονο−
µική εξέταση και στην προσήκουσα νοσηλεία. Για τους 
χώρους νοσηλείας εφαρµόζονται οι περί κρατουµένων 
διατάξεις, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προ−
ϋποθέσεις κράτησής τους.

Άρθρο 60

Οι δαπάνες µετακινήσεων και εκπαίδευσης του προ−
σωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, Λιµενικού Σώµατος−
Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγµατοποιήθηκαν έως 
31.12.2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων 
ή χωρίς την πιστή τήρηση της προβλεπόµενης διαδι−
κασίας στο π.δ. 113/2010, λόγω κάλυψης επιτακτικών 
αναγκών δηµόσιας ασφάλειας, µπορούν, κατά παρέκκλι−
ση των ισχυουσών διατάξεων, να πληρωθούν έως την 
31.12.2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογι−
σµού εξόδων της Ελληνικής Αστυνοµίας, Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. 
έτους 2012.

Άρθρο 61

Στο ν. 4052/2012 στο κεφάλαιο Η «Ρυθµίσεις σχετικά 
µε τα φάρµακα» στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 
8, ως εξής:

«Ειδικά επιτρέπεται η χονδρική πώληση προϊόντων 
από παραγωγούς, αντιπροσώπους και εισαγωγείς προς 
άλλες φαρµακευτικές εταιρίες, νόµιµα εγκατεστηµένες 
και λειτουργούσες στην Ελληνική Επικράτεια, µε τη σύµ−
φωνη γνώµη από τον ΕΟΦ, σε τιµή που θα καθορίζεται 
από την µεταξύ τους συµφωνία και µε την προϋπόθεση 
ότι η τελική πώληση του προϊόντος προς τους χον−
δρεµπόρους, τα φαρµακεία, τις φαρµακαποθήκες, το 
δηµόσιο και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύµατα και 
ιδιωτικές κλινικές, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τις τιµές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα αγορανοµική 
νοµοθεσία. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες υλοποίησης της 
προαναφερόµενης συµφωνίας και ο ενδεχόµενος κα−
θορισµός νέας τιµής λιανικής πώλησης».

Άρθρο 62

Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, βεβαιωµέ−
νες στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), που 
οφείλονται από φόρο µεταβίβασης ονοµαστικών µετο−
χών, µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο, επιχειρήσεων 
που ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι ίδιοι οι εργαζόµε−
νοι, εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της 
κύριας οφειλής, απαλλάσσονται κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και τους πρόσθετους φόρους 
ή τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 και 
συµβεβαιώθηκαν µε την κύρια οφειλή.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση 
πρέπει να κατατεθεί µέχρι και την 31η Μαΐου 2012 στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωµένες οι οφειλές.
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Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

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

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

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

  ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õ�ðì÷ì÷ úùðð�ò øì÷ êúìñêöî�ç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê�÷

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùò�öôñê÷ ú.ê.ï.

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  34 * ΑΘΗΝΑ  104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01000891104120028*




