N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο
δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ
ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ
Άξζξν 1
Δγγπήζεηο - Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί
1. Σν Γεκφζην εγγπάηαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ πζηήκαηνο ηεο ρψξαο κε
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο ζχληαμεο γηα θάζε δηθαηνχρν.
2. Βαζηθή ζχληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2015, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο απηφο.
3. Αλαινγηθή ζχληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζην χςνο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε αζθάιηζεο, απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο, θάζε
αζθαιηζκέλνπ πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο κεηά ηελ 1.1.2015 ζε θνξείο θχξηαο
αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. Σν αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο
ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο
ηνπ Γεκνζίνπ.
4. Σα ζέκαηα ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο θαη
ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ησλ
Ν.Π.Γ.Γ., νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκίδαο ζα ξπζκηζηνχλ κε
εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ λφκν ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ.
Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Βνπιήο ηα ζέκαηα ηνπ λφκνπ απηνχ ζα θαλνληζηνχλ απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο.
Άξζξν 2
Βαζηθή ζύληαμε
1. Απφ 1.1.2015 θαη εθεμήο θαζηεξψλεηαη βαζηθή ζχληαμε. Σν χςνο ηεο βαζηθήο
ζχληαμεο, γηα ην έηνο 2010, θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ εμήληα (360,00)
επξψ κεληαίσο, γηα 12 κήλεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ απηνχ.
2. Σελ αλσηέξσ βαζηθή ζχληαμε δηθαηνχληαη:

Α. Οη αζθαιηζκέλνη ησλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαζψο θαη νη ηαθηηθνί
ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, νη ζηξαηησηηθνί θαη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄
θαη β΄ βαζκίδαο, αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, πνπ ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ηελ 1.1.2015 θαη εθεμήο.
Η βαζηθή ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ νηθείν
αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ην Γεκφζην. ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ νπνίσλ ε ζχληαμε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, απνηειεί άζξνηζκα δχν ηκεκάησλ, ε
βαζηθή ζχληαμε ππνινγίδεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηα έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2011 θαη
εθεμήο πξνο ην ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο.
Σν πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο κεηψλεηαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο θαηά
1/35 γηα θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ ηξηάληα πέληε (35) εηψλ δηακνλήο ζηελ
Διιάδα, κεηαμχ ηνπ 15νπ θαη ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Σν πνζφ ηεο βαζηθήο
ζχληαμεο κεηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε
κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο, ζε κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο, θαζψο θαη
ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ. Η κείσζε ηεο βαζηθήο ζχληαμεο
πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε γήξαηνο,
αλέξρεηαη ζε 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ
ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε
ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 67% έσο θαη 79,99% ρνξεγείηαη ην 75% ηεο
βαζηθήο ζχληαμεο, θαη κε πνζνζηφ απφ 50% έσο θαη 66,99% ρνξεγείηαη ην 50% απηήο.
Οη κεηψζεηο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 612/1977 (ΦΔΚ 164 Α΄), θαζψο θαη γηα ηα πξφζσπα ηνπ ηεηάξηνπ εδαθίνπ ηεο
πεξίπησζεο α´ ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ. 169/2007 (ΦΔΚ 210
Α΄). ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, ην πνζφ ηεο βαζηθήο
ζχληαμεο πξνζδηνξίδεηαη γηα ηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη θάζε ζπλδηθαηνχρν κε βάζε ην
δηθαηνχκελν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θάζε θνξέα ή ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο, πνζνζηφ ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηέθλα, ε θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο ιήγεη
κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Σν
θαηαβαιιφκελν ζε απηά πνζνζηφ, κεηά ηε δηαθνπή ρνξήγεζήο ηνπ, πξνζηίζεηαη ζην
πνζνζηφ πνπ ρνξεγείηαη ζην δηθαηνχρν επηδψληα ζχδπγν θαη έσο ην πνζνζηφ ηεο
δηθαηνχκελεο ζχληαμεο. Δάλ ν ζπληαμηνχρνο ιφγσ ζαλάηνπ ιακβάλεη ζχληαμε θαη απφ
ίδην δηθαίσκα ή πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, δηθαηνχηαη βαζηθή
ζχληαμε γηα ηελ εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμε θαη γηα ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο ζπληάμεηο
ιφγσ ζαλάηνπ. Δάλ ν ζπληαμηνχρνο, ιφγσ ζαλάηνπ, ζχδπγνο εξγάδεηαη ή απαζρνιείηαη
δηθαηνχηαη βαζηθή ζχληαμε.
ε πεξίπησζε επηκεξηζκνχ ηεο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη
ηέθλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ απηνχ, ην πνζφ ηεο
βαζηθήο ζχληαμεο θαηαλέκεηαη θαηά ηα ίδηα πνζνζηά.
Πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο κε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο
ζπληάμεηο ρνξεγείηαη κία βαζηθή ζχληαμε. ηελ πεξίπησζε ζπληαμηνχρνπ ή δηθαηνχκελνπ
κηαο πιήξνπο ζε πνζφ θαη κηαο κεησκέλεο θχξηαο ζχληαμεο, ην πνζφ ηεο ρνξεγνχκελεο

βαζηθήο ζχληαμεο είλαη πιήξεο θαη θαηαβάιιεηαη απφ ην θνξέα πνπ ρνξεγεί ηελ πιήξε
ζχληαμε. Αξκφδηνο θνξέαο θαηαβνιήο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία
ζπληαμηνχρσλ, είλαη ν απνλέκσλ ηελ αλαινγηθή ζχληαμε θνξέαο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην
Γεκφζην.
Β. Οη αλαζθάιηζηνη θαη φζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ιηγφηεξεο απφ 4.500 εκέξεο ή
δεθαπέληε (15) έηε αζθάιηζεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην
Γεκφζην, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
α) Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
β) Σν αηνκηθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα, απφ νπνηαδήπνηε πεγή, θαηά ην
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ζαξάληα
(5.040) επξψ θαη δέθα ρηιηάδσλ νγδφληα (10.080) επξψ αληίζηνηρα. Σα αλσηέξσ πνζά
αλαθαζνξίδνληαη θαηά ην πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο.
γ) Γηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε, κεηαμχ ηνπ
15νπ θαη ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Η κφληκε δηακνλή απνδεηθλχεηαη κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ
Υσξψλ.
Σν χςνο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο είλαη πιήξεο γηα φζνπο πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα αλσηέξσ
θξηηήξηα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) πιήξε έηε
δηακνλήο θαη κεηψλεηαη θαηά 1/35 γηα θάζε έλα (1) έηνο πνπ ππνιείπεηαη ησλ ηξηάληα
πέληε (35) εηψλ δηακνλήο. Η βαζηθή ζχληαμε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ δηθαηνχρσλ
δελ κεηαβηβάδεηαη ζε δηθαηνδφρα πξφζσπα. Αξκφδηνο θνξέαο θαηαβνιήο ηεο βαζηθήο
ζχληαμεο είλαη ν ΟΓΑ ζε πεξίπησζε κε δηθαηνχρσλ αλαινγηθνχ πνζνχ ζχληαμεο θαη νη
θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην απφ ηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεηαη ην αλαινγηθφ
πνζφ ζχληαμεο.
3. Η εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ πεξί
πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη επηθπξψζεη ε Διιάδα.
Άξζξν 3
Αλαινγηθό πνζό ζύληαμεο αζθαιηζκέλωλ από 1.1.2011 θαη εθεμήο
1. Οη αζθαιηζκέλνη γηα πξψηε θνξά, απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο, ζε θνξείο θχξηαο
αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο κεηά ηελ 1.1.2015, δηθαηνχληαη αλαινγηθνχ πνζνχ ζχληαμεο, κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο, ν
νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο πιήξνπο έηνπο αζθάιηζεο ή ηξηαθνζίσλ
(300) εκεξψλ θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά πεξίπησζε. Όξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, αλ ν ρξφλνο
αζθάιηζεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ ή 4.500 εκεξψλ αζθάιηζεο,
θαζνξίδεηαη ην 65ν έηνο. Η κεληαία ζχληαμε ησλ αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη γηα θάζε
πιήξεο έηνο αζθάιηζεο, κε βάζε πνζνζηά επί ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληάμηκσλ
απνδνρψλ ή αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη σο εμήο:

ΗΜ/ΘΙΑ ΑΦΑΛΙΗ

ΔΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ
αλαπιήξσζεο γηα φιν
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ΣΟΝ ΑΦ. ΒΙΟ ΒΑΔΙ ΣΗ
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300

4.500

0,80%

4.501

5.400

0,86%

5.401

6.300

0,92%

6.301

7.200

0,99%

7.201

8.100

1,06%

8.101

9.000

1,14%

9.001

9.900

1,22%

9.901

10.800

1,31%

10.801

11.700

1,40%

11.701

15.000

1,50%

Όπνπ ν ρξφλνο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη ζε κήλεο ή έηε, θάζε κήλαο αληηζηνηρεί ζε 25
εκέξεο αζθάιηζεο θαη θάζε έηνο ζε 300 εκέξεο αζθάιηζεο.
Σν ηειηθφ πνζφ ζχληαμεο θαζνξίδεηαη γηα φια ηα έηε κε βάζε ην ζπληειεζηή πνπ
αληηζηνηρεί ζην ηειεπηαίν πιήξεο έηνο αζθάιηζεο.
2. Χο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο
γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο πνπ αζθαιίδνπλ
κηζζσηνχο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ
απνδνρψλ πνπ έιαβε ν αζθαιηζκέλνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ,
πιελ ησλ απνδνρψλ ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο,
επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ δψξσλ
ενξηψλ θαη επηδφκαηνο αδείαο, δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ απαζρφιεζεο πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέλνο εληφο ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ. Γηα ηνπο θνξείο
θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ, ζηνπο νπνίνπο σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ
ζεσξείηαη ε εκέξα εξγαζίαο, ε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην δηαίξεζε γίλεηαη κε ηνλ
αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πειίθν πνιιαπιαζηάδεηαη
επί είθνζη πέληε (25).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ ππάγνληαη
ζηελ αζθάιηζε ησλ Σνκέσλ ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΔΣΑΠ-ΜΜΔ) ιακβάλεηαη ππφςε ν

κέζνο φξνο ησλ πνζψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ
εηζθνξέο θαζ’ φιν ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ή ν κέζνο φξνο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θαη δηακνξθψλνληαη
θαζ’ φιν ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ, νη απνδνρέο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή ν ζπληάμηκνο κηζζφο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, γηα θάζε
εκεξνινγηαθφ έηνο, πιελ ησλ απνδνρψλ ή ηνπ κηζζνχ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ή ηκήκαηνο
έηνπο θαηά ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη ππφςε
απμεκέλεο θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη κε ζπληειεζηή
σξίκαλζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε έηνο, κε λφκν κεηά απφ γλψκε ηεο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο ζηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο
απηναπαζρνινπκέλσλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο
θαζ’ φιν ην ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο, έηνπο. Γηα
ηνπο κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
3. Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ ηεο βαζηθήο θαη ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, γηα
ρξφλν αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ ή ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 80%
θαη άλσ ή ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζε δεθαπέληε (15) εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο θαζνξίδνληαη απφ
ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ηνπ 2015, αλαπξνζαξκνδφκελν εθεμήο
θαηά ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ. Σν θαηψηαην απηφ φξην κεηψλεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ ν ζπληαμηνχρνο ιακβάλεη ζχληαμε κεησκέλε ιφγσ γήξαηνο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ απηνχ ή κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο. Σν
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ επηδψληνο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ δελ
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 80% ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
4. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 43 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄), φπσο ηζρχνπλ.
Άξζξν 4
Αλαινγηθό πνζό ζύληαμεο αζθαιηζκέλωλ πξηλ από ηελ 1.1.2011
1. Όζνη έρνπλ ππαρζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο
αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην έσο θαη 31.12.2010 θαη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζε ζχληαμε
γήξαηνο ή αλαπεξίαο κεηά ηελ 1.1.2015, δηθαηνχληαη:
α) Σκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο έσο 31.12.2010, ην
νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θαη ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ή αζθαιηζηηθέο
θαηεγνξίεο ή ηα νξηδφκελα θαη’ έηνο πνζά ζπληάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν
ζπληαμηνδφηεζεο θαη φπσο πξνβιέπνληαη γηα θάζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην
Γεκφζην απφ γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.

β) Σκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο απφ 1.1.2011 έσο ηελ
εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο.
Σν πνζφ γηα ην αλαινγηθφ ηκήκα ηεο ζχληαμεο γηα θάζε πιήξεο έηνο ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, αθνχ πξψηα
ζπλππνινγηζηνχλ ηα έηε αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέλνο έσο
31.12.2010, νη δε ζπληάμηκεο απνδνρέο ή ν ζπληάμηκνο κηζζφο ή νη αζθαιηζηηθέο
θαηεγνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζχληαμεο απφ 1.1.2011
θαη εθεμήο είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην έηνο απηφ θαη κεηά. Σν ζπλνιηθφ
πνζφ ζχληαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ
απηήο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαζηαηηθψλ θαη εηδηθψλ
δηαηάμεσλ ή ησλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο έσο 31.12.1992 θαη απφ 1.1.1993
αζθαιηζκέλνπο αληίζηνηρα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζαπμήζεσλ ηέθλσλ ή θαη
ζπδχγνπ, φπνπ πξνβιέπεηαη, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε
θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ, αλάινγα κε ην ρξφλν ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε.
2. Δηδηθά γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζε ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ θνξείο
θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην κέρξη 31.12.2014, ην εηήζην πνζνζηφ ππνινγηζκνχ ηεο
ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έηνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2013 θαη εθεμήο δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο
απηέο ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ. 3847/2010 (ΦΔΚ 67 Α΄).
3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγηθνχ πνζνχ ζχληαμεο απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο, ζε
θνξείο ή ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπνληαη ζπληάμηκεο απνδνρέο ή ζπληάμηκνο
κηζζφο ή αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο, νη αζθαιηζκέλνη θαηαηάζζνληαη ζηελ πιεζηέζηεξε
αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ, κε βάζε ηηο εηζθνξέο πνπ θαηέβαιαλ
ζην θνξέα ή ηνκέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο, έηνπο.
4. Οη δηθαηνχρνη θαη ην πνζφ ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θάζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ.
5. Η εθδίθαζε ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο νη
νπνίνη απφ 1.1.2011 ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππάγεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο.
Άξζξν 5
Ρύζκηζε ζεκάηωλ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο
1. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 4202/ 1961 (ΦΔΚ 175 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 1405/1983 (ΦΔΚ 180 Α΄) θαη ην άξζξν 14 ηνπ λ.
1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α΄), αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο:

«1. Σα πξφζσπα ηα νπνία αζθαιίζζεθαλ δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ηνλ ηειεπηαίν νξγαληζκφ, ζηνλ
νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλα θαηά ηελ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, εθφζνλ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ αζθάιηζή ηνπ:
α) Πέληε (5) νιφθιεξα έηε ή 1.500 εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ φκσο είθνζη (20)
κήλεο ή 500 εκέξεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηε δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο ή
ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ
γήξαηνο.
β) αξάληα (40) κήλεο ή 1.000 εκέξεο εθ ησλ νπνίσλ φκσο δψδεθα (12) κήλεο ή 300
εκέξεο αληίζηνηρα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηε δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο ή
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο ή
ζαλάηνπ.
Χο λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαζψο θαη
ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, λννχληαη νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν
γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ρξφλν, ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία θαη ην ζάλαην.
Δηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ελεξγνχ αζθαιηζηηθνχ δεζκνχ, ζηε
ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζε δεδνκέλν ρξφλν ζε ζρέζε κε ην ρξφλν δηαθνπήο ηεο
απαζρφιεζεο, ζηελ παξαγξαθή θ.ιπ., δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
2. Αλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ ηνλ
αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο ή ησλ εηψλ αζθάιηζεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ
απαηηνχκελν απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ, ρξφλν αζθάιηζεο γηα ηε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ιφγσ
ζαλάηνπ ή δελ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ
εκεξψλ εξγαζίαο ή εηψλ αζθάιηζεο πνπ νξίδνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δηθαηνχληαη ζχληαμε απηφο ή ηα κέιε
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο
πεξηζζφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο ή έηε αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ν
ηειεπηαίνο, εθφζνλ:
α) Ο αζθαιηζκέλνο πνπ αηηείηαη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο, έρεη
ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο ή είλαη αλάπεξνο κε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ.
β) Πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία
ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν αζθάιηζεο.
3. Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ
πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο
πεξηζζφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο ή έηε αζθάιηζεο, ηφηε ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ

θξίλεηαη απφ ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίζζεθε θαηά θζίλνπζα
ζεηξά αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζίαο, εθηφο απφ ηνλ ηειεπηαίν.
Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεη
ε λνκνζεζία φισλ ησλ νξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίζζεθε πξηλ απφ ηνλ
ηειεπηαίν, ηφηε ν ηειεπηαίνο νξγαληζκφο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζή ηνπ
1.000 εκέξεο εξγαζίαο ή ζαξάληα (40) κήλεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 300 εκέξεο
εξγαζίαο ή δψδεθα (12) κήλεο αζθάιηζεο αληηζηνίρσο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη γηα
ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, εθφζνλ ν
αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζή ηνπ νπνηεδήπνηε 300 εκέξεο
εξγαζίαο.
4. Οιφθιεξνο ν ρξφλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα
ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο νξγαληζκφ σο ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ,
ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
ζχληαμεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε πξνζκέηξεζε κφλν κέξνπο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαλχζεθε
ζηελ αζθάιηζε ηνπ θάζε νξγαληζκνχ.»
2. Σν εδάθην β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Σν αλσηέξσ ηκεκαηηθφ πνζφ δχλαηαη θαη’ επηινγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα θαηαβιεζεί
ηαπηφρξνλα κε απηφ ηνπ απνλέκνληα, κεησκέλν θαηά 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ
ππνιείπεηαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69
ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄) νξίσλ ειηθίαο.»
3. Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο κηζζσηψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 2α, 5, 12β θαη 13 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3232/ 2004 (ΦΔΚ 48 Α΄),
πνιιαπιαζηάδνληαη γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε δηαθνπή ηεο
αζθάιηζεο ζε απηνχο, κέρξη ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο.
ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
ΔΧ ΣΗ

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
ΤΝΣΔΛΔ
ΣΗ

ΤΝΣΑΞΙΟΓΟ
ΣΗΗ

ΔΧ ΣΗ
ΤΝΣΑΞΙΟΓΟ
ΣΗΗ

ΔΣΗ
ΑΦΑΛΙΗ
ΤΝΣΔΛΔ
ΣΗ

ΔΧ ΣΗ
ΤΝΣΑΞΙΟΓΟ
ΣΗΗ

ΤΝΣΔΛΔ
ΣΗ

1

1,020

16

1,373

31

1,848

2

1,040

17

1,400

32

1,885

3

1,061

18

1,428

33

1,922

4

1,082

19

1,457

34

1,961

5

1,104

20

1,486

35

2,000

6

1,126

21

1,516

36

2,040

7

1,149

22

1,546

37

2,081

8

1,172

23

1,577

38

2,122

9

1,195

24

1,608

39

2,165

10

1,219

25

1,641

40

2,208

11

1,243

26

1,673

41

2,252

12

1,268

27

1,707

42

2,297

13

1,294

28

1,741

43

2,343

14

1,319

29

1,776

44

2,390

15

1,346

30

1,811

45

2,438

Οη ζπληειεζηέο κεηαβάιινληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά ηελ εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο, απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
κε βάζεη ηελ εμέιημε ησλ ζπληειεζηψλ σξίκαλζεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ. Η
ηζρχο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 αξρίδεη απφ 1.1.2011 γηα αηηήζεηο πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο.
4. Σν πνζνζηφ επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48
Α΄), φηαλ ν ΟΑΔΔ είλαη ζπκκεηέρσλ θνξέαο θαη επηιεγνχλ γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε νη
αζθαιηζηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, θαζνξίδεηαη ζε 2% γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο θαη κέρξη
ηξηάληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο.
5. ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3518/2006 (ΦΔΚ 272 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο:
«3. ε πεξίπησζε πνπ έρεη δηαλπζεί δηαδνρηθά ρξφλνο αζθάιηζεο ζε επηθνπξηθφ θνξέα
θαη ζηνλ θαηαξγνχκελν Δ.Λ.Π.Π. ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ζην ρξφλν
ηεο Δηδηθήο Πξνζαχμεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαδνρηθή
αζθάιηζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζηνλ θιάδν επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.-Σνκείο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ή ζε
πξνγελέζηεξν επηθνπξηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ν ρξφλνο απηφο.
Η δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ 1.1.2006.»
6. ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3518/2006 (ΦΔΚ 272 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο:
«3. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, φηαλ ν Σνκέαο
χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) είλαη
ζπκκεηέρσλ θνξέαο, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο νξίδνληαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ είθνζη
(1.020) επξψ απφ 1.1.2006. Σν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εθάζηνηε πνζνζηφ

αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.-Σνκέαο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ.»
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ κφλνπ, ηνπ λ. 3847/2010 (ΦΔΚ 67 Α΄), πνπ αθνξνχλ ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο.
8. α) Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 4202/1961 (ΦΔΚ 175 Α΄), φπσο απηέο ηζρχνπλ,
εθαξκφδνληαη θαη επί πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηε βνπιεπηηθή ηδηφηεηα, ηε ζέζε
Τπνπξγνχ ή Τθππνπξγνχ, θαζψο θαη ησλ αηξεηψλ, πξνέδξσλ θνηλνηήησλ, δεκάξρσλ
θαη λνκαξρψλ ηνπ πξντζρχζαληνο θαζεζηψηνο.
β) Σα αλσηέξσ πξφζσπα δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ
αζθάιηζή ηνπο ζηνπο Κιάδνπο θχξηαο, επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαη πξφλνηαο, ζηνπο
νπνίνπο ήηαλ αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ εθινγή ηνπο ή λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ρξφλνπο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηε ζεηεία ηνπο, νπνηεδήπνηε, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Κιάδνπο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα βαξχλνπλ ηα πξφζσπα
απηά.
(Με την παρ. 10 τοσ άρθροσ 4 τοσ Ν. 3865/10, ΦΕΚ-120 Α/21-7-10, ορίζεται
ότι : “Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) πεξί δηαδνρηθήο
αζθάιηζεο, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα όζνπο ππάγνληαη ζην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ
Δεκνζίνπ”)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ
Άξζξν 6
Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο
1. Απφ 1.1.2011 ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο
(ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο
Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά
ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο
νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο.
2. ην ΚΔ.Π.Α. ππάγεηαη ην Δηδηθφ ψκα Ιαηξψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997 (ΦΔΚ 270 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 152 ηνπ
λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄). ην Δηδηθφ ψκα Ιαηξψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ
εληάζζνληαη θαη ηαηξνί ησλ ινηπψλ ΦΚΑ θαη ηνπ ΔΤ, κφληκνη θαη Ι.Γ.Α.Υ., νπνηαζδήπνηε
εηδηθφηεηαο, εμαηξνπκέλσλ παηδηάηξσλ, αθηηλνιφγσλ, κηθξνβηνιφγσλ θαη νδνληηάηξσλ.
Ο Πίλαθαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο

νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ.. Αληίζηνηρνη Πίλαθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηαηξψλ ησλ ΦΚΑ απνζηέιινληαη απφ ηνπο Γηνηθεηέο ή Πξνέδξνπο ησλ θνξέσλ ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη
Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Οη ηαηξνί ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο
ππνβάιινληαη ζε εηδηθή εθπαίδεπζε ζην έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2556/1997 (ΦΔΚ 270 Α΄). Σα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο
εθπνλνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη
εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη ηαηξνί, κεηά ηελ εηδηθή
εθπαίδεπζε, αμηνινγνχληαη απφ επηακειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ:
α) Σνλ πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ
Τγείαο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, σο Πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο
Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.
β) Σνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, κε
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπνδηεχζπλζεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο Απνλνκήο πληάμεσλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Αζήλαο.
γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Παλειιελίνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ (Π.Ι..), πνπ ππνδεηθλχεηαη
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ιαηξψλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πνπ
ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ
Δπηζηεκνληθνχ Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΠΟΔΤΠ-ΙΚΑ).
ε) Έλαλ εθπξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε
Αλαπεξία (ΔΑΜεΑ), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
ζη) Σνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία.
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο
πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ.
3. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ ηαηξψλ θαζνξίδνληαη κε δεκφζηα θιήξσζε, αλά
εμάκελν, νη ηαηξνί πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, ν
αξηζκφο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζε ηαηξνχο ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ.
Έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη: α) Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα
ζχληαμε αλαπεξίαο. β) Ο ραξαθηεξηζκφο αηφκσλ σο ΑΜεΑ. γ) Ο θαζνξηζκφο πνζνζηνχ
αλαπεξίαο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο, γηα ηηο
νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία ηα
άηνκα κε αλαπεξία.

4. Οη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο πξνζδηνξίδνπλ ηα πνζνζηά αλαπεξίαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Β.Α.), φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά. Γξακκαηείο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ,
ησλ ινηπψλ Φ.Κ.Α. θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ
Αλαπεξίαο ησλ Δπαξρηψλ, ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ θαιχπηνπλ ηαηξνί ηνπ
Δηδηθνχ ψκαηνο, πνπ κεηαθηλνχληαη απφ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Πεηξαηά. ε
πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηαηξψλ ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο σο
κειψλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Δπαξρηψλ, κέιε νξίδνληαη, χζηεξα απφ
δεκφζηα θιήξσζε, ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε θάζε πγεηνλνκηθή κνλάδα ή ππνθαηάζηεκα,
ηαηξνί ηνπ ΔΤ θαη ησλ ΦΚΑ απφ φκνξνπο λνκνχο, εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδηάηξσλ, αθηηλνιφγσλ, κηθξνβηνιφγσλ θαη νδνληηάηξσλ. Η θιήξσζε δηεμάγεηαη ηελ ίδηα εκέξα ηεο
ζπλεδξίαζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αζήλαο,
Θεζζαινλίθεο θαη Δπαξρηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 2556/1997 (ΦΔΚ
270 Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄).
5. Η εηδηθή απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7, 10 θαη
14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997 (ΦΔΚ 270 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
παξαγξάθνπο 11, 13, 14 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3232/2004 θαη κε ηηο παξαγξάθνπο 11
πεξ. γ΄ηνπ άξζξνπ 37 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 152 ησλ λφκσλ 3518/2006 θαη 3655/2008
αληίζηνηρα γηα ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, θαζψο θαη
γηα ηνπο ηαηξνχο ηεο Δπηηξνπήο Γεηγκαηνιεπηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γλσκαηεχζεσλ,
θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ νξίδνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
3833/ 2010 (ΦΔΚ 40 Α΄) θαη δελ ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην δεχηεξν εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Γηα ηηο παξερφκελεο απφ ηηο
Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ππεξεζίεο θξίζεο αλαπεξίαο απνδίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απφ
φινπο ηνπο ΦΚΑ θαη ην Γεκφζην ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηε Φ40021/26407/205/2006
(ΦΔΚ 1829 Β΄) ππνπξγηθή απφθαζε.
6. Καηαξηίδεηαη κεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία ην νπνίν ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε
Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη
ν ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα θαηάξηηζεο ηνπ κεηξψνπ.
7. Απφ 1.4.2011 θαηαξγνχληαη φιεο νη άιιεο Δπηηξνπέο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηνπο ΦΚΑ, ζηηο λνκαξρίεο θαη ην Γεκφζην, κε εμαίξεζε ηηο
Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, ηξαηνχ (Α..Τ.Δ.), Ναπηηθνχ (Α.Ν.Τ.Δ.), Αεξνπνξίαο
(Α.Α.Τ.Δ.), ηελ Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ηηο
επηηξνπέο Απαιιαγψλ θαη ηηο Σξηκειείο εμ ηαηξψλ επηηξνπέο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα
αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
(Με το άρθρο 5 τοσ Ν. 3865/10, ΦΕΚ-120 Α/21-7-10, ορίζεται ότι : “1. Μεηά ηε
δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 θαη ηελ
θαηάξγεζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Δεκνζίνπ,
πνπ πξνβιέπνπλ δηθαηνδνζία ησλ Αλσηάησλ Υγεηνλνκηθώλ Επηηξνπώλ, Σηξαηνύ
(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναπηηθνύ (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεξνπνξίαο (Α.Α.Υ.Ε.), ηεο Αλώηαηεο Υγεηνλνκηθήο

Επηηξνπήο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαζώο θαη ησλ επηηξνπώλ απαιιαγώλ θαη ησλ
ηξηκειώλ εμ ηαηξώλ επηηξνπώλ.
2. Τν πνζνζηό αλαπεξίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή
ή πλεπκαηηθή εμαζζέληζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβώλ ή
εμαζζελήζεσλ, θαζώο θαη νη ππνηξνπέο απηώλ, πξνθαζνξίδεηαη γηα ην Δεκόζην θαη ηνπο
αζθαιηζηηθνύο θνξείο κε εθαηνζηηαία αλαινγία ζηνλ Εληαίν Καλνληζκό Πξνζδηνξηζκνύ
Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΕΚ
115 Α΄)”).

Άξζξν 7
Δληαίνο Καλνληζκόο Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο
Σν πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή
πλεπκαηηθή εμαζζέληζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή
εμαζζελήζεσλ, θαζψο θαη νη ππνηξνπέο απηψλ, πξνθαζνξίδεηαη γηα φινπο ηνπο
Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο θαη ην Γεκφζην κε εθαηνζηηαία αλαινγία ζε Δληαίν Καλνληζκφ
Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο, πνπ εθδίδεηαη εληφο εμακήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηά απφ γλψκε Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζηελ νπνία
ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά εθπξφζσπνο
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ
ηελ Δζληθή
πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑΜεΑ). Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε
ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη ε ζπγθξφηεζή ηεο.
Η αλσηέξσ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαζνξίδεη επίζεο θαη ηηο παζήζεηο γηα ηηο
νπνίεο ε δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαζνξίδεηαη επ’ αφξηζηνλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3846/2010 (ΦΔΚ 66 Α΄)
Απφ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ εληαίνπ θαλνληζκνχ θαηαξγείηαη ν Καλνληζκφο Δθηίκεζεο
Βαζκνχ Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Β.Α.), θαζψο θαη ν πίλαθαο θαζνξηζκνχ ζε εθαηνζηηαία
αλαινγία ηνπ βαζκνχ κείσζεο ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.
1813/1988.
Χο ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ ε αλαπεξία πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε
φζα ζήκεξα ηζρχνπλ ζηνλ Καλνληζκφ εθηίκεζεο βαζκνχ Αλαπεξίαο ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ε
εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο πηζηνπνίεζεο
αλαπεξίαο, πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ΦΚΑ, ζηηο
λνκαξρίεο θαη ην Γεκφζην ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αλσηάηεο ηξαηνχ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α..Τ.Δ.), θαηαξγνχκελεο θάζε άιιεο αληίζεηεο γεληθήο ή εηδηθήο
δηάηαμεο. Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη εθθξεκνχλ ελψπηνλ φισλ ησλ αλσηέξσ
Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζα θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ σο άλσ Καλνληζκφ. Απφ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ππνρξενχληαη ζηηο
γλσκαηεχζεηο ηνπο λα κλεκνλεχνπλ ξεηά ην ζρεηηθφ εδάθην ή ην ζπλδπαζκφ εδαθίσλ
ζηα νπνία εξείδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. (Με το άρθρο 5 τοσ Ν.
3865/10, ΦΕΚ-120 Α/21-7-10, ορίζεται ότι : “1. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 θαη ηελ θαηάξγεζε ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη
δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Δεκνζίνπ, πνπ πξνβιέπνπλ δηθαηνδνζία
ησλ Αλσηάησλ Υγεηνλνκηθώλ Επηηξνπώλ, Σηξαηνύ (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναπηηθνύ (Α.Ν.Υ.Ε.),
Αεξνπνξίαο (Α.Α.Υ.Ε.), ηεο Αλώηαηεο Υγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο Ειιεληθήο
Αζηπλνκίαο, θαζώο θαη ησλ επηηξνπώλ απαιιαγώλ θαη ησλ ηξηκειώλ εμ ηαηξώλ
επηηξνπώλ.
2. Τν πνζνζηό αλαπεξίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή
ή πλεπκαηηθή εμαζζέληζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβώλ ή
εμαζζελήζεσλ, θαζώο θαη νη ππνηξνπέο απηώλ, πξνθαζνξίδεηαη γηα ην Δεκόζην θαη ηνπο
αζθαιηζηηθνύο θνξείο κε εθαηνζηηαία αλαινγία ζηνλ Εληαίν Καλνληζκό Πξνζδηνξηζκνύ
Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΕΚ
115 Α΄)”)
Άξζξν 8
Οξηζηηθνπνίεζε ζύληαμεο αλαπεξίαο ηωλ αζθαιηζκέλωλ από 1.1.1993
Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 3 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄) ηξνπνπνηείηαη
σο αθνινχζσο:
«3. Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο, πθίζηαηαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη
απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, παξαηείλεηαη δε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ελψ
δχλαηαη λα ειέγρεηαη απηεπαγγέιησο νπνηεδήπνηε, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζπληαμηνχρνπ
ζε ηαηξηθή εμέηαζε απφ ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο. Οη ζπληάμεηο ιφγσ αλαπεξίαο είλαη
νξηζηηθέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ξεηή δηάηαμε,
κπνξεί δε λα είλαη νξηζηηθέο, εθφζνλ νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γλσκαηεχνπλ φηη ε
αληθαλφηεηα είλαη κφληκε. Οη πξνζσξηλέο ζπληάμεηο ιφγσ αλαπεξίαο θαζίζηαληαη
νξηζηηθέο, κεηά θαη ηελ ηειηθή γλσκάηεπζε ησλ αξκφδησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ
εθφζνλ:
α) Ο ζπληαμηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ρξφλν
ζπληαμηνδφηεζεο επηά (7) εηψλ ζπλερψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ζε
ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο.
β) Ο ζπληαμηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ρξφλν
ζπληαμηνδφηεζεο πέληε (5) εηψλ ζπλερψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ζε
δχν ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο.»
Άξζξν 9
Πξνϋπάξρνπζα αλαπεξία
Ο αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη ζπληάμεσο αλαπεξίαο έζησ θαη αλ ε πάζεζε ή βιάβε ή
εμαζζέληζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ
αζθάιηζε εθφζνλ θαζίζηαηαη αλίθαλνο γηα ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ νπζηψδνπο

επηδείλσζεο θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην
θνξέα ζηνλ νπνίν αζθαιίδεηαη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
ΛΟΙΠΔ ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ
Άξζξν 10
Όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαη αλαγλωξηδόκελνη ρξόλνη
1. Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 825/1978 (ΦΔΚ 189
Α΄), φπσο ηζρχνπλ, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Ο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηθαηνχηαη ζχληαμεο, αλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 10.500 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο ζηελ αζθάιηζε ηνπ
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 58ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Ο αλσηέξσ ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ απηφλ απφ
1.1.2011 απμάλεηαη θαηά 300 εκέξεο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 12.000
εκεξψλ αζθάιηζεο.
Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξψην εδάθην, απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ
1.1.2012 θαηά έλα (1) έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο
ειηθίαο.»
2. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 825/1978 (ΦΔΚ 189
Α΄), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Σα αλσηέξσ φξηα ειηθίαο γηα πιήξε θαη κεησκέλε ζχληαμε απμάλνληαη απφ 1.1.2011
θαηά ελληά (9) κήλεο θάζε έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο, πξνθεηκέλνπ
γηα ιήςε πιήξνπο ζχληαμεο θαη ηνπ 58νπ πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε κεησκέλεο
ζχληαμεο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη
θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 10.500 εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο, απφ ηηο νπνίεο νη
7.500 ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.»
3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002 (ΦΔΚ 160 Α΄),
πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Ο αλσηέξσ ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ πνπ
ζπκπιεξψλνπλ απηφλ απφ 1.1.2011 απμάλεηαη θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο. Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
δεχηεξν εδάθην απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2012 θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.»

4. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3232/2004
(ΦΔΚ 48 Α΄), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Ο αλσηέξσ ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ απηφλ απφ
1.1.2011 απμάλεηαη θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40)
εηψλ αζθάιηζεο.
Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξψην εδάθην απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ
1.1.2012 θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο
ειηθίαο.»
5. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 258/2005
(ΦΔΚ 316 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Ο ρξφλνο απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηάληα έμη (36) έηε αζθάιηζεο,
γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά έλα έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε
ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο.»
6. Όπνπ απφ ηε λνκνζεζία ησλ ηνκέσλ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.) πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ
γήξαηνο ζε ειηθία εμήληα (60) εηψλ κε ηξηάληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο, ν ρξφλνο
απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηάληα έμη (36) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε
επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά έλα ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40)
εηψλ αζθάιηζεο.
7. Όπνπ απφ ηε λνκνζεζία ησλ ηνκέσλ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ) πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο
ζε ειηθία πελήληα νρηψ (58) εηψλ κε ηξηάληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο, ν ρξφλνο
απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηάληα έμη (36) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε
επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά έλα ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40)
εηψλ αζθάιηζεο, ην δε αλσηέξσ πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο απμάλεηαη
ζηαδηαθά απφ 1.1.2012 θαηά έλα (1) έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.
8. ηηο πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο
ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4, 5, 6 θαη 7 νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην
ειηθίαο θαη ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 10.500
εκεξψλ ή ηξηάληα πέληε (35) εηψλ αζθάιηζήο ηνπο.
9. Γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηε
ρνξήγεζε ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 10.500 εκεξψλ εξγαζίαο ή ηξηάληα πέληε (35)
εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 58νπ ή ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο, έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη 31.12.2010.
10. Αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ 1.1.1993 ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ
ΟΓΑ, ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 12.000 εκεξψλ
εξγαζίαο ή ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο
ζε νπνηνλδήπνηε νκνεηδή θνξέα.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
λ. 3029/2002 (ΦΔΚ 160 Α΄), ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ
48 Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3518/2006 (ΦΔΚ 272 Α΄), έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31.12.2010 ηηο 11.100 εκέξεο εξγαζίαο ή ηα
ηξηάληα επηά (37) έηε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο.
11. Η παξάγξαθνο 1α ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/ 1951 (ΦΔΚ 179 Α΄), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990
(ΦΔΚ 138 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.α. Ο αζθαιηζκέλνο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηθαηνχηαη ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο εθφζνλ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκέξεο εξγαζίαο θαη ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο
ειηθίαο.
Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο ην φξην ειηθίαο ησλ εμήληα (60) εηψλ απμάλεηαη απφ 1.1.2011
θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η εθ
κέξνπο ησλ γπλαηθψλ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ζχληαμεο κε ηνλ αλσηέξσ αξηζκφ
εκεξψλ αζθάιηζεο ρσξεί νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο κέρξη 31.12.2010.
ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ
ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.»
12. Η παξάγξαθνο 1β ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/ 1951 (ΦΔΚ 179 Α΄) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α΄)
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58
Α΄), εθαξκφδεηαη εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο πιεξνί ηηο νξηδφκελεο ζε απηή πξνυπνζέζεηο
ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2010.
Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο γηα ηηο αζθαιηζκέλεο πνπ
ηνλ ζπκπιεξψλνπλ απφ 1.1.2011 θαζνξίδεηαη ζε 10.400 εκέξεο αζθάιηζεο, γηα θάζε δε
επφκελν έηνο απμάλεηαη θαηά 400 εκέξεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 12.000 εκεξψλ
αζθάιηζεο. Σν φξην ειηθίαο θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2011 ζην 58ν έηνο, γηα πιήξε ζχληαμε
θαη ζην 56ν έηνο γηα κεησκέλε, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη θαηά έμη (6) κήλεο
θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαηαξγνπκέλεο εθεμήο ηεο
δπλαηφηεηαο γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο.
Πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 10.000 εκέξεο αζθάιηζεο
ην φξην ειηθίαο θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2011 ζην 63ν έηνο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο
απμάλεηαη θαηά έμη (6) κήλεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο θαη ην
ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 10.000 εκεξψλ
αζθάιηζήο ηνπο.

13. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179
Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε 3α ηνπ λ.
1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. α) Ο αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 4.500 εκέξεο
εξγαζίαο, απφ ηηο νπνίεο εθαηφ ηνπιάρηζηνλ ζε θαζέλα απφ ηα πέληε εκεξνινγηαθά έηε
ηα ακέζσο πξνεγνχκελα ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ππνβάιεη ηελ αίηεζε
ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχηαη ζχληαμε γήξαηνο κεησκέλε θαηά ην 1/200 ηεο πιήξνπο
κεληαίαο ζχληαμεο, γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη απφ ην φξην ειηθίαο πνπ νξίδεηαη ζην
πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1α.
Δηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 πνπ
πιεξνχλ ηελ εηδηθή πξνυπφζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 100 εκεξψλ θαη’ έηνο ηελ
ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο πεληαεηία, ε κείσζε
ηεο ζχληαμεο θαηά ην πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ρσξεί γηα θάζε κήλα πνπ
ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δηακνξθνχκελνπ θαη’ έηνο ειηθίαο πιήξνπο έηνπο
ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ.
Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο, ην φξην
ειηθίαο ησλ πελήληα πέληε (55) εηψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο απφ 1.1.2011 θαη γηα
θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο. Σν δηθαίσκα
ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο ζην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ρσξεί, εθφζνλ ην φξην απηφ
ζπκπιεξψλεηαη κέρξη 31.12.2010. Σν πνζνζηφ κείσζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο κήλεο πνπ ππνιείπνληαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1α νξίνπ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο.
ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε ζην φξην ειηθίαο φπσο
δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Δηδηθά γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 πνπ
πιεξνχλ ηελ εηδηθή πξνυπφζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 100 εκεξψλ θαη’ έηνο ηελ
ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο πεληαεηία ε κείσζε
ηεο ζχληαμεο θαηά ην πνζνζηφ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ρσξεί γηα
θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δηακνξθνχκελνπ θαη’έηνο νξίνπ
ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη κεησκέλε ζχληαμε ζην φξην
ειηθίαο θαη ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 10.000
εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο. »
14. Η πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α΄),
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ
άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄), ηελ πξνζζήθε ησλ δχν ηειεπηαίσλ
εδαθίσλ ηνπ κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ηελ πξνζζήθε
δχν επηπιένλ εδαθίσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
2150/1993 (ΦΔΚ 98 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«2. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ
θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ ή ην Γεκφζην, εθηφο ησλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ
πνιέκνπ θαη κεηέξσλ, πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε ην άξζξν 63 παξ. 4 ηνπ λ.1892/1990
(ΦΔΚ 101 Α΄), δηθαηνχηαη απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πιήξε ζχληαμε γήξαηνο, εθφζνλ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 6.000 εκέξεο αζθάιηζεο θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην φξην
ειηθίαο πνπ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή πιήξνπο ζχληαμεο.
Αλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 4.800 εκέξεο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ θαη έρεη
ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, δηθαηνχηαη ζχληαμε γήξαηνο κεησκέλε θαηά
50%. Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν
αζθάιηζεο, ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο απφ 1.1.2011 θαη γηα
θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η εθ κέξνπο ησλ
γπλαηθψλ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηνλ αλσηέξσ αξηζκφ εκεξψλ
αζθάιηζεο ρσξεί, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη
31.12.2010.
ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ
ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Η θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην κείσζε ζχληαμεο επέξρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ
απνλέκεηαη ζχληαμε αλαπεξίαο απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
28 παξ. 5 (εδ. α΄-γ΄) ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α΄), εθηφο αλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 3.000 εκέξεο εξγαζίαο εθ ησλ νπνίσλ
600 ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.»
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ινηπνχο πιελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θνξείο θχξηαο
αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο
θαη αλαπεξίαο. Δηδηθά γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε
ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, ηαπηφρξνλα ή κέζα
ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ πξψην θνξέα.
Η ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, φηαλ είλαη ν
θνξέαο ζηνλ νπνίν ζεκειηψλεηαη δεχηεξν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
15. Α) Σν φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ ή κηθξφηεξν απηνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ γεληθέο ή
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θχξηαο
αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
απμάλεηαη θαηά έλα (1) έηνο θάζε ρξφλν απφ 1.1.2011 θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α΄ ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951,
θαζψο θαη θάζε άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο απφ ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ εξγαδφκελσλ ζε βαξηέο θαη αλζπγηεηλέο εξγαζίεο.
Όπνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε
κεησκέλεο ζχληαμεο ζηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζε φξην ειηθίαο κηθξφηεξν ηνπ 60νχ
έηνπο, ην φξην απηφ απμάλεηαη θαηά έλα (1) ρξφλν απφ 1.1.2011 θαη γηα θάζε επφκελν
έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.

Β) Απφ 1.1.2011 ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ β.δ.7/1965 (ΦΔΚ 2 Α΄), ηνπ β.δ. 649/1968 (ΦΔΚ 232 Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
2703/1999 (ΦΔΚ 72 Α΄), θαζνξίδνληαη θαη’ ειάρηζην ζην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο γηα πιήξε
ζχληαμε θαη ζην 50φ έηνο γηα κεησκέλε, απμάλνληαη δε γηα θάζε επφκελν έηνο θαηά έλα
ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ θαη ηνπ 55νπ έηνπο αληίζηνηρα. Όπνπ απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ σο άλσ βαζηιηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2703/1999
πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ρσξίο φξην ειηθίαο, απφ 1.1.2011 θαζνξίδεηαη ην 55ν έηνο
ηεο ειηθίαο, απμάλεηαη δε γηα θάζε επφκελν έηνο θαηά έλα ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 60νχ έηνπο.
Οη ππέξ ηνπ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ πξνβιεπφκελεο πξφζζεηεο εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο
εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη κέρξη 31.12.2015. Απφ ηελ 1.1.2016 θαηαβάιιεηαη ε
πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
2084/1992.
ηηο πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη
αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε ζην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο
ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νξίνπ
ειηθίαο γηα πιήξε ή κεησκέλε ζχληαμε.
16. Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ηνπ εδαθίνπ β΄ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, γηα ηε
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη ζε βαξέα
θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, απμάλεηαη θαηά έλα ρξφλν, απφ 1.1.2011 θαη γηα θάζε
επφκελν έηνο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ
ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο απφ ηηο
νπνίεο νη 3.600 είλαη ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.
17.α)Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ
144 ηνπ λ. 3655/2008 γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα παηδηά, θαζνξίδεηαη:
απφ 1.1.2011 ζην 52ν έηνο, απφ 1.1.2012 ζην 55ν έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 65ν έηνο.
Δάλ νη κεηέξεο ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο νηθίεο δηαηάμεηο ζπληάμηκν
ρξφλν, δηθαηνχληαη κεησκέλε ζχληαμε, κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 50νχ έηνπο ηεο ειηθίαο
απφ 1.1.2011, ηνπ 53νπ έηνπο απφ 1.1.2012 θαη ηνπ 60νχ έηνπο απφ 1.1.2013.
β) Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΙΚΑΔΣΑΜ κέρξη 31.12.1992 κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθλσλ, θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2011 ζην 57ν
έηνο ηεο ειηθίαο, απφ 1.1.2012 ζην 60φ έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 65ν έηνο.
Σν φξην ειηθίαο γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα απφ 1.1.2011 ζην
52ν έηνο, απφ 1.1.2012 ζην 55ν έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 60φ έηνο.
γ) Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008
θαη απφ ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3232/2004, γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ

αλειίθσλ ηέθλσλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ηνκέα ζχληαμεο εθεκεξηδνπσιψλ θαη ππαιιήισλ
Πξαθηνξείσλ Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ ηνκέα αζθάιηζεο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ, θαζψο
θαη ην φξην ειηθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθλσλ ζηνλ Σνκέα
Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηψλ πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ Σχπνπ θαη ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο
Αληαπνθξηηψλ Ξέλνπ Σχπνπ, θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2011 ζην 57ν έηνο ηεο ειηθίαο, απφ
1.1.2012 ζην 60φ έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 65ν έηνο.
Σν φξην ειηθίαο γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα απφ 1.1.2011 ζην
52ν έηνο, απφ 1.1.2012 ζην 55ν έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 60φ έηνο.
δ) Σν φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθλσλ αζθαιηζκέλσλ ζε
θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο- ζχληαμεο απηναπαζρνινχκελσλ θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2011
ζην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο, απφ 1.1.2012 ζην 58ν έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 65ν έηνο ηεο
ειηθίαο.
Σν φξην ειηθίαο γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα απφ 1.1.2011
ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο, απφ 1.1.2012 ζην 53ν έηνο θαη απφ 1.1.2013 ζην 60φ έηνο ηεο
ειηθίαο.
ε) Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2084/1992
γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα, θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2013 ζην 65ν
έηνο ηεο ειηθίαο.
Σν φξην ειηθίαο γηα κεησκέλε ζχληαμε θαζνξίδεηαη απφ 1.1.2013 ζην 60φ έηνο.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α΄, β΄, γ΄, δ΄, ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ε
αζθαιηζκέλε κεηέξα αθνινπζεί ην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ θαη ηζρχεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ,
εθφζνλ ζπληξέρεη θαη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ρήξνπο παηέξεο αλειίθσλ
παηδηψλ.
Γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλαπήξσλ παηδηψλ έρνπλ εθαξκνγή νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηψλ.
ζη) Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ.
3655/2008, θαηαξγείηαη.
δ) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ ζεκειηψλνληαη απφ 1.1.2011
απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 52νπ έηνπο, απφ 1.1.2012 ηνπ 55νπ θαη απφ 1.1.2013 ηνπ
65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.»
18. Σν άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«1. Χο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην Γεκφζην ινγίδεηαη,
πιελ ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο: α) ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο, β) ν ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ, γ) ν ρξφλνο επηδφηεζεο
ιφγσ αζζέλεηαο θαη κέρξη 300 εκέξεο, ν ρξφλνο επηδφηεζεο ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη κέρξη
300 εκέξεο, δ) ν ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ θαη κέρξη δχν (2) έηε, ε)
ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλν πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 17νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ν νπνίνο είλαη ίζνο κε ηα
θαηά ην ρξφλν απνθνίηεζεο επίζεκα αθέξαηα ρξφληα ζπνπδψλ ηεο νηθείαο ζρνιήο, ζη) ν
ρξφλνο αλεξγίαο, κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο
αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην, δ) ν πξνβιεπφκελνο απφ ηελ Δ.Γ...Δ. ρξφλνο απνπζίαο απφ
ηελ εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο, ε) ν ρξφλνο απεξγίαο, ζ) ν πιαζκαηηθφο ρξφλνο
ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄), πνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο απηέο θαη αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ γέλλεζεο ησλ παηδηψλ θαη η) ν ρξφλνο
καζεηείαο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κέρξη έλα (1) έηνο, ηα) ν ρξφλνο
απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα
κεηξψα ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θαη κέρξη πέληε (5) έηε εθφζνλ δελ είραλ πιεξσζεί νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
2. Η αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1358/1983 (ΦΔΚ 60 Α΄) φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεκειηψλεηαη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2011 κέρξη
31.12.2014 κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην πνζφ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηψλεηαη θαηά 30%. Γηα
φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2015 θαη εθεμήο ην αλσηέξσ πνζφ
κεηψλεηαη θαηά 50%. Σν θαηαβαιιφκελν πνζφ θαη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ππνινγηζκνχ ην 25πιάζην ηνπ
εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Ο ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ αλαγλσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 Α΄), γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη βάζεη
ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε, πνπ ηζρχεη γηα θάζε θνξέα θαη ηνπ
25πιάζηνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ ηζρχεη θαηά ηε ρξνλνινγία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο.
Οη εκέξεο επηδφηεζεο ιφγσ αζζελείαο, ιφγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη ν πξνβιεπφκελνο
απφ ηελ Δ.Γ...Δ.
ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο, ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη ν ρξφλνο απεξγίαο αλαγλσξίδνληαη, κε αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, ηφζν γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα
πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο
εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ην πνζφ δε ηεο εμαγνξάο βαξχλεη ηνλ

αζθαιηζκέλν. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ πνπ ππαγφηαλ ν
αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ή ηεο απεξγίαο θαη
ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε πνπ εθδφζεθε θαηά ηνλ ίδην ρξφλν, απφ ηελ
νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ή ηεο απεξγίαο.
Ο ρξφλνο θνίηεζεο ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο, ν ρξφλνο ζπνπδψλ ζε κέζεο
επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ν ρξφλνο καζεηείαο, θαζψο θαη ν ρξφλνο αλεξγίαο
αλαγλσξίδνληαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο θαη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, κε ηελ θαηαβνιή γηα θάζε
κήλα πνζνχ εμαγνξάο ππνινγηδφκελνπ κε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ηνπο
θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΗΑΔ πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηηο θαηά ηα παξαπάλσ αλαγλσξίζεηο θαηαβάιινληαη είηε
εθάπαμ, εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο νπφηε παξέρεηαη έθπησζε
15 % είηε ζε κεληαίεο δφζεηο, ίζεο κε ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο κήλεο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο.
Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζή ηεο κε ηα εθάζηνηε
πξνβιεπφκελα πξφζζεηα ηέιε.
ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζεο ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο πξηλ ην ρξφλν εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο, παξαθξαηείηαη θάζε κήλα
απφ ηε ζχληαμε θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε πνζφ ίζν κε ην ¼ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
Ο πιαζκαηηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄),
ζπλππνινγίδεηαη θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ 4.500
εκεξψλ ή δεθαπέληε (15) εηψλ αζθάιηζεο.
Οη ρξφλνη ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ζπλππνινγίδνληαη κφλν γηα ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο θαη φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
δηθαηνχκελνπ πνζνχ ζχληαμεο.
Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν αζθαιηζκέλνο έιαβε ζχληαμε αλαπεξίαο ζπλππνινγίδεηαη
γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο.
Όζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ
γήξαηνο κέρξη 31.12.2010, κε πξνζκέηξεζε ρξφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40
ηνπ λ. 2084/1992, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο ππνβιεζεί κέρξη 31.12.2013,
αθνινπζνχλ ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ην
έηνο 2010.
3. Οη αλαγλσξηδφκελνη ρξφλνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3.600 εκέξεο
ή δψδεθα (12) έηε αζθάιηζεο.

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ν νπνίνο, κε βάζε ηα αλσηέξσ, ζπλππνινγίδεηαη ή αλαγλσξίδεηαη
γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά (7) έηε.
Δηδηθφηεξα, ν ρξφλνο απηφο θαζνξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην:
α) ζε ηέζζεξα (4) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο
2011,
β) ζε πέληε (5) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο
2012,
γ) ζε έμη (6) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο 2013
θαη
δ) ζε επηά (7) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2014 θαη
εθεμήο.»
Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ 1.1.2011.
19. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ λ.
3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Ο ππάιιεινο κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε
ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη
ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη λα παξακείλεη ζηελ
ππεξεζία έσο ηξία (3) επηπιένλ έηε θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη’ αλψηαην φξην ηνπ
65νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.»
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ππνβιεζεί
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Γπλαηφηεηα
αζθήζεσο ηνπ αλσηέξσ δηθαηψκαηνο έρνπλ θαη φζνη έρνπλ απηνδηθαίσο απνιπζεί απφ
1εο Ινπλίνπ 2010.
20. Γηαηάμεηο Καλνληζκψλ Δξγαζίαο θαη Δπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ
Δξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εξγαδφκελνπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο
απηφο νξίδεηαη απφ ην λ.1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α΄), θαη πξνβιέπνπλ απηνδίθαηε θαη
ππνρξεσηηθή απφιπζε κε ηε ζπκπιήξσζε είηε ηνπ νξηδφκελνπ ζε απηέο ρξφλνπ
ππεξεζίαο θαη αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο, είηε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο, δελ εθαξκφδνληαη, εθφζνλ
ππνβιεζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν αίηεζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία πνπ γίλεηαη
ππνρξεσηηθά απνδεθηή απφ ηνλ εξγνδφηε. Η παξακνλή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ησλ ηξηψλ (3) εηψλ εθηφο θαη εάλ δελ ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα γηα ζπληαμηνδφηεζε κε
πιήξε ζχληαμε.
Άξζξν 11
Αλαπξνζαξκνγή ζπληάμεωλ θαη νξίωλ ειηθίαο

1. α) Απφ 1.1.2014 νη ζπληάμεηο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ αλαπξνζαξκφδνληαη θαη’ έηνο κε
θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηε βάζε
ζπληειεζηή πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά 50% απφ
ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη δελ ππεξβαίλεη
ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή. β) Οη δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο
λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε ησλ
ζπληάμεσλ, πνπ θαηαβάιινληαη απφ απηφ, θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ νξηδφκελν
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ή κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά
κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο, θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2014.
2. Απφ ηελ 1.1.2011 θαη αλά δηεηία ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή εθπνλεί αλαινγηζηηθέο
κειέηεο, νη νπνίεο επηθπξψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αληηθείκελν ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο
εζληθήο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο. Με εηδηθφ λφκν αλαθαζνξίδνληαη νη ζπληάμεηο κε
ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ γηα ηε βαζηθή, ηελ αλαινγηθή θαη ηελ επηθνπξηθή
ζχληαμε, πξνβαιιφκελν έσο ην έηνο 2060, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πεξηζψξην
αχμεζεο ησλ 2,5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ, κε έηνο αλαθνξάο ην 2009.
3. Σα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη ηνπ Γεκνζίνπ, αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, ηα νπνία
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζε θαηαζηαηηθέο ή γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ, αλαθαζνξίδνληαη θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ. Η ηζρχο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ 1.1.2021 θαη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο, ιακβάλεηαη
ππφςε ε κεηαβνιή ηεο δεθαεηίαο 2010 έσο θαη 2020. Απφ 1.1.2024 ηα αλσηέξσ φξηα
αλαθαζνξίδνληαη αλα ηξηεηία. Η αλαπξνζαξκνγή ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο θάζε πεξηφδνπ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο
δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ηελ Eurostat θαη
αθνξνχλ ζηελ επφκελε πεξίνδν.
Άξζξν 12
Γεληθνί όξνη ζπληαμηνδόηεζεο επηδώληνο ζπδύγνπ
1. Ο επηδψλ ζχδπγνο δελ δηθαηνχηαη ζχληαμε απφ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο ή
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ή ην Γεκφζην θαηά πεξίπησζε, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
Α. Αλ ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζπδχγνπ επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3)
εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, εθηφο αλ:
α) Ο ζάλαηνο νθείιεηαη ζε αηχρεκα, εξγαηηθφ ή κε.

β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ γελλήζεθε, λνκηκνπνηήζεθε, αλαγλσξίζζεθε ή
πηνζεηήζεθε ηέθλν.
γ) Η ρήξα θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηεινχζε ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ε νπνία δελ
δηεθφπε θαη γελλήζεθε δσλ ηέθλν.
Β. Αλ ν ζαλψλ ειάκβαλε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ζχληαμε αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ν
δε ζάλαηνο επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ
εθηφο θαη εάλ ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ κε ζηνηρεία β΄
θαη γ΄ αλαθεξφκελνπο ιφγνπο.
(Με τις παρ. 1 και 3 τοσ άρθροσ 8 τοσ Ν. 3865/10, ΦΕΚ-120 Α/21-7-10,
ορίζεται ότι : “1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΕΚ 115
Α΄) ζρεηηθά κε ην θξηηήξην ηεο δηάξθεηαο ηνπ έγγακνπ βίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαησζεί
ζύληαμε ν επηδώλ ζύδπγνο, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο ππαγόκελνπο ζηηο δηαηάμεηο
ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Δεκνζίνπ. Καηά ηα ινηπά γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε
ησλ επηδώλησλ ζπδύγσλ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ πξνεδξηθώλ
δηαηαγκάησλ 167/2007, 168/2007, 169/2007 θαη ηνπ λ. 2084/1992”.
4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα αλαθεξόκελα ζε απηέο
πξόζσπα ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα γελλήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
λόκνπ απηνύ).
2. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ηνπο έσο 31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο
φζν θαη γηα ηνπο κεηά ηελ 1.1.1993 αζθαιηζκέλνπο ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα αζθάιηζεο
ή ην Γεκφζην. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην αλσηέξσ ζέκα θαηαξγείηαη.
Γηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ιήςε ζχληαμεο απφ ηνλ επηδψληα
ζχδπγν, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ
πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο ζηνλ επηδψληα ζχδπγν αλεμάξηεηα απφ ηε
δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Άξζξν 13
Δηδηθνί όξνη ζπληαμηνδόηεζεο επηδώληωλ ζπδύγωλ
1. Σν άξζξν 62 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4
ηνπ λ. 3385/2005 (ΦΔΚ 210 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.α. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ
θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνλ επηδψληα ησλ ζπδχγσλ, πνπ ζεκειηψλεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ιφγσ ζαλάηνπ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, θαηαβάιιεηαη ε ζχληαμε γηα κία ηξηεηία απφ ηελ πξψηε
ηνπ επνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ κήλα.
β. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν επηδψλ ησλ ζπδχγσλ εξγάδεηαη ή
απηναπαζρνιείηαη ή ιακβάλεη ζχληαμε απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ε ζχληαμε πεξηνξίδεηαη
ζην 50% ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο

ηνπ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ απηνχ ν επηδψλ ζχδπγνο ιακβάλεη ην 70% ηεο
ζχληαμεο απηήο.
γ. Δάλ ν επηδψλ ησλ ζπδχγσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ, είλαη αλάπεξνο ζσκαηηθά
ή πλεπκαηηθά ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, ιακβάλεη νιφθιεξε ηε ζχληαμε, γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαπεξία ηνπ, αλεμαξηήησο άιισλ πξνυπνζέζεσλ.
δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηδψλ ησλ ζπδχγσλ ιακβάλεη θαη ζχληαμε απφ ίδην δηθαίσκα
ή πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ, θχξηεο ή επηθνπξηθέο, ν πεξηνξηζκφο
ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη ζε κία απφ ηηο
θχξηεο, θαζψο θαη κία απφ ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ηεο επηινγήο ηνπ, κε
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ λ. 825/1978 (ΦΔΚ 189 Α΄), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
2. Δάλ ν ζαλψλ θαηαιείπεη ηέθλα αλάπεξα ή αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα ζε αλψηεξεο ή
αλψηαηεο ζρνιέο θαη έσο ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε
ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ πνπ ρνξεγνχλ ηε
ζχληαμε ζαλάηνπ, ην ππφινηπν ηεο ζχληαμεο ηνπ επηδψληα ησλ ζπδχγσλ, ζε πεξίπησζε
πνπ θαηαβάιιεηαη κεησκέλε, επηκεξίδεηαη ζηα ηέθλα ζε ίζα κέξε.
Ο θαηά ηα αλσηέξσ επηκεξηζκφο ρσξεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχληαμε ηνπ επηδψληα,
πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αλαζηέιιεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1379/1983 (ΦΔΚ 101 Α΄), φπσο θάζε θνξά
ηζρχνπλ ή κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
2592/ 1998 (ΦΔΚ 57 Α΄), φπσο ηζρχνπλ.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ ΟΓΑ, ν νπνίνο ιακβάλεη ζχληαμε κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4169/1961 (ΦΔΚ 81 Α΄), ηνπ λ.δ. 4575/ 1966 (ΦΔΚ 227 Α΄), ηνπ λ.δ.
1390/1973 (ΦΔΚ 103 Α΄), ηνπ λ. 1745/1987 (ΦΔΚ 234 Α΄) θαη ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ
15 Α΄), θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επηδψλ ζχδπγνο είλαη αζθαιηζκέλνο ή
ζπληαμηνχρνο ηνπ ΟΓΑ θαη ιακβάλεη ζχληαμε ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο
δηαηάμεηο.»
2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηνπο
επηδψληεο ζπδχγνπο, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ Γεκνζίνπ, κε εμαίξεζε
φζνπο ιακβάλνπλ θαη εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμε απφ ην Γεκφζην, ή πνιεκηθή
ζχληαμε γεληθά ή ζχληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1897/1990 (ΦΔΚ 120 Α΄)
θαη 1977/1991 (ΦΔΚ 185 Α΄), θαζψο θαη γηα φζνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2592/1998 (ΦΔΚ 57 Α΄).
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζάλαηνο
επέξρεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο Φνξείο θαη ηνκείο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, νη αζθαιηζκέλνη ησλ νπνίσλ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Γεκφζην
ή απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κε θαζεζηψο εμνκνηνχκελν κε απηφ ηνπ Γεκνζίνπ.

5. Γηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην ζέκα απηφ δηαθνξεηηθά θαηαξγνχληαη.
Άξζξν 14
πληαμηνδόηεζε ζπγαηέξωλ
1. α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 169/2007 (ΦΔΚ 210 Α΄)
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«4. Οη ζπγαηέξεο θαη άπνξεο άγακεο αδειθέο, απνθηνχλ δηθαίσκα ζχληαμεο κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απνθηνχλ ην δηθαίσκα απηφ θαη ηα αγφξηα.»
β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 169/2007, αληηθαζίζηαληαη
σο εμήο:
«5. Οη ζπγαηέξεο θαη άπνξεο άγακεο αδειθέο, απνθηνχλ δηθαίσκα ζχληαμεο κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απνθηνχλ ην δηθαίσκα απηφ θαη ηα αγφξηα.»
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ
ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.167/2007
(ΦΔΚ 208 Α΄) θαη ηνπ π.δ. 168/2007 (ΦΔΚ 209 Α΄).
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ άξζξσλ 5 θαη 31 ηνπ π.δ.
169/2007 (ΦΔΚ 210 Α΄), ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ.
167/2007 (ΦΔΚ 208 Α΄) θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο
γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 168/2007 (ΦΔΚ 209 Α΄), θαηαξγνχληαη
θαη νη αθνινπζνχζεο πεξηπηψζεηο αλαξηζκνχληαη αλαιφγσο.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο
πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα γελλήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
λφκνπ απηνχ.
2. α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 169/2007 (ΦΔΚ 210 Α΄)
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«5. ηηο άγακεο ή δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο, εθηφο απφ ηηο αλίθαλεο κε πνζνζηφ 67% θαη
άλσ, κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο ή ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ε ζχληαμή ηνπο
θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε κελ αλ ην ζπλνιηθφ, εθηφο απφ ηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή
ζχληαμε, κεληαίν πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε
θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ην
30πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ην έηνο πνπ
απνθηήζεθαλ ηα εηζνδήκαηα, πεξηνξίδεηαη δε θαηά ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ πνζνχ ηεο, αλ
ην εηζφδεκα απηφ ππεξβαίλεη ην 30πιάζην φρη φκσο θαη ην 40πιάζην, θαηά ην έλα δεχηεξν (1/2) απηήο εθφζνλ ππεξβαίλεη ην 40πιάζην, φρη φκσο θαη ην 60πιάζην θαη θαηά ηα
ηξία ηέηαξηα (3/4) απηήο εθφζνλ ππεξβαίλεη ην 50πιάζην φρη φκσο θαη ην 60πιάζην,
κεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο αλαζηέιιεηαη.»

β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 169/2007 (ΦΔΚ 210 Α΄)
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«6. ηηο άγακεο ή δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο, εθηφο απφ ηηο αλίθαλεο κε πνζνζηφ 67% θαη
άλσ, κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο ή ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ε ζχ-ληαμή ηνπο
θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε κελ αλ ην ζπλνιηθφ, εθηφο απφ ηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή
ζχληαμε, κεληαίν πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε
θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ην
30πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ην έηνο πνπ
απνθηήζεθαλ ηα εηζνδήκαηα, πεξηνξίδεηαη δε θαηά ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ πνζνχ ηεο, αλ
ην εηζφδεκα απηφ ππεξβαίλεη ην 30πιάζην φρη φκσο θαη ην 40πιάζην, θαηά ην έλα δεχηεξν (1/2) απηήο εθφζνλ ππεξβαίλεη ην 40πιάζην, φρη φκσο θαη ην 60πιάζην θαη θαηά ηα
ηξία ηέηαξηα (3/4) απηήο εθφζνλ ππεξβαίλεη ην 50πιάζην φρη φκσο θαη ην 60πιάζην,
κεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο αλαζηέιιεηαη.»
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηα
αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο
ηνπ π.δ.167/2007(ΦΔΚ 208 Α΄) θαη ηνπ π.δ. 168/2007 (ΦΔΚ 209 Α΄), θαηά πεξίπησζε.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα ππάγνληαη ζην ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ
Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηνπ Ν.Α.Σ.. Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη θάζε πξφβιεςε γηα δηαθνπή
ζχληαμεο θαη επαλαρνξήγεζή ηεο ζην 65ν έηνο. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε θαηαζηαηηθή ή
γεληθή θαηαξγείηαη.
Άξζξν 15
Δπηθνπξηθέο πληάμεηο
1. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, έσο ην ηέινο ηνπ 2011, εθπνλεί ππνρξεσηηθά
αλαινγηζηηθέο κειέηεο βησζηκφηεηαο ησλ Δπηθνπξηθψλ Φνξέσλ, Σνκέσλ θαη Απηνηειψλ
Κιάδσλ. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή θαιεί εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λφκνπ απηνχ ηνπο Δπηθνπξηθνχο Φνξείο, Σνκείο θαη Απηνηειείο Κιάδνπο λα
απνζηείινπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εθπφλεζε ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ. Σα
Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ αλσηέξσ θνξέσλ εληφο δχν κελψλ απφ ηε δηαβίβαζε ηεο
κειέηεο πξνηείλνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πνζνζηφ
αλαπιήξσζεο ησλ ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο
Αξρήο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Σακείσλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο
δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ θαη ε πξνζαξκνγή γίλεηαη κε λφκν.
2. Αλ δελ απνζηαινχλ εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεηεζνχλ
ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ζηνηρεία ε πξνζαξκνγή
γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψκε ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Σακείσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Δζληθήο
Αλαινγηζηηθήο Αξρήο.

3. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 1.1.1993 ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄).
4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 έσο θαη 69 ηνπ λ. 3371/ 2005 (ΦΔΚ 178 Α΄)
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Άξζξν 16
Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ
1. Σν άξζξν 63 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Οη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο πνπ αλαιακβάλνπλ
εξγαζία, ππφθεηληαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: α) Γηα φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην
55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ή ησλ ζπληάμεσλ,
θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ. β) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο, ην πνζφ ηεο
αθαζάξηζηεο θχξηαο ζχληαμεο ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ θχξησλ ζπληάμεσλ,
πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηά
δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά θαη ηζρχνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,
θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%). Γηα θάζε ηέθλν πνπ είλαη
αλήιηθν ή ζπνπδάδεη ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ
έηνπο ή είλαη αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία, ν αξηζκφο ησλ αλσηέξσ
εκεξνκηζζίσλ πξνζαπμάλεηαη θαηά έμη εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηά
δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά. ε πεξίπησζε ζπξξνήο ζπληάμεσλ, ε κείσζε γίλεηαη ζην
πνζφ ηεο κεγαιχηεξεο θχξηαο ζχληαμεο θαη εθφζνλ απηφ δελ επαξθεί, ην ππφινηπν πνζφ
πεξηθφπηεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε ή επφκελεο ζε χςνο θχξηεο ζπληάμεηο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαησηάησλ νξίσλ ζπληάμεσλ, ε ζχληαμή ηνπο
πεξηνξίδεηαη ζην νξγαληθφ πνζφ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα αζθαιηζηηθά δεδνκέλα.
Δάλ ην νξγαληθφ ή ηα νξγαληθά πνζά ππεξβαίλνπλ ηα πξναλαθεξφκελα θαηά πεξίπησζε
εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ηφηε ηα πνζά απηά πεξηθφπηνληαη σο αλσηέξσ. Σα
αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄). Γηα ηνλ απαζρνινχκελν ζπληαμηνχρν θαηαβάιινληαη νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο γηα ηνπο ινηπνχο αζθαιηζκέλνπο εηζθνξέο
εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνλ αζθαιηζκέλν
αληίζηνηρα.
2. Οη ζπληαμηνχρνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα
ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ
(Ο.Α.Δ.Δ.) θαη ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), ππφθεηληαη
ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: α) Γηα φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ή ησλ ζπληάμεσλ, θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ.
Τπνρξενχληαη δε ζηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ εηζθνξψλ. β) Μεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο εηζθνξέο πξνζαπμεκέλεο θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο θχξηαο ή ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ ππεξβαίλεη ηα εμήληα
(60) εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά θαη ηζρχνπλ

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ φξην
πεξηθφπηεηαη.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α.,
θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηνπο απφ 1.1.1993 αζθαιηζκέλνπο εηζθνξέο,
εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ. Απφ ηελ θαηαβνιή πξνζαπμεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ εμαηξνχληαη νη αλσηέξσ ζπληαμηνχρνη, νη νπνίνη ιφγσ απαζρφιεζεο
ππάγνληαλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη νη νπνίνη κεηά ηε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπο απφ έλαλ εθ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, ζπλερίδνπλ γηα ηελ ίδηα
απαζρφιεζε ππνρξεσηηθά ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνλ νηθείν Σνκέα αζθάιηζεο.
3. Ο ζπληαμηνχρνο πνπ αλαιακβάλεη εξγαζία ή απηναπαζρνιείηαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην ρξφλν αζθάιηζεο θαηά ην δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο, ή πεξηθνπήο ηεο
ζχληαμεο, ή ηεο θαηαβνιήο πξνζαπμεκέλσλ ή κε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ
πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο απφ ηνλ θνξέα πνπ ζπληαμηνδνηείηαη, ή γηα ηε ζεκειίσζε
λένπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ άιιν θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δηπινζπληαμηνχρσλ. ε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ ζηνλ
θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηείηαη, ν ππνινγηζκφο γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ήδε
θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο γίλεηαη κε πνζνζηφ 1,714% επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ,
νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 25πιάζηνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ή επί ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, γηα θάζε έηνο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο ή 300 εκέξεο εξγαζίαο. Ο Οξγαληζκφο ή ν Σνκέαο ζηνλ νπνίν αζθαιίζηεθε ν
ζπληαμηνχρνο, ζπκκεηέρεη ζηε δαπάλε ζπληαμηνδφηεζεο θαη γηα ην δηαθαλνληζκφ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄).
4. Δάλ νη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο, αλαιάβνπλ εξγαζία ή
απηναπαζρνινχληαη, θαη θεξδίδνπλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο αλαπεξίαο ηνπο,
πεξηζζφηεξα απφ φζα θεξδίδεη πγηήο απαζρνινχκελνο, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο
ακνηβήο, δηαθφπηεηαη ε ζχληαμή ηνπο ή νη ζπληάμεηο ηνπο, θχξηεο θαη επηθνπξηθέο.
5. Οη ζπληαμηνχρνη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο ππνρξενχληαη, πξηλ
αλαιάβνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνιεζνχλ, λα δειψζνπλ ηνχην ζηνλ θνξέα ή ζηνπο
θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο ζπληαμηνδνηνχληαη γηα θχξηα ζχληαμε. ηνπο θνξείο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ππνβάιιεηαη ζρεηηθή δήισζε απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο
αλαπεξίαο, θαζψο θαη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο. Παξάιεηςε ηεο δειψζεσο ζπλεπάγεηαη
θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ζπληαμηνχρνπ ηνπ πνζνχ ησλ ζπληάμεσλ πνπ έιαβε θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ή θαηά ην δηάζηεκα πνπ απηναπαζρνιείην, θαη
πξφζηηκν επί ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ ίζν κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. Σν
θαηαινγηδφκελν απηφ πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ δχν (2) κεληαίεο
ζπληάμεηο αθφκε θαη αλ ην δηάζηεκα εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο είλαη κηθξφηεξν.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή:
α) ζηνλ επηδψληα ησλ ζπδχγσλ,
β) ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ,

γ) ζηνπο πνιχηεθλνπο ησλ νπνίσλ ην έλα ηνπιάρηζηνλ ησλ ηέθλσλ είλαη αλήιηθν ή
ζπνπδάδεη ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ ή είλαη αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία,
δ) ζηα πξφζσπα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Καλ. (ΔΟΚ) 1408/71 θαη 574/72,
θαζψο θαη ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο,
ε) ζηα πξφζσπα πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε ην λ. 3185/2003 θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
7. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα θαηαξγείηαη.
8. Με λφκν δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ην πνζφ ηεο πεξηπηψζεσο β΄ ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
παξφληνο.»
2. Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηζρχνπλ γηα φζνπο ζπληαμηνχρνπο αλαιάβνπλ εξγαζία ή
απηναπαζρνινχληαη ή δηνξηζηνχλ ζε ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄), απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εθεμήο. Όζνη
ζπληαμηνχρνη έρνπλ ήδε αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρνινχληαη ή έρνπλ δηνξηζηεί ζε
ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄), θαη έσο ηελ
ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ θαηαιακβάλνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.
2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α΄), φπσο ίζρπαλ έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην παξφλ άξζξν, νη
αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη απφ 1.1.2013. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.
2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α΄), φπσο απηφ ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην παξφλ,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο 31.12.2012 γηα φζνπο ζπληαμηνχρνπο είραλ ήδε ππαρζεί
ζε απηέο έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Απφ 1.1.2013 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαξγνπκέλεο θάζε αληίζεηεο
δηάηαμεο.
3. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα φζνπο
ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησηηθψλ
πληάμεσλ, πνπ εξγάδνληαη εθηφο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο έρεη
νξηνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ
65 Α΄) ή απηναπαζρνινχληαη.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2592/1998 (ΦΔΚ 57 Α΄), θαζψο
θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ π.δ. 169/2007, εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ.
β. Οη ζπληαμηνχρνη ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, ππνρξενχληαη, πξηλ αλαιάβνπλ
εξγαζία ή απηναπαζρνιεζνχλ, λα δειψζνπλ ηνχην ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Παξάιεηςε ηεο δειψζεσο ζπλεπάγεηαη θαηαινγηζκφ
ζε βάξνο ηνπ ζπληαμηνχρνπ ηνπ πνζνχ ησλ ζπληάμεσλ πνπ έιαβε θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ή θαηά ην δηάζηεκα πνπ απηναπαζρνιείην, θαη πξφζηηκν επί
ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ ίζν κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο.

Άξζξν 17
Πίλαθαο Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ
1. Ο πίλαθαο ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ θαηαξηίδεηαη γηα φινπο ηνπο
Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
20 ηνπ λ. 3790/2009 (ΦΔΚ 143 Α΄), Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κξίζεσο Βαξέσλ θαη
Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ θαη γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
(.Κ.Α.). Ο λένο πίλαθαο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ εθαξκφδεηαη απφ
1.7.2011, γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Όζνη απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο ή
επαγγέικαηα ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ ΒΑΔ, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ηηο
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο έσο 31.12.2015, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη
ζην θαζεζηψο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ΒΑΔ. Οη ινηπνί εξγαδφκελνη πνπ εμαηξνχληαη απφ
ηνλ πίλαθα ΒΑΔ, ιακβάλνπλ ηελ πξνζαχμεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 32 ηνπ
λ.1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α´) γηα ηηο εκέξεο αζθάιηζήο ηνπο ζηα ΒΑΔ.
2. Ο πίλαθαο απηφο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία,
ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα κεγαιχηεξα ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ.
Άξζξν 18
Παξάιιειε αζθάιηζε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ ηελ 1.1.1993
1. ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά
θαη απηνδίθαηα νη δεκφζηνη, δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ αζθαιηζζεί ζε
νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα έσο 31.12.1992, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε εξγαζία
αζθαιηζηέα θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ ινγίδεηαη ζπληάμηκν ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Γεκνζίνπ.
2. Η δηάηαμε πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 1469/1984 (ΦΔΚ 111 Α΄) ζην
ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1296/1982 (ΦΔΚ 128 Α΄) θαηαξγείηαη,
ππαγφκελσλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζηελ
αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
Σπρφλ πξνγελέζηεξε ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο αζθάιηζε ησλ πξνζψπσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζεσξείηαη ηζρπξή.
3. Όζνη αζθαιίζζεθαλ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο πξηλ ηελ 1.1.1993
θαη είλαη ζήκεξα αζθαιηζκέλνη ζηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (ΔΣΑΑ), ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), εθφζνλ αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη δελ είλαη ζπλαθήο κε
ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ κεραληθνχ. Η ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη απφ ηνλ
επφκελν κήλα ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Κάζε αληίζεηε
δηάηαμε θαηαξγείηαη.

Άξζξν 19
Ρπζκίζεηο ΟΓΑ
1. Απφ 1.1.2011 ε εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηνλ θιάδν Τγείαο ηνπ ΟΓΑ νξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 2,5% επί ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ
θαηαηαγεί νη αζθαιηζκέλνη. Απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3144/2003 (ΦΔΚ 111 Α΄).
2. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α΄), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α΄),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Σα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α΄), φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα
αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΓΑ».
3. Η πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8α ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄), αλαπξνζαξκνγή ησλ πνζψλ ησλ κεληαίσλ βαζηθψλ ζπληάμεσλ
ηνπ ΟΓΑ (λ. 4169/1961 ΦΔΚ 81 Α΄), φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
38 ηνπ λ. 3522/2006 (ΦΔΚ 276 Α΄), νξίδεηαη απφ 1εο Οθησβξίνπ 2009 ζε ηξηάληα (30)
επξψ.
4. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3050/2002 (ΦΔΚ 214 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Πξφζσπα ππαγφκελα ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ
βεβαίσζε ηνπ ΟΓΑ πεξί εμνθιήζεσο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο απφ
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνλ Κιάδν, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ απνδεκηψζεσο
γεσξγηθήο παξαγσγήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.)
ή δαλεηνδνηήζεσο απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ή επηρνξεγήζεσο ή επηδνηήζεσο απφ ην
Διιεληθφ Γεκφζην ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ζηνλ Κιάδν.»
5. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 4γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3050/2002 (ΦΔΚ 214 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. ηηο πεξηπηψζεηο απνδεκίσζεο ή δαλεηνδφηεζεο ή επηρνξήγεζεο ή επηδφηεζεο ηεο
παξαγξάθνπ 2 είλαη δπλαηή ε κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εμνθιήζεσο ησλ νθεηιψλ ηνπ
Κιάδνπ, εθφζνλ απφ ηα αληίζηνηρα πνζά παξαθξαηείηαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ απηψλ
θαη απνδίδεηαη ζηνλ ΟΓΑ.»
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΑΦΑΛΙΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Άξζξν 20
Ακνηβή θαη παξαθξάηεζε εηζθνξώλ πεξηζηαζηαθά απαζρνινύκελωλ
1. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά: α) Σν θαη’ νίθνλ
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία ή ππεξεζίεο, ακεηβφκελν
κε ηελ ψξα ή ηελ εκέξα, ζε ηαθηά ή κε ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε πξνο έλαλ είηε πξνο
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εξγνδφηεο, γηα ηελ ίδηα κηζζνινγηθή πεξίνδν, πνπ θαιχπηεηαη
απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Δλδεηθηηθά ππάγνληαη νη εμήο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο:
Οη ππεξεζίεο νηθνγελεηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο (νηθηαθή θαζαξηφηεηα, γεληθφ
λνηθνθπξηφ), νη θεπνπξηθέο εξγαζίεο, νη κεκνλσκέλεο κηθξνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ
δελ ζπληζηνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ε παξάδνζε ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ, ε θχιαμε θαη
κεηαθνξά παηδηψλ λεπίσλ θαη βξεθψλ, ε ππνζηήξημε κε ηε παξνρή θάζε κνξθήο
βνήζεηαο θαη θξνληίδαο ζε ειηθησκέλα άηνκα, θαζψο θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο γηα ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο,
ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη ζε ζπκκεηέρνληεο ζε
πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο αηφκσλ ζε ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε
ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
λνεηηθή ζηέξεζε (.Τ.Γ.), νη αηζζεηηθέο θξνληίδεο (θνκκσηηθή, πεξηπνίεζε πξνζψπνπ
θαη ζψκαηνο), ε πεξηπνίεζε ή λνζειεπηηθή θξνληίδα αξξψζησλ ή θαηάθνηησλ αηφκσλ
θαη ε βνήζεηα ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο (θπζηθνζεξαπεία,
θηλεζηνζεξαπεία, ζπλνδεία εθηφο νηθίαο). β) Οη απαζρνινχκελνη σο εξγάηεο γεο ζε
εξγαζίεο θαιππηφκελεο απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ
λ. 2639/1998 (ΦΔΚ 205 Α΄).
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, επηιχεηαη θάζε δήηεκα πεξί
ππαγσγήο ή εμαίξεζεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο απαζρφιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν
πνπ δέρεηαη ή ρξεζηκνπνηεί ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο ηνπο, θαζψο θαη ησλ εηζθνξψλ
(εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ) πνπ αλαινγνχλ, ηεξείηαη ππνρξεσηηθά ε εμήο δηαδηθαζία:
Απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθδίδεηαη εηδηθφ
εξγφζεκν, ππφ ηχπν πνιχπηπρεο επηηαγήο, ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηηθήο αμίαο ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ππέξ
ηνπ νηθείνπ Φ.Κ.Α.. Σα εξγφζεκα δχλαηαη λα δηαηίζεληαη ζηνλ εξγνδφηε απφ ηα θαηά
ηφπνπο Τπνθαηαζηήκαηα ησλ Φ.Κ.Α., απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε ηνπο Φ.Κ.Α. ηξάπεδεο
θαη ππνθαηαζηήκαηα απηψλ, απφ ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία, απφ ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα ή δίθηπν έπεηηα απφ
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε θαηαβνιή ηνπ νηθείνπ
πνζνχ. Σα εξγφζεκα κεηαβηβάδνληαη νλνκαζηηθψο απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 σο θαηαβνιή γηα ηελ ακνηβή ηεο παξαζρεζείζαο
εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα εμνθινχληαη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θνξείο δηαζέζεσο
κε θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ παξαθξαηεζεί νη
αλαινγνχζεο εηζθνξέο. Οη παξαθξαηεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην θαζαξφ πνζφ
αλαγξάθνληαη ζηελ πνιχπηπρε επηηαγή εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηκήκα θπιάζζεηαη απφ

ηνλ θνξέα πνπ εμνθιεί, ην άιιν θπιάζζεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. ην ηέινο θάζε έηνπο ν
Φ.Κ.Α. ζηέιλεη εηήζηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζε εξγνδφηε θαη εξγαδφκελν.
4. Ο ηχπνο ηνπ εξγνζήκνπ, ηα αλαγξαθφκελα ζε απηφ ζηνηρεία εξγνδφηε θαη
εξγαδφκελνπ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαζθάιηζεο ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ εξγνζήκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο
πνπ ζα ηεξεζεί γηα ηελ είζπξαμε θαη απφδνζε ησλ εηζθνξψλ ζηνπο νηθείνπο Φ.Κ.Α.,
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ή ζηνηρείν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ γλψκε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ησλ θνξέσλ.
5. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο)
φπσο ηζρχεη, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ην άξζξν 2, παξ.1 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58
Α΄) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ππφ ζηνηρείν ηα΄ σο εμήο:
«ηα. Οη εηήζηεο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο εθπίπηνπλ θαηά ηα 2/3 απφ ην θνξνινγεηέν
εηζφδεκα ηνπ εξγνδφηε θαη θαηά ην 1/3 απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ
εξγαδνκέλνπ. Χο δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζπλππνβάιιεηαη κε
ηελ θνξνινγηθή δήισζε ε εηήζηα απνινγηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ Φ.Κ.Α. πνπ έρεη ζηαιεί
ζηνλ εξγνδφηε.»
Άξζξν 21
Αζθάιηζε ζε ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΔΣΔΑΜ, ΟΔΚ
1. Οη θξαηήζεηο γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ ππνινγίδνληαη ζε
πνζνζηφ 20% θαη εκπεξηέρνληαη ζηελ αλαγξαθφκελε ηηκή ηνπ εξγνζήκνπ. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ θνξέσλ θαη κεηά απφ γλψκε
ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη πξνζαξκνδφκελν ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη αλσηέξσ εξγαδφκελνη
αζθαιίδνληαη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηνπο Κιάδνπο χληαμεο θαη Αζζέλεηαο, θαζψο θαη ζην
Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη ζηνλ Ο.Δ.Κ.. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γίλεηαη επηκεξηζκφο ηνπ
πνζνζηνχ απηνχ αλά θιάδν αζθάιηζεο.
2. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ
γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο κε ην εξγφζεκν, δηθαηψλνληαη δηπιάζηεο
εκέξεο αζθάιηζεο απφ φζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνχ ησλ εηζθνξψλ κε
ην αλά εκέξα ή κήλα εξγαζίαο πνζφ εηζθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην εκεξνκίζζην ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ
Δ.Γ...Δ. θαη δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηηο 30 εκέξεο αζθάιηζεο αλά κήλα ή ηηο 360
εκέξεο αζθάιηζεο θαηά έηνο.
3. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ
ζε πεξίπησζε πνπ αζθαιίδνληαη κε ακνηβή πνπ ππνιείπεηαη θαηά κήλα ηνπ 25πιαζίνπ
ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ησλ παξνρψλ αζζέλεηαο
ζε είδνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο

εξγαζίαο, είηε θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο εκέξαο ηεο αζζέλεηαο ή ηεο πηζαλήο εκέξαο
ηνθεηνχ εκεξνινγηαθφ έηνο, είηε θαηά ην ηειεπηαίν πξηλ ηελ ελ ιφγσ αλαγγειία 15κελν,
κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ εκεξψλ εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ηειεπηαίν
ηξίκελν.
4. Κάζε δήηεκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ έληαμε ησλ πξνζψπσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Μ θαη ηνπ ΟΔΚ ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο χζηεξα απφ γλψκε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ θαηά
πεξίπησζε αξκφδησλ θνξέσλ.
5. Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 2639/1998 (ΦΔΚ 205 Α΄) παχεη λα ηζρχεη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ
ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄) δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα
ηνπο ππαγφκελνπο ζην αλσηέξσ θαζεζηψο.
Άξζξν 22
Αζθάιηζε ζηνλ ΟΓΑ
1. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ
ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ αλεμαξηήησο ησλ εκεξψλ εξγαζίαο ηνπο αλά έηνο.
2. Οη παξαθξαηνχκελεο εηζθνξέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ
θαηαβαιινκέλσλ ακνηβψλ θαη θαιχπηνπλ ηε ζχληαμε, ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ Λνγαξηαζκφ
Αγξνηηθήο Δζηίαο (ΛΑΔ). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΓΑ, ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα
απμνκεηψλεηαη πξνζαξκνδφκελν ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Με
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΓΑ γίλεηαη επηκεξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ αλά θιάδν
αζθάιηζεο.
3. Οη εκέξεο εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνινγίδνληαη αλά έηνο κε βάζε ηηο ακνηβέο ηνπο θαη πξνθχπηνπλ
απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαβιεζεηζψλ εληφο ηνπ έηνπο ακνηβψλ δηα ηνπ
εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο
ζχκθσλα κε ηελ Δ.Γ...Δ. ζεσξνχληαη δε σο πξαγκαηνπνηεζείζεο θαηά ην κήλα
εμφθιεζεο ησλ εξγνζήκσλ. Πξνθεηκέλνπ ηα πξφζσπα απηά λα ηχρνπλ ησλ παξνρψλ
αζζελείαο θαη ΛΑΔ ηνπ ΟΓΑ, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 150 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο εξγαζίαο ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο ή ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν.
4. Ηκέξεο εξγαζίαο άλσ ησλ 300 θαηά έηνο, πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηάηαμε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε
άιιν έηνο.
5. Σα αλσηέξσ πξφζσπα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 150 εκέξεο εξγαζίαο θαη άλσ θαη’
έηνο, αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΓΑ γηα νιφθιεξν ην έηνο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη εκέξεο εξγαζίαο ιηγφηεξεο ησλ 150 θαη’ έηνο, ν ρξφλνο αζθάιηζεο

ππνινγίδεηαη ζε κήλεο, φπσο απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
εκεξψλ εξγαζίαο δηα ηνπ 25. Τπφινηπν εκεξψλ εξγαζίαο άλσ ησλ 12, αλά έηνο,
ινγίδεηαη σο κήλαο. Σα πξφζσπα απηά θαηαηάζζνληαη γηα θάζε έηνο απαζρφιεζήο ηνπο
ζηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηεο παξαγξάθνπ1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ. 2458/ 1997 (ΦΔΚ 15 Α΄), ηεο νπνίαο νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο θαιχπηνληαη απφ ην
ζχλνιν ησλ θαηαβιεζεηζψλ εληφο ηνπ έηνπο εηζθνξψλ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 Α΄) δελ έρνπλ εθαξκνγή
ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ1 πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
7. Η έλαξμε πιεξσκήο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ κε εξγφζεκν, θαζψο θαη θάζε δήηεκα ή
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ έληαμε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ζηνλ Καλνληζκφ
ηνπ ΟΓΑ, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΓΑ.
Άξζξν 23
Ακνηβή θαη παξαθξάηεζε εηζθνξώλ πεξηζηαζηαθά
επηρεηξήζεηο επηζηηηζκνύ θαη ζεάκαηνο-αθξνάκαηνο

απαζρνινπκέλωλ

ζε

Η δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο
πεξηζηαζηαθά απαζρνινπκέλνπο ζηηο πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεηο επηζηηηζκνχ θαη
ζεάκαηνο-αθξνάκαηνο. Οη παξαθξαηνχκελεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, εηζθνξέο εξγνδφηε
θαη εξγαδνκέλνπ, είλαη εθείλεο πνπ αλαινγνχλ θάζε θνξά ζηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ηηο γεληθέο ή ηηο εηδηθέο ή ηηο θιαδηθέο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Οη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε ηνπ
Γ.. ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, θαζνξίδνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ξχζκηζε απηή.
Άξζξν 24
Κπξώζεηο
Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ε κε πιεξσκή κε εξγφζεκν
ζπλεπάγεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 50πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ Δ.Γ...Δ. θαη
επηβάιιεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Φ.Κ.Α.
Οη δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά
πεξίπησζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ
Άξζξν 25
Πξνζαπμήζεηο ζπληάμεωλ πέξαλ ηωλ 35 εηώλ
1. H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«1. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο, φζσλ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ άλσ ησλ 10.500 εκεξψλ αζθάιηζεο θαη
ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, πξνζαπμάλεηαη γηα θάζε 300 εκέξεο αζθάιηζεο, άλσ ησλ
10.500 θαη κέρξη 900 θαη’ αλψηαην φξην, θαηά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην γηλφκελν ηνπ
25πιάζηνπ ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο θιάζεο θαηάηαμεο, επί ην πνζνζηφ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πίλαθα β΄ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ α.λ.
1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α΄), φπσο ηζρχεη, ηεο ίδηαο θιάζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ 3,5%.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη θαη ηελ πξηκνδφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α΄), γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα β΄ ηεο θιάζεο
θαηάηαμεο θαη ηνπ 3,5%, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζνζηφ πξηκνδφηεζεο ηεο αλσηέξσ
δηάηαμεο.»
2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄), ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
«2. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο γηα φζνπο παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία κεηά ηε ζπκπιήξσζε
35εηνχο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ απμάλεηαη θαηά 2,5% γηα θάζε πιήξεο έηνο αζθάιηζεο ή
300 εκέξεο ππεξεζίαο πέξαλ ηνπ 35νπ έηνπο έσο θαη ηνπ 37νπ θαη θαηά 3,5% γηα θάζε
πιήξεο έηνο αζθάιηζεο ή 300 εκέξεο ππεξεζίαο πέξαλ ηνπ 37νπ έηνπο κέρξη θαη ηνπ
40νχ. Η πξνζαχμεζε απηή ρνξεγείηαη θαη πέξαλ 80% ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξείηαη ην ΙΚΑΔΣΑΜ, γηα ην νπνίν έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ.»
3. Οη πξνζαπμήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ε πξνζαχμεζε πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηε δηάηαμε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3029/2002 (ΦΔΚ 160 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄), δελ ηζρχνπλ γηα
φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο.

Άξζξν 26
Πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο εμόδνπ

1. Ο πιαζκαηηθφο ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη ζε πξνγξάκκαηα επηρεηξήζεσλ ηνπ
επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, φπσο απηφο έρεη νξηνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α΄), γηα εζεινχζηα απνρψξεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ,
δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
2. Η εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πάζεο θχζεσο ζε
εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο, κε ζθνπφ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε,
γλσζηνπνηείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο απηήο ηεο
παξνρήο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηνπ εξγαδφκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην νηθνλνκηθφ απηφ
θίλεηξν ππάγεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 14 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄).
3. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελε εθπφλεζε ζρεηηθήο
αλαινγηζηηθήο κειέηεο απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θαη Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο Βνπιήο, ζην βαζκφ πνπ ν Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο ηεο
απνλέκεη ηελ αξκνδηφηεηα απηή θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ
ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΑΦΑΛΙΗ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΗ

ΦΟΡΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Άξζξν 27
Δληάμεηο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
1. Απφ 1.1.2013 ν θιάδνο θχξηαο ζχληαμεο Ναπηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ
Σακείνπ (Ν.Α.Σ.) εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Γηα ηελ έληαμή ηνπ
ζπληάζζεηαη, έσο 31.7.2011, εηδηθή νηθνλνκηθή κειέηε πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δζληθή
Αλαινγηζηηθή Αξρή (Δ.Α.Α.). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ησλ ήδε αζθαιηζκέλσλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, θαζψο θαη ζέκαηα θάιπςεο ησλ
ειιεηκκάησλ. Απφ ηεο εληάμεσο, νη λένη εξγαδφκελνη αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη
απηνδίθαηα ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ. Με ίδηα απφθαζε
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή κεηαμχ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΝΑΣ ηνπ
ζπλφινπ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηνπ ππεξεηνχληνο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο
πξνζσπηθνχ.
2. Οη πξνζιακβαλφκελνη γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην απφ 1.1.2011 θαη κεηά, ηαθηηθνί
θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη, ιεηηνπξγνί θαη ζηξαηησηηθνί, θαζψο θαη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκίδαο, θαη νη ηεξείο θαη ππάιιεινη ησλ εθθιεζη-

αζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα
ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
Οη αλσηέξσ αζθαιίδνληαη γηα αζζέλεηα, επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ βνήζεκα ζηνπο
νηθείνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη φζνη πξνζιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ
ππεξεζίεο θαη αζθαιίδνληαη γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 1.1.1993. ε πεξίπησζε πνπ γηα
ηα αλσηέξσ πξφζσπα πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ππνρξεσηηθή
αζθάιηζε ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ), έρνπλ εθαξκνγή νη
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηνκέσλ απηνχ. Δηδηθά γηα φζνπο απφ ηνπο αλσηέξσ έρνπλ
ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ λ. 2084/1992.
Άξζξν 28
Οηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
Ο θιάδνο Τγείαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ρνξεγεί παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο θαη ρξήκα, απφ
1.1.2011 ιεηηνπξγεί κε πιήξε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα. Οη πφξνη, ηα
αζθαιηζηέα πξφζσπα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ηα είδε παξνρψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ
ηζρχεη γηα ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Ο ηξφπνο θαη ηα πνζνζηά δηαρσξηζκνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΙΚΑΔΣΑΜ θαηά θιάδν, ηα πνζνζηά ζηηο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ηξφπνο
είζπξαμεο ησλ εζφδσλ θαηά θιάδν, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οη έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΑΔΔ πξνο ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πεξηέξρνληαη
ζηνλ Κιάδν Τγείαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Ο θιάδνο Τγείαο θαηαξηίδεη μερσξηζηφ εηήζην
Πξνυπνινγηζκφ θαη ζπληάζζεη κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο απηνηειή Ιζνινγηζκφ, ν
νπνίνο ππνβάιιεηαη κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ άιισλ θιάδσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα
έγθξηζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έσο ηελ 30ε Ινπλίνπ θάζε
έηνπο.
Άξζξν 29
Γηάθξηζε ηωλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
1. Γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ αζθάιηζεο θαη πγείαο, νη Κεληξηθέο
Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εθζπγρξνλίδνληαη, αλαδηαξζξψλνληαη θαη δηαθξίλνληαη ζε
Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο θαη Τπεξεζίεο Τγείαο.
2. Οη Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2 παξ.1 πεξ. α΄, β΄, γ΄,
ε΄, ζη΄, δ΄ θαη ζ΄ ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΔΚ 127 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Οη Τπεξεζίεο Τγείαο είλαη απηέο πνπ ζπζηήλνληαη κε ην άξζξν 30 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε ε΄ ηνπ Οξγαληζκνχ
ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΔΚ 127 A΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

4. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκνηερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Πιεξνθνξηθήο, ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη Δλεκέξσζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ε Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο, ε Ννκηθή Τπεξεζία, ην Σκήκα Σχπνπ
θαη ην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη ππεξεζίεο θνηλέο θαη γηα ηηο
Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο θαη γηα ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο.
Άξζξν 30
Οξγαλωηηθή δηάξζξωζε ηωλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο
1. ηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο Τγείαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζπζηήλνληαη: α) Γεληθή Γηεχζπλζε
ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη β) Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο
Τπεξεζηψλ, Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο, θαηαξγνχκελεο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ π.δ.
266/1989 (ΦΔΚ 127 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 363/1992
(ΦΔΚ 184 Α΄).
Χο εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νξίδεηαη ε 1.1.2011.
2. Η Γεληθή Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζπγθξνηείηαη απφ
ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:
α) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο, Αμηνιφγεζεο, Μειεηψλ θαη Δθαξκνγψλ, απνηεινχκελε απφ
ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Οξγάλσζεο
Σκήκα Μειεηψλ θαη Παξαθνινχζεζεο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ
Σκήκα Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Δθαξκνγψλ
β) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Ιαηξηθνχ Πξνζσπηθνχ
Σκήκα Γηαρείξηζεο
Πξνζσπηθνχ

Αλζξψπηλσλ

Πφξσλ

Ννζειεπηηθνχ

θαη

Λνηπνχ

Τγεηνλνκηθνχ

Σκήκα Μεηξψνπ
Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
Σκήκα Πεηζαξρηθψλ Τπνζέζεσλ
γ) Γηεχζπλζε Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ

Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Δμνπιηζκνχ
Σκήκα πληήξεζεο Ιαηξηθψλ Μεραλεκάησλ
δ) Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο
Σκήκαηα:
Σκήκα Αλαπεξίαο
Σκήκα Α΄ Πξνγξακκαηηζκνχ Δηδηθνχ ψκαηνο
Σκήκα Β΄ Πξνγξακκαηηζκνχ Δηδηθνχ ψκαηνο
Σκήκα Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο
Σκήκα Απνθαηάζηαζεο
Σν Σκήκα Β΄ Πξνγξακκαηηζκνχ Δηδηθνχ ψκαηνο εδξεχεη ζηε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο
θαη ιεηηνπξγεί σο απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηεο Γηεχζπλζεο.
Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο
Δξγαζίαο θαηαξγνχληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην π.δ. 266/1989 (ΦΔΚ 127 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 363/1992 (ΦΔΚ 184 Α΄), πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο: α)
Τπεξεζία Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο Αζήλαο θαη β) Τπεξεζία Τγεηνλνκηθψλ
Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο Θεζζαινλίθεο.
3. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Τπεξεζηψλ, Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ Γαπαλψλ
Τγείαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:
α) Γηεχζπλζε Αλάιπζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο, κε αξκνδηφηεηεο
ηελ αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε θάζε λέαο παξνρήο πγείαο πνπ πηνζεηείηαη
απφ ην Ίδξπκα θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ δαπαλψλ
πγείαο ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απνηεινχκελε απφ ηα εμήο
Σκήκαηα:
Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Γαπαλψλ Τγείαο
Σκήκα Διέγρνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Πεξίζαιςεο
Σκήκα Διέγρνπ Φαξκαθεπηηθήο θαη Πξφζζεηεο Πεξίζαιςεο
β) Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τπεξεζηψλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
Σκήκα Δμσηεξηθψλ Πξνκεζεπηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Σκήκα Ιαηξηθήο Φπζηθήο

γ) Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τπεξεζηψλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
Σκήκα Δμσηεξηθψλ Πξνκεζεπηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο
δ) Γηεχζπλζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο
Σκήκα Γεπηεξνγελνχο Πξφιεςεο
Σκήκα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Λνηπψλ Μνξθψλ Φξνληίδαο
ε) Γηεχζπλζε Οδνληηαηξηθήο
Σκήκα Οδνληηαηξηθήο Πεξίζαιςεο
Σκήκα Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο
ζη) Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο, απνηεινχκελε απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Αληίιεςεο
Σκήκα πληαγνγξαθίαο θαη Φαξκαθεπηηθήο Δλεκέξσζεο
Σκήκα Κεληξηθνχ Φαξκαθείνπ
Σκήκα Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο πληαγψλ (Κ.Μ.Δ..)
Σκήκα Γξακκαηείαο:
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο πνπ ζπζηήλνληαη κε ην παξφλ άξζξν,
θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, θαζνξίδνληαη
κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Γ.. ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
4. ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ Τγείαο πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε εηδίθεπζε ζηε
Γηαρείξηζε Τπεξεζηψλ Τγείαο. ηηο Γηεπζχλζεηο
πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ζηα Σκήκαηα απηψλ πξνΐζηαληαη:
α) ηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο, Αμηνιφγεζεο, Μειεηψλ θαη Δθαξκνγψλ, ππάιιεινο ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο, ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηψλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
β) ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.
ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο, ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηη-θνχ θαη ειιείςεη απηψλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
γ) ηε Γηεχζπλζε Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ κε
εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν.
ηα Σκήκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ θαη Οξγάλσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο
Δμνπιηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο, ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ
Μεραληθψλ.
ην Σκήκα πληήξεζεο Ιαηξηθψλ Μεραλεκάησλ, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ
κε εμεηδίθεπζε ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ή ΣΔ Μεραληθψλ, εηδηθφηεηαο ηαηξηθψλ
εθαξκνγψλ.
δ) ηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Ιαηξψλ.
ην Σκήκα Αλαπεξίαο, ππάιιεινο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηνχ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
ηα Σκήκαηα Α΄ Πξνγξακκαηηζκνχ Δηδηθνχ ψκαηνο, Β΄ Πξνγξακκαηηζκνχ Δηδηθνχ
ψκαηνο θαη ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ππάιιεινη ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ.
Δηδηθφηεξα γηα ην Σκήκα Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο απαηηείηαη ν ηαηξφο λα θαηέρεη ηελ
εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο.
ην Σκήκα Απνθαηάζηαζεο, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ ή ππάιιεινο ηνπ Κιάδνπ
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηνχ, ΓΔ
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
5. ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Τπεξεζηψλ, Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ Γαπαλψλ
Τγείαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ ή Οδνληηάηξσλ. ηηο Γηεπζχλζεηο
πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ζηα Σκήκαηα απηψλ πξνΐζηαληαη:
α) ηε Γηεχζπλζε Αλάιπζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο, ππάιιεινο ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε εηδηθφηεηα Οηθνλνκνιφγνπ.
ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο, ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ.
β) ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ ή
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηα Σκήκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τπεξεζηψλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη Δμσηεξηθψλ
Πξνκεζεπηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο, ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ ΓηνηθεηηθνχΟηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηψλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ
Γξακκαηέσλ.
ην Σκήκα Ιαηξηθήο
Αθηηλνθπζηθψλ.

Φπζηθήο,

ππάιιεινο

ηνπ

θιάδνπ

ΠΔ

Φπζηθψλ

Ιαηξηθήο-

γ) ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ
ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.
ηα Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο, ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηψλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
δ) ηε Γηεχζπλζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ.
ηα Σκήκαηα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο θαη Γεπηεξνγελνχο Πξφιεςεο, ππάιιεινη ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Ιαηξψλ.
ην Σκήκα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ινηπψλ Μνξθψλ Φξνληίδαο, ππάιιεινο ηνπ
Κιάδνπ ΠΔ Φπρνιφγσλ θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο εηδηθφηεηαο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή
ππάιιεινο ηνπ Κιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή ππάιιεινο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηνχ ΓΔ
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
ε) ηε Γηεχζπλζε Οδνληηαηξηθήο θαη ζηα Σκήκαηά ηεο ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Οδνληηάηξσλ.
ζη) ηε Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο θαη ζηα Σκήκαηά ηεο, ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Φαξκαθνπνηψλ, εθηφο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο, ζην νπνίν πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ
Κιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη ειιείςεη απηνχ ΓΔ
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηνπ παξφληνο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
Οξγαληζκνχ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (π.δ. 266/1989 - ΦΔΚ 127 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, θαη ηξνπνπνηνχληαη εθεμήο κε ηε δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο.
Άξζξν 31
Δληαίν ύζηεκα Τπεξεζηώλ Τγείαο
1. Γηα ηε δηακφξθσζε εληαίνπ πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο
ρψξαο νη κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πγείαο ηνπ ΔΤ, ησλ Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ θαη ηνπ Οίθνπ Ναχηε, εληάζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε εληαίν πιαίζην.

2. Α. Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην Δληαίν χζηεκα Τπεξεζηψλ Τγείαο ζπζηήλεηαη ζην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πκβνχιην πληνληζκνχ, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ:
α) Σνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο Πξφεδξν
β) Σνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
γ) Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
δ) Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο
ε) Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ζη) Σνλ Γηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, αλαπιεξσηή ηνπ, ηνλ Τπνδηνηθεηή ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε
ζέκαηα πγείαο
δ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη
απφ ηε Γ..Δ.Δ.
ε) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ππαιιήισλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη
απφ ηελ ΑΓΔΓΤ
ζ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ ΚΔΤ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
Β. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ν εηζεγεηήο θαη νη
γξακκαηείο ππνζηήξημεο ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ.
Γ. Σν πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα:
α) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο
δνκέο ηνπο κνλάδσλ ΔΤ θαη Φ.Κ.Α.
β) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ
απηνχο
γ) ηνλ επηκεξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ πεξίζαιςεο κεηαμχ φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
δ) ηα ζέκαηα κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ σο άλσ κνλάδσλ θαη
ε) ηα ζέκαηα δηνίθεζεο, κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη κηζζνινγηθήο θαη βαζκνινγηθήο
ηαθηνπνίεζεο απηνχ.

Γ. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη
γ΄ πινπνηνχληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδνληαη εληφο πξνζεζκίαο
δχν (2) εηψλ απφ ηεο ζχζηαζήο ηνπ. Σα ινηπά ζέκαηα ξπζκίδνληαη λνκνζεηηθά.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, επηιέγνληαη δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηελ
έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ.
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ δηνηθήζεσλ
ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ ΟΠΑΓ, ελαξκνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο νη
θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην θαζεζηψο παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ αηφκσλ
πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε.
Άξζξν 32
ύκπξαμε Φ.Κ.Α. γηα παξνρέο πγείαο
1. Σν δεχηεξν θιηκάθην ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (.Κ.Α.), ην νπνίν
ζπζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε Β ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3232/2004
(ΦΔΚ 48 Α΄) θαη ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
κεηνλνκάδεηαη ζε πληνληζηηθφ πκβνχιην Παξνρψλ Τγείαο (Τ..Π.Τ.).
Σν πκβνχιην απνηειείηαη απφ:
α) ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, σο Πξφεδξν,
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
β) ηνπο Γηνηθεηέο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΓΑ θαη Ο.Α.Δ.Δ. θαη ηνπο Πξνέδξνπο Ο.Π.Α.Γ., Δ.Σ.Α.Α.,
Δ.Σ.Α.Π.-Μ.Μ.Δ. θαη Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ., κε αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο αξκφδηνπο Γεληθνχο
Γηεπζπληέο ησλ παξαπάλσ Φνξέσλ,
γ) ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, κε αλαπιεξσηή ηνπ έλα Γηεπζπληή ηεο
ΤΠΔΓΤΦΚΑ,
δ) ην Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Γ.Γ.Κ.Α., κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ αξραηφηεξν Πάξεδξν ηεο
Γ.Γ.Κ.Α.,
ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη
απφ ηε Γ..Δ.Δ. θαη
ζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγνδνηψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη
απφ ην .Δ.Β., ηε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ηελ Δ..Δ.Δ..
Χο εηζεγεηήο νξίδεηαη ν Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο θαη
Μεηξφηεηαο ηεο Γ.Γ.Κ.Α, κε αλαπιεξσηή ηνπ Σκεκαηάξρε ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο.

Υξέε γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηεο παξαπάλσ Γηεχζπλζεο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ησλ κειψλ.
2. Σν πληνληζηηθφ πκβνχιην Παξνρψλ Τγείαο απνθαζίδεη γηα:
α) Σν ζρεδηαζκφ εληαίσλ θαλφλσλ αγνξάο ππεξεζηψλ πγείαο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ
ηνκέα γηα ινγαξηαζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ ΟΠΑΓ.
β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ησλ Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ΟΠΑΓ κε φινπο ηνπο παξφρνπο πγείαο.
γ) Σελ αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ, φπνπ θαη φπνηε απηφ απαηηείηαη.
δ) Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηνπο ΦΚΑ θαη ηνλ ΟΠΑΓ ησλ πιηθψλ, ησλ πξφζζεησλ
εηδψλ θαη ησλ πιηθψλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.
ε) Σε κέηξεζε πνηφηεηαο θαη θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ
ηνκέα.
Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο Φνξείο θαη είλαη δεζκεπηηθέο γηα απηνχο.
3. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ.
Σν πκβνχιην ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο παξίζηαηαη αλάγθε πξνο ηνχην.
Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο.
4. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ, έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δεπηέξνπ
θιηκαθίνπ ηνπ .Κ.Α. αζθνχληαη απφ ην πξψην θιηκάθην, ην νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε
πκβνχιην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (.Κ.Α.).
Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ δεπηέξνπ θιηκαθίνπ ηνπ .Κ.Α., νη ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Κ.Α.
δηνξίδνληαη σο κέιε ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ρσξίο
δηαδηθαζία επηινγήο. Γηα ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο ΠΔ θαηεγνξίαο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο σο κειψλ ζηα Γ.. θαη ηηο Γηνηθνχζεο ησλ ΦΚΑ απαηηείηαη ε πξνυπφζεζε
πεληαεηνχο ππεξεζίαο ζηε Γ.Γ.Κ.Α. θαηαξγνπκέλεο θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο.
5. Σν ζηνηρείν ε΄ ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σνλ αξκφδην γηα θάζε ζέκα Γεληθφ
Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Κ.Α., πνπ αλαπιεξψλεηαη απφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Κ.Α.»
6. Α. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Γ.Γ.Κ.Α.) ζπζηήλεηαη
Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα γλσκαηεχεη επί

ζεκάησλ λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ αζζελψλ αζθαιηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ
αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α..
Η Δηδηθή απηή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη απαξηίδεηαη απφ:
α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, σο Πξφεδξν
κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
β) έλα (1) Μέινο Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ Ιαηξηθήο ρνιήο ελφο εθ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο Υψξαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη
γ) έλαλ (1) ηαηξφ - Πξφεδξν ηεο Δηδηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αζήλαο (ηξία
θιηκάθηα), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Δθφζνλ ε επηηξνπή ην θξίλεη ζθφπηκν, δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ηαηξφο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο
πάζεζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ αζθαιηζκέλνπ.
Β. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δηδηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ.
Σα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη ζηελ επηηξνπή εηζεγνχληαη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, σο εηζεγεηέο.
Υξέε γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο
θαη Μεηξφηεηαο ηεο Γ.Γ.Κ.Α., πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο.
Γ. Η Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ:
α) γλσκνδφηεζε χζηεξα απφ έλζηαζε θαηά απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ ησλ εηδηθψλ
πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.
1759/1988 (ΦΔΚ 217 Α΄) γηα ηε λνζειεία ζην εμσηεξηθφ ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ
θιάδσλ αζζέλεηαο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α.,
β) παξνρή πξνηάζεσλ ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο επί ζεκάησλ λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή
λνκνζεζία θαη ηνλ θνηλνηηθφ θαλνληζκφ (1408/1971 θαη 574/1972).
Γ. Γηθαίσκα έλζηαζεο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη αθελφο ν
αζθαιηζκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο
ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηεο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο (ΔΤΔΔ) απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ
ηνπ θνξέα θαη αθεηέξνπ ν αξκφδηνο Γηεπζπληήο ηνπ θνξέα εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο.
Απνθάζεηο εηδηθψλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ελζηάζεηο
θαη κέρξη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δηδηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ
εμεηάδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα.

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηά κήλα,
θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Άξζξν 33
Μηθηά θιηκάθηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο
1. ηελ πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 213/1992 (ΦΔΚ 102 Α΄), ζην Σκήκα
Δπνπηείαο θαη Καηαγγειηψλ Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο πξνζηίζεληαη αξκνδηφηεηεο σο εμήο:
α) Ο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ
επηρεηξήζεσλ γηα έζνδα θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο γεληθά.
β) Η επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ ελ ιφγσ θιηκαθίσλ.
γ) Η δηακφξθσζε ησλ επί κέξνπο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα
ηε ζπγθξφηεζε ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ, απνηεινπκέλσλ απφ ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο
Δπηζεψξεζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. θαη απφ ππαιιήινπο ησλ ΦΚΑ, πιελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πνπ
ππεξεηνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο θαη ζηα Σκήκαηα Δζφδσλ απηψλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δπηζεψξεζεο ησλ ΦΚΑ. Οη
αλσηέξσ ππάιιεινη δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα κηθηά θιηκάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄), ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν.
3. Σα κηθηά θιηκάθηα δηελεξγνχλ επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηε δηαπίζησζε ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη κε
αζθαιηζκέλσλ ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο
εηζθνξνδηαθπγήο γεληθφηεξα, είηε κεηά απφ πξνγξακκαηηζκέλε εληνιή, είηε κεηά απφ
ππεξεζηαθή αλαθνξά, είηε κεηά απφ θαηαγγειία. Έλαο ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο
Δπηζεψξεζεο, απφ ηα κέιε θάζε κηθηνχ θιηκαθίνπ νξίδεηαη κε ηελ εληνιή ειέγρνπ σο
ππεχζπλνο θιηκαθίνπ.
4. Οη ππάιιεινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα κηθηά θιηκάθηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, ελεξγνχλ θαη σο αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία θαη έγγξαθα
ηεο επηρείξεζεο θαη ιακβάλνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία, κεηξψα,
έγγξαθα θαη θάζε είδνπο ζρεηηθνχ κε ην δηελεξγνχκελν έιεγρν ζηνηρείνπ ηεο
επηρείξεζεο ρξήζηκνπ γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Η δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ
ππαιιήισλ ησλ ΦΚΑ ζα βαξχλεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηνχλ.
5. Σα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ δηακνξθψλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Δπηζεψξεζεο κε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο κελφο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο

εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
ειέγρνπ.
6. ηνλ εκπνδίδνληα ηελ είζνδν ησλ ππαιιήισλ ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ζηνπο ηφπνπο
εξγαζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο θαη ζηνλ ππφρξεν πξνο παξνρή
ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ εξγνδφηε,
δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο ή εθπξφζσπν ή ππάιιειν, πνπ αξλείηαη ηελ παξνρή ησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη ςεπδείο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία, επηβάιιεηαη
απηνηειέο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο 3.000 επξψ έσο 15.000 επξψ πνπ εθδίδεηαη κε
ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ απφ ηνπο αξκφδηνπο ΦΚΑ θαηφπηλ εγγξάθνπ εληνιήο ησλ ειεγθηψλ
ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ θαη κεηά απφ πξφζθιεζή ηνπο γηα παξνρή εμεγήζεσλ.
Γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄
ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ α.λ. 1846/1951 επηβάιινληαη, κε αηηηνινγεκέλε
πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, εθηφο ησλ άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ,
θαη ηα παξαπάλσ πξνβιεπφκελα απηνηειή δηνηθεηηθά πξφζηηκα.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνζδηνξίδνληαη ηα
θξηηήξηα κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.
7. Σα κηθηά θιηκάθηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζνπλ εηδηθφ Έληππν Διέγρνπ,
ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ κηθηνχ θιηκαθίνπ θαη ηνλ ειεγρφκελν. Σα
ζρεηηθά Έληππα Διέγρνπ ζρεδηάδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α..
Αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ Διέγρνπ δηαβηβάδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ΦΚΑ, νη νπνίεο εληφο κελφο πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο, κε
άκεζε θνηλνπνίεζή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α..
8. Η Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ΦΚΑ αζθνχλ ειέγρνπο
παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ απηνχο πνπ δηελεξγνχλ ηα κηθηά θιηκάθηα.
9. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3260/2004 (ΦΔΚ 151 Α΄),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3846/2010 (ΦΔΚ 66
Α΄), έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα κηθηά θιηκάθηα ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
10. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΔΚ 19
Α΄), πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 3607/2007 (ΦΔΚ
245 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ζηα κηθηά θιηκάθηα ηαηξψλ ή
θαξκαθνπνηψλ, απηή ζα είλαη ππνρξεσηηθή κε επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα δηεμάγνληαη κε
απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη θαη απφ ηνπο Φνξείο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.»

Άξζξν 34
ύζηαζε Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο Αζθαιηζκέλωλ θαη πληαμηνύρωλ (Κ.Π.Α..)
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζπζηήλεηαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο
Αζθαιηζκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ (Κ.Π.Α..) ζε επίπεδν Απηνηεινχο Σκήκαηνο, ην νπνίν
ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαζνξίδεηαη ε 1.1.2011.
2. Έξγν ηνπ Κ.Π.Α.. είλαη:
α. Η παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο
ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Γ.Κ.Α..
β. Η θαηεχζπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ ππφζεζή ηνπο ππεξεζίεο.
γ. Η δηεξεχλεζε ησλ παξαπφλσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.
θαη ησλ Φ.Κ.Α., ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ
απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ.
δ. Η δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Φ.Κ.Α. πνπ έρνπλ σο
αξκνδηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.
ε. Η δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ζε
ζέκαηα αζθάιηζεο θαη παξνρψλ.
ζη. Η ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα ησλ Φ.Κ.Α. θαη ησλ Κ.Δ.Π. γηα ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ
θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ.
δ. Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζε ζέκαηα αζθάιηζεο,
παξνρψλ θαη πγείαο, αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α..
ε. Η παξαιαβή αηηήζεσλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ ζπληαμηνδνηηθψλ
πξάμεσλ.
Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.Κ.Α.
(π.δ.213/1992, ΦΔΚ 102 Α΄), φπσο ηζρχεη.
3. Σν Κ.Π.Α.. ζηειερψλεηαη κε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Γ.Κ.Α. θαη ησλ Φ.Κ.Α., ην
νπνίν απνζπάηαη απφ ηνπο θνξείο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Οη ελ
ιφγσ ππάιιεινη πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο κε γλσζηηθφ
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην έξγν ηνπ Κ.Π.Α.. θαη κνξηνδνηνχληαη κε 5 κφξηα επηπιένλ,
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην λ. 3839/2010 (ΦΔΚ 510 Α΄), γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο ηνπο

ζην Κ.Π.Α.. θαη έσο 300 κφξηα, γηα ηελ επηινγή ηνπο σο πξντζηάκελνη νξγαληθψλ
κνλάδσλ. Σνπ Κ.Π.Α.. πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Σν Κ.Π.Α.. ζηεγάδεηαη ζε ρψξν πξνζβάζηκν ζηα άηνκα κε αλαπεξία.
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ή
ζπκπιήξσζε ησλ σο άλσ πεξηγξαθφκελσλ αξκνδηνηήησλ.
Άξζξν 35
Δληαίν ζύζηεκα ειέγρνπ ζπληάμεωλ
1. Γεκηνπξγείηαη, έσο 31.10.2010, εληαίν ζχζηεκα ειέγρνπ θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ.
Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ νξίδεηαη ε Ηιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΗΓΙΚΑ ΑΔ.). Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
επνπηείαο
Τπνπξγείσλ
Δξγαζίαο
θαη
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο,
Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δζληθήο Άκπλαο θαη ην Γεκφζην, ππνρξενχληαη λα
απνζηέιινπλ ζηελ ΗΓΙΚΑ ΑΔ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν πιεξσκψλ ζπληάμεσλ,
ζην νπνίν πεξηέρνληαη αλαιπηηθά θαη αλά ζπληαμηνχρν ηα πνζά ησλ ζπληάμεσλ πνπ
θαηαβάιιεη ν θάζε θνξέαο.
2. Η ΗΓΙΚΑ ΑΔ ππνρξενχηαη ζηελ αλάπηπμε δηνηθεηηθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο δηαζηαχξσζεο θαηαβνιήο ησλ
ζπληάμεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ κε
βάζε ηνλ ΑΜΚΑ ή κε ρξήζε θάζε άιινπ πξφζθνξνπ αξηζκνχ ηαπηνπνίεζεο, ρξήζε
αξρείσλ απφ άιιεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη θαηά πεξίπησζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηεπζχλζεηο
πιεξνθνξηθήο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά
ηνλ έιεγρν. Η δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη απφ ηελ ΗΓΙΚΑ ΑΔ, ζην ρψξν ηεο ΗΓΙΚΑ
ΑΔ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
3. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχπηεη γηα αζθαιηζκέλν ή ζπληαμηνχρν ε κε
ηήξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα
ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο, ε ΗΓΙΚΑ Α.Δ. ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
Άξζξν 36
Παξαθνινύζεζε αλαγθαζηηθήο
Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο

είζπξαμεο

αζθαιηζηηθώλ

εηζθνξώλ

ηωλ

1. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαγθαζηηθήο
είζπξαμεο ησλ εζφδσλ απφ θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο θαη ηε ιήςε θάζε αλαγθαζηηθνχ
κέηξνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
ησλ Φ.Κ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία απηψλ. Δμαηξείηαη ην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.,
ζηηο ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη εηδηθφ ειεθηξνληθφ κεηξψν νθεηιεηψλ.

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο Φ.Κ.Α. ή νη πθηζηάκελεο
αδπλαηνχλ ή θαζπζηεξνχλ ππέξκεηξα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο
ησλ εζφδσλ απφ θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο θαη ηε ιήςε θάζε αλαγθαζηηθνχ κέηξνπ,
δχλαληαη κεηά απφ απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο λα αλαζέηνπλ ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ ελ ιφγσ ππνζέζεσλ ζε άιινπο Φ.Κ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ..
2. Γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ λ.
2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΘΔΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
Άξζξν 37
Υξεκαηνδόηεζε ζπζηήκαηνο θνηλωληθήο αζθάιηζεο
Απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην ΝΑΣ επηρνξεγνχληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη εηδηθά γηα ηα έηε 2010-2013, ηεξνπκέλσλ ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
(λ. 3845/2010).
Απφ 1.1.2015 ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βαζηθήο ζχληαμεο φισλ
ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη ηνπ ΝΑΣ, πιελ ησλ Δ.Σ.Α.Α., Δ.Σ.Α.Π.-Μ.Μ.Δ. θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν πνζφ απηφ επηκεξίδεηαη ζηνπο
νξγαληζκνχο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ
θαηαβάιινληαη. Ο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ελεκεξψλεη ηε Βνπιή
ησλ Διιήλσλ, αλά εμάκελν γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γεληθφηεξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Άξζξν 38
Δηζθνξά Αιιειεγγύεο πληαμηνύρωλ
1. Απφ 1.8.2010 ζεζπίδεηαη Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΑ) ε νπνία ηεξείηαη
ζε ινγαξηαζκφ κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα, ζην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην
Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) ην νπνίν ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ
λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄).
θνπφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ε θάιπςε ειιεηκκάησλ ησλ θιάδσλ θχξηαο ζχληαμεο
Φ.Κ.Α..
2. Η Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ παξαθξαηείηαη κεληαία θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο
ζχληαμεο απφ ηηο ζπληάμεηο θχξηαο αζθάιηζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΑΣ θαη
ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο θαη θαζνξίδεηαη σο
εμήο:
α. Γηα ζπληάμεηο απφ 1.400,01 € έσο 1.700,00 €, πνζνζηφ 3%
β. Γηα ζπληάμεηο απφ 1.700,01 € έσο 2.000,00 €, πνζνζηφ 4%
γ. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.000,01 € έσο 2.300,00 €, πνζνζηφ 5%
δ. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.300,01 € έσο 2.600,00 €, πνζνζηφ 6%
ε. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.600,01 € έσο 2.900,00 €, πνζνζηφ 7%
ζη. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.900,01 € έσο 3.200,00 €, πνζνζηφ 8%
δ. Γηα ζπληάμεηο απφ 3.200,01 € έσο 3.500,00 €, πνζνζηφ 9%
ε. Γηα ζπληάμεηο απφ 3.500,01 € θαη άλσ, πνζνζηφ 10%
3. α. Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ην πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο
εηζθνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (1.400 €).
β. ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηδηθή πξνζαχμεζε πνπ θαηαβάιιεηαη
απφ ηνλ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζψο θαη ε
ρνξεγνχκελε πξνζαχμεζε απφ ηνλ Σνκέα χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ) ζηνπο κνλνζπληαμηνχρνπο
ηνπ Σνκέα.
γ. Δμαηξνχληαη ηεο παξαθξάηεζεο ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξίαο
ή γήξαηνο πνπ ιακβάλνπλ ην Δμσηδξπκαηηθφ Δπίδνκα ή ην Δπίδνκα Απνιχηνπ Αλαπεξίαο
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 Α΄), φπσο ηζρχεη.
δ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο ζην ίδην πξφζσπν πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο θχξηαο
ζχληαμεο ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα ησλ ζπληάμεσλ απηψλ. Σν Κέληξν Διέγρνπ
ηεο Η.Γ.ΙΚΑ Α.Δ. ελεκεξψλεη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην Γεκφζην γηα ην
πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο. Η παξαθξάηεζε γίλεηαη απφ ηνλ Φνξέα πνπ ρνξεγεί ην
κεγαιχηεξν πνζφ ζχληαμεο.
ε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε ζχληαμε ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηθαηνχρνη, γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζψλ ζχληαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ιακβάλεηαη ππφςε ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ έρεη κεηαβηβαζζεί θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ
επηκεξίδεηαη αλάινγα.
4. Σα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ Φ.Κ.Α.
απνδίδνληαη ζην Λνγαξηαζκφ ηνπ ΑΚΑΓΔ ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ, απφ
ηελ παξαθξάηεζε, κήλα.

5. Η νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο
πληαμηνχρσλ είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ ηζρχεη γηα ην Α.Κ.Α.Γ.Δ.. Σα θεθάιαηα ηνπ
Λνγαξηαζκνχ επελδχνληαη ζην Κνηλφ Κεθάιαην Σξαπέδεο Διιάδνο.
6. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία: α) απφδνζεο ηεο εηζθνξάο ζην Λνγαξηαζκφ θαη β)
ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ πνζψλ ζηνπο Φ.Κ.Α..
Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά γηα
θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο.
7. Μεηά ηελ 1.1.2015 ηα πνζά ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ κεηαθέξνληαη
ζην Α.Κ.Α.Γ.Δ. θαη απνηεινχλ έζνδν ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Κεθαιαίνπ Αιιειεγγχεο Γελεψλ.
Άξζξν 39
Λνγηζηηθόο δηαρωξηζκόο πξνλνηαθώλ - αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ
1. Απφ 1.1.2011 ε ζχληαμε θαη νη ινηπέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο φισλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο, δηαρσξίδνληαη ινγηζηηθά ζην νξγαληθφ θαη ζην πξνλνηαθφ ηκήκα.
2. Γηα ηελ ηήξεζή ηνπο δηαηεξνχληαη δχν απηνηειείο ινγηζηηθνί ινγαξηαζκνί κε ηελ
νλνκαζία «Λνγαξηαζκφο Οξγαληθνχ Πνζνχ» θαη «Λνγαξηαζκφο πκπιεξσκαηηθνχΠξνλνηαθνχ Πνζνχ» κε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο, νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηνπο
Πξνυπνινγηζκνχο ησλ θαη’ ηδίαλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Σνκέσλ αληίζηνηρα. Σν
πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο ζηνλ δηθαηνχρν εμαθνινπζεί λα απνηειείηαη απφ ην
ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δχν αλσηέξσ ηκεκάησλ.
3. Πξνλνηαθέο παξνρέο απνηεινχλ: ην Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ
(άξζξν 24 ηνπ λ. 2556/1997, φπσο ηζρχεη), ην Δμσηδξπκαηηθφ Δπίδνκα θαη ην Δπίδνκα
Απνιχηνπ Αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 Α΄) φπσο ηζρχεη, ην
πκπιεξσκαηηθφ - Πξνλνηαθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή, ε
νπνία απνλέκεηαη απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο ρσξίο ηελ θαηαβνιή
αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο.
Άξζξν 40
πλαιιαγέο κέζω ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο
1. Απφ 1.1.2011 ε θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξνρψλ, ησλ
απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ινηπψλ πιεξσκψλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ
δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κε πίζησζε ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ ηξάπεδαο ή ΔΛ.ΣΑ., κε
δηθαίσκα επηινγήο απφ ηνλ δηθαηνχρν. Δπίζεο, απφ 1.1.2011 ε είζπξαμε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ή
ΔΛ.ΣΑ..

2. Απφ 1.7.2011 νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαηίζεληαη απφ
ηνπο εξγνδφηεο ηαπηφρξνλα θαη ζπλνιηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην θφξν
κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ζε ηξάπεδα θαη κεηαθέξνληαη θαη απνδίδνληαη απφ απηή ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ κηζζσηψλ, ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην
Γεκφζην, αληίζηνηρα. Γηα ην ζθνπφ απηφλ θάζε ππφρξεε επηρείξεζε ππνγξάθεη ζρεηηθή
ζχκβαζε κε ηξάπεδα πνπ επηιέγεη. Οη ζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο δελ ζεσξνχληαη δεκφζηνη
ππφινγνη θαη επζχλνληαη κφλν γηα ηπρφλ ιάζε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα.
Η φιε δηαδηθαζία, ηα ρξνληθά πιαίζηα, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Άξζξν 41
Καηάηαμε απαηηήζεωλ Οξγαληζκώλ θαη Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
1. ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 3 ηνπ άξζξνπ 975 ΚΠνιΓ, φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε
ην άξζξν 31 ηνπ λ.1545/1985 (ΦΔΚ 91 Α΄) ππάγνληαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
εθφζνλ πξνέθπςαλ έσο ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. Η
πεξίπησζε 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ ΚΠνιΓ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε
ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2972/2001 (ΦΔΚ 291 Α΄), θαηαξγείηαη, αλαξηζκνπκέλσλ ησλ
επνκέλσλ πεξηπηψζεσλ.
2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πησρεπηηθέο δηαλνκέο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.3588/ 2007 (ΦΔΚ 153 Α΄).
3. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ζηνηρείν γ΄ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/2009 (ΦΔΚ 237
Α΄) εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη θαηαιακβάλεη ηηο πησρεχζεηο πνπ
θεξχρζεθαλ ή θεξχζζνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3588/2007 (ΦΔΚ 153 Α΄).
4. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΚ 90 Α΄)
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ζε φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζχλδηθνη πησρεχζεσο
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3588/2007 (ΦΔΚ 153 Α΄) θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνληαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΚ 90 Α΄).
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε πιεηζηεξηαζκνχο πνπ
βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε
θαη ζε πησρεχζεηο πνπ έρνπλ ήδε θεξπρζεί κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 42
Αλαθαηαλνκή ηωλ εηζθνξώλ κεηαμύ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ., ΟΑΔΓ, ΟΔΚ θαη Δξγαηηθήο
Δζηίαο

Απφ 1.1.2011 πφξν ηνπ θιάδνπ ζχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. απνηειεί πνζνζηφ ησλ
ζπλεηζπξαηηφκελσλ εηζθνξψλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο - Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο.
Σν χςνο ηνπ πνζνζηνχ αλέξρεηαη ζην 10% ησλ ζπ-λεηζπξαηηφκελσλ εηζθνξψλ γηα ην
έηνο 2011, 20% γηα ην έηνο 2012 θαη 30% γηα ηα επφκελα έηε θαη γηα θάζε Οξγαληζκφ.
Σα πνζά ησλ ζπλεηζπξαηηφκελσλ απνδίδνληαη απν ην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. ζηνπο παξαπάλσ
Οξγαληζκνχο κεησκέλα θαηά ηα αλσηέξσ πνζνζηά.
Άξζξν 43
Οηθνδνκνηερληθά έξγα
Σα εδάθηα β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ
179 Α΄) πνπ είραλ πξνζηεζεί κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2434/1996 (ΦΔΚ 188 Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«…Γηα ηα θαηαζθεπαδφκελα ηδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο νη
εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη θαη’ ειάρηζηνλ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο εκέξεο εξγαζίαο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, φπσο νη εκέξεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ πνπ πξνβιέπεη ε πεξίνδνο α΄ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
επφκελνπ άξζξνπ, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α΄).
Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ εηζθνξψλ ηδησηηθψλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ δελ πξνθχςεη
ιφγνο κείσζεο ησλ εκεξψλ εξγαζίαο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ηφηε απηέο ινγίδνληαη φηη έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηεζεί, έζησ θαη εάλ δελ
ζπλαξηψληαη κε ηελ απαζρφιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ θαη νη εηζθνξέο πνπ
αλαινγνχλ ζε απηέο θαζίζηαληαη απαηηεηέο θαη θαηαινγίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ..
Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεισζεηζψλ απφ ηνλ ππφρξεν εξγνδφηε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
θαη απηψλ πνπ θαηαινγίζζεθαλ ζε βάξνο ηνχηνπ σο θαη’ ειάρηζηνλ νθεηιφκελεο,
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπκςεθίδεηαη κε εηζθνξέο γηα αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, εάλ δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη απηφ απαζρνιήζεθε ζηηο
εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ερψξεζε ν θαηά ηα άλσ θαηαινγηζκφο ειαρίζησλ εηζθνξψλ,
ρσξίο λα έρεη αζθαιηζζεί ζηνλ ππφρξεν εξγνδφηε.
Γηα θάζε ππνινγηζκφ ειαρίζησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξψλ πνπ έγηλε απφ 1.1.1993 φπσο
γηα νηθνδνκηθά έξγα θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηελ αλσηέξσ
εκεξνκελία έσο θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη δελ δειψζεθε απαζρφιεζε
ηζρχνπλ νη παξνχζεο δηαηάμεηο.»
Άξζξν 44
Οηθνλνκηθά θαη νξγαλωηηθά ζέκαηα

1. Καηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δχλαηαη:
α) Να δηνξζψλνληαη ηπρφλ αζξνηζηηθά ιάζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
β) Να εγγξάθνληαη έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ δηαηάμεηο λφκνπ θαη έρνπλ παξαιεθζεί
ή λα δηνξζψλνληαη, εθφζνλ έρνπλ ππνινγηζηεί κε ιαλζαζκέλν ηξφπν.
γ) Να απμάλνληαη ή λα κεηψλνληαη θαηά πεξίπησζε πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δαπάλεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ δηαηάμεηο θαη έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηξφπν ιαλζαζκέλν.
δ) Να δηαγξάθνληαη πηζηψζεηο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ή ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί ρσξίο λα πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
εηδηθέο ή γεληθέο δηαηάμεηο.
2. Ο Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο (ΣΔΑΔΥ) ηνπ Σακείνπ
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο
(ΣΔΑΠΑΑ) δχλαηαη λα ζπζηήζεη λέν έληνθν ινγαξηαζκφ δηαζεζίκσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ζηνλ νπνίν ζα κεηαθέξνληαη αλά δεθαπελζήκεξν ηα θαηαηηζέκελα ζηελ Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνζά, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πνζνζηφ 5% επί ηνπ αληηηίκνπ ηνπ
εηζηηεξίνπ
ησλ
αγψλσλ
πνδνζθαίξνπ,
θαιαζνζθαίξηζεο,
πεηνζθαίξηζεο,
πδαηνζθαίξηζεο θαη ρεηξνζθαίξηζεο. Σα αλσηέξσ πνζά απνηεινχλ θνηλφ πφξν ησλ
ηνκέσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο (ΣΔΑΔΥ) θαη Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ (ΣΔΑΤΑΠ) ηνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο (ΣΔΑΠΑΑ), ην νπνίν
θαηαλέκεηαη αληίζηνηρα ζε πνζνζηφ 68% θαη 32% ζηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο.
3. Οη Αζθαιηζηηθνί Φνξείο ιακβάλνπλ απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ ζπζηήζεθε κε ην λ.3845/2010
(ΦΔΚ 45 Α΄), ηα δεδνκέλα ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πάζεο θχζεσο
ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο ή θξαηήζεηο, εμαγνξέο ρξφλνπ αζθάιηζεο, θξαηήζεηο
δαλείσλ, πάζεο θχζεσο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, θαζψο θαη θάζε
άιιν ζηνηρείν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ακείβεηαη
απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ.
Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο, θαζψο θαη ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο
δηάηαμεο.
4. Οη έκκηζζνη αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ 1.1.1993 ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ
ΔΣΑΑ (πξψελ Σακείν Ννκηθψλ), νη νπνίνη δηεγξάθεζαλ απφ ηελ αζθάιηζε, ζε εθηέιεζε
απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, ζεσξνχληαη φηη νπδέπνηε αζθαιίζηεθαλ ζην
Σακείν σο έκκηζζνη, ην ζχλνιν δε ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηέβαιαλ απφ 1.1.1993 ηνπο
επηζηξέθεηαη, εθάπαμ, αηφθσο, έσο 31.12.2010.
5. To πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 213/1992 (ΦΔΚ 102
Α΄) «Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«5. Σσλ Σκεκάησλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, πιελ ησλ παξαθάησ πνπ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη θιάδσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην θαζέλα.»
6. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3569/2007 (ΦΔΚ 122 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο
εμήο: «Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 16 ηνπ άξζξνπ 55 θαη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ
57 ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄), απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λ. 3569/2007.»
7. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ιήγεη ε ζεηεία φισλ ησλ Γηνηθεηψλ, Τπνδηνηθεηψλ
θαη Πξνέδξσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζψο
θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ απηψλ, πιελ ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ, ησλ κειψλ πνπ
ππνδεηθλχνληαη απφ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπ Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π..
Όια ηα παξαπάλσ πξφζσπα ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ
πθηζηάκελε ζχλζεζε κέρξη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπο. Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
επηιέγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49Α΄ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο ρσξίο άιιε
δηαδηθαζία θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηξηεηή ζεηεία.
Απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 134
ηνπ λ. 3655/2008. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θάζε αληίζεηε δηάηαμε
θαηαξγείηαη.
8. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄)
εμαηξείηαη ε έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηνπο Φ.Κ.Α. κε ηαηξνχο θαη
νδνληηάηξνπο.
9. α. Οη πθηζηάκελνη ζην ΣΑΤΣΔΚΧ Σνκείο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, Πξφλνηαο θαη Τγείαο
Πξνζσπηθνχ ΓΔΗ ελνπνηνχληαη θαη ζπληζηνχλ ζην ελ ιφγσ Σακείν θιάδν κε ηελ
νλνκαζία «Κιάδνο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΗ» κε πιήξε ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή
απηνηέιεηα.
β. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΗ ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαη
ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132
ηνπ λ. 3655/2008.
10. Γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ πνπ εληάρζεθε ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εμαθνινπζνχλ
λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2843/2000 (ΦΔΚ 197 Α΄).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ
ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΩΝ
ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

Άξζξν 45
Δπελδύζεηο δηαζεζίκωλ ζε θηλεηέο αμίεο πνπ δηελεξγνύληαη ρωξίο όξηα
1. Σν άξζξν 3 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 3
Δπελδχζεηο δηαζεζίκσλ ζε θηλεηέο αμίεο πνπ δηελεξγνχληαη ρσξίο φξηα
1. Οη Φ.Κ.Α. επελδχνπλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηηο παξαθάησ θηλεηέο αμίεο:
α. ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζηαζεξνχ ή θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ πιελ ησλ
ζχλζεησλ (structured) νκνιφγσλ,
β. ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ηε κνξθή ηεο αγνξάο κε ζχκθσλν
επαλαπψιεζεο (πξάμεηο REPOS).
2. Η δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 2216/1994 (ΦΔΚ 83 Α΄) θαη ηεο παξαγξάθνπ
11α ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2469/1997 (ΦΔΚ 38 Α΄) πεξί «Κνηλνχ Κεθαιαίνπ ησλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ».
3. Υσξίο πεξηνξηζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη ξεπζηνπνηήζεηο φισλ ησλ θηλεηψλ
αμηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
2. Οη ηίηινη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα δνκεκέλα
νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ Φ.Κ.Α. κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηαθέξνληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρσξίο
πξνκήζεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ζεκαηνθχιαθάο ηνπο. Οη Φ.Κ.Α., ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δχλαληαη κε απνθάζεηο ησλ Γ.. ηνπο λα δίλνπλ εληνιέο
ξεπζηνπνίεζήο ηνπο πξνο ηελ Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ελζσκάησζεο ησλ
θεθαιαίσλ απηψλ ζην Κνηλφ Κεθάιαην ρσξίο ηε δεκηνπξγία θεθαιαηαθψλ δεκηψλ γηα
ηνπο Φνξείο ή ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθηφο εάλ ππάξρεη ζέκα ηακεηαθψλ αλαγθψλ
ησλ Σακείσλ.
3. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«4. Η επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ «Αζθαιηζηηθνχ Κεθαιαίνπ Αιιειεγγχεο Γελεψλ»
(Α.Κ.Α.ΓΔ.) γίλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ
άξζξνπ ηνπ λ. 2216/1994 (ΦΔΚ 83 Α΄) θαη ηεο παξαγξάθνπ 11α ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
2469/ 1997 (ΦΔΚ 38 Α΄) πεξί «Κνηλνχ Κεθαιαίνπ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ.»
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Δπελδύζεηο δηαζεζίκωλ
πξνϋπνζέζεηο θαη όξηα

ζε

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

πνπ

δηελεξγνύληαη

κε

Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:
Α. Η παξάγξαθνο 3 αληηθαζίζηαηαη σο θαησηέξσ:
«3. Δπίζεο, νη Φ.Κ.Α. δχλαληαη, κε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο, λα
επελδχνπλ, κέρξη πνζνζηνχ 5% ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπλππνινγηζκφ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε
πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο.»
Β. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 θαηαξγείηαη.
Γ. Οη παξάγξαθνη 8 θαη 9 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«8. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο λα ζπζηήλνπλ
Αλψλπκεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ.) θαη Δηαηξείεο
Δπέλδπζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Δ.Δ.Α.Π.) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ
παξφληνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Φνξείο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο.
9. Με απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο, νη Φ.Κ.Α. δχλαληαη λα δηαζέηνπλ εθ
ησλ δηαζεζίκσλ ηνπο πνζά γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ πξνο αζθαιηζκέλνπο,
ζπληαμηνχρνπο θαη ππαιιήινπο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ παξφληνο.
Δπίζεο, κε παξφκνηεο απνθάζεηο, νη Φνξείο ή Κιάδνη ή Σνκείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
δχλαληαη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Φνξέσλ ή Κιάδσλ ή
Σνκέσλ, λα δηαζέηνπλ έληνθα δάλεηα πξνο άιινπο Φνξείο ή Κιάδνπο ή Σνκείο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
εγθξίλνληαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απηψλ ησλ δαλείσλ, ην ρνξεγνχκελν
πνζφ, ε δηάξθεηά ηνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο εμφθιεζεο απηνχ. Σν επηηφθην ρνξήγεζεο
ησλ δαλείσλ πξνο άιινπο Φνξείο ή Κιάδνπο ή Σνκείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη
θπκαηλφκελν γηα θάζε εμάκελν θαη αληηζηνηρεί κε ην πνζνζηφ απφδνζεο ηνπ «Κνηλνχ
Κεθαιαίνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ» (Κνηλφ
Κεθάιαην) πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζην
ηέινο ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ.»
Γ. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 σο εμήο:
«13. Οη θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν θηλεηέο αμίεο ησλ Φ.Κ.Α. θαηαηίζεληαη πξνο
θχιαμε ζε ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηνλ Φνξέα ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ
247 Α΄), ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2947/2001 (ΦΔΚ 228 Α΄) θαη ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64
Α΄), ή απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Φνξέα.»
Δ. Η Γηεχζπλζε Δγγπνδνζίαο θαη Πηζηνδνζίαο ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.
εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 2724/1953, ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ. 440/1945 θαη αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.

Άξζξν 47
Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο επελδύζεωλ ζε θηλεηέο αμίεο
Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 3586/2007(ΦΔΚ 151 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 5
Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο
1. Γηελέξγεηα Δπελδχζεσλ
Σα πνζά πξνο επέλδπζε ζε θηλεηέο αμίεο απνθαζίδνληαη απφ ηα Γ.. ησλ Φ.Κ.Α. κεηά
απφ εκπεξηζηαησκέλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
Η αλάιεςε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζε θηλεηέο αμίεο
πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ Φ.Κ.Α. πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2. Καηαζέζεηο ζε Πηζησηηθά Ιδξχκαηα
Η αλάζεζε απφ Φ.Κ.Α. ηεο ηακηαθήο ηνπ δηαρείξηζεο ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα πεξηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζηελ είζπξαμε θαη πιεξσκή ηαθηηθψλ κφλν εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ
νηθείνπ Φ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηνλ α.λ. 1611/1950 (ΦΔΚ 304 Α΄), φπσο ηζρχεη θαη
ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
2947/2001 (ΦΔΚ 228 Α΄).
3. Πξνζεζκηαθέο Καηαζέζεηο
Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ελεξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γ..
ηνπ Φνξέα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.
2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄). Με ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη θαζνξίδνληαη ην χςνο ηνπ
επελδπφκελνπ πνζνχ θαηάζεζεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο, ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα δηαζθάιηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Φ.Κ.Α..
4. πκβάζεηο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο
Οη Φ.Κ.Α. δχλαληαη λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.1665/1986 (ΦΔΚ 194 Α΄), φπσο ηζρχεη, πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε
απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ. Δάλ ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηαιήμεη είηε ζε απφθηεζε είηε
ζε νξηζηηθή κεηαβίβαζε ηνπ θηλεηνχ ή αθίλεηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηζρχνπλ νη
ζρεηηθέο κε ηελ ελ ιφγσ απφθηεζε ή κεηαβίβαζε δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
λ. 2469/1997 (ΦΔΚ 38 Α΄).
5. Κηλεηέο αμίεο

Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα γίλεηαη κέζσ ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ.
Α.Ο. θαη ησλ Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. πνπ δχλαληαη λα ζπζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ησλ
πεξηπηψζεσλ β1, β2, β3, β4, β5, γ΄θαη δ΄ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) γίλεηαη κέζσ ηεο Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. ζηελ νπνία νη Φ.Κ.Α.
αλαζέηνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ αμηψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄).
6. Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηψλ
Ο δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ Φνξέα
ηνπ νπνίνπ ην ραξηνθπιάθην δηαρεηξίδεηαη θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ Δπελδχζεσλ Φ.Κ.Α., κε θνηλνπνίεζε ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη
ηνπ Φ.Κ.Α. ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θπιάζζεη ή δηαρεηξίδεηαη.»
Άξζξν 48
Γηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο επελδύζεωλ ζε αθίλεηα
Σν άξζξν 6 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: Η παξάγξαθνο 3
αληηθαζίζηαηαη σο θαησηέξσ: «3. Οη εθπνηήζεηο αθηλήησλ ελεξγνχληαη κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Φ.Κ.Α. κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε θαη
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Φνξέα.»
Άξζξν 49
Αλάζεζε έξγωλ θαη εξγαζηώλ αμηνπνίεζεο αθηλήηωλ
1. Σν άξζξν 10 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 10
Αλάζεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αμηνπνίεζεο αθηλήησλ
1. Η δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ελεξγείηαη κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φ.Κ.Α., κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ.
2. Με απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο, νη Φ.Κ.Α., ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ππνρξενχληαη λα αλαζέηνπλ ζε εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη
αμηνπνίεζεο αθηλήησλ ηα αθφινπζα έξγα θαη εξγαζίεο:
α. Σε κειέηε θαη πξφηαζε αμηνπνίεζεο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε
εθκεηάιιεπζή ηνπο.
β. Σηο δηαδηθαζίεο αγνξάο, πψιεζεο, κηζζψζεσο, εθκηζζψζεσο θαη αληαιιαγήο
αθηλήησλ. Σε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ ζπκβάζεσλ γηα

αγνξέο, πσιήζεηο, κηζζψζεηο, εθκηζζψζεηο θαη αληαιιαγέο αθηλήησλ, ηελ νξγάλσζε
αξρείνπ αθηλήησλ, θαζψο θαη ηελ έξεπλα αγνξάο γηα αγνξέο, πσιήζεηο, κηζζψζεηο,
εθκηζζψζεηο θαη αληαιιαγέο αθηλήησλ.
γ. Σελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζηέγαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ απηψλ, κε ηα νπνία εμεηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο αγνξάο
αθηλήησλ ή αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηακέλσλ.
δ. Σν ζχλνιν ή κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, θαζψο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ αθηλήησλ.
ε. Σελ αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα εθπφλεζε
ηερληθψλ κειεηψλ ή εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ.
ζη. Σε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ηίηισλ κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο
αθηλήησλ πνπ έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ
ζπληειεζηή δφκεζεο.
δ. Σηο απνηππψζεηο νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ, ηηο επηζεσξήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο
ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα αγνξά, πψιεζε, εθκίζζσζε, κίζζσζε θαη
αληαιιαγή αθηλήησλ.
ε. Κάζε άιιε απαηηνχκελε πξνθαηαξηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε ή ελέξγεηα πνπ
αθνξά ζηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ έξγα ή εξγαζίεο.
3. Η αλάζεζε γίλεηαη κε ζπκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκθσλίεο-πιαίζηα. Οη Φ.Κ.Α.
ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο-πιαίζηα κε ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ, πνπ
έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ην ζχζηεκα επηινγήο ηεο «Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Δπελδπηηθψλ
Κεθαιαίσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ»
(Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ.), αθνινπζψληαο ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζην
π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄) θαη ζην παξφλ άξζξν. Η επηινγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε
ζπκθσλία γίλεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄). Οη ζπκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη
ζε ζπκθσλίεο-πιαίζηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Φ.Κ.Α.
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Η
δηάξθεηα κηαο ζπκθσλίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε, εθηφο
εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηθαηνινγνχληαη εηδηθψο, ηδίσο ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζπκθσλίαο.
4. Με ηε ζχκβαζε αλάζεζεο πεξηγξάθεηαη ην αλαηηζέκελν έξγν θαη θαζνξίδεηαη ην χςνο
ηεο ακνηβήο, ν ηξφπνο πιεξσκήο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Με ηελ ίδηα ζχκβαζε δχλαηαη λα παξέρεηαη πιεξεμνπζηφηεηα ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θνξείο, λα ελεξγνχλ σο λφκηκνη
αληηπξφζσπνη, κε δηθαίσκα ππνγξαθήο εγγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Φ.Κ.Α., ζηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ελαπφθεηηαη ε νξηζηηθή απφθαζε

αγνξάο, πψιεζεο, κίζζσζεο θαη εθκίζζσζεο αθηλήησλ θαη ε ελ γέλεη αμηνπνίεζε ηεο
πεξηνπζίαο.
5. Οη εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έξγα θαη εξγαζίεο ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο
δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, δελ ππφθεηληαη ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ π.δ. 715/1979
(ΦΔΚ 212 Α΄), θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ αλαηεζέληνο ζε απηέο έξγνπ γηα ηε δηελέξγεηα
αγνξαπσιεζηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ αθηλήησλ θαη ελ γέλεη γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Φ.Κ.Α..
6. Οη εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ επηιέγνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ.
Α.Δ.Π.Δ.Τ. πνπ δεκνζηεχεη πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ κε ηελ νπνία θαιεί φιεο ηηο
ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ λα ππνβάινπλ
πξνζθνξέο, εληφο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο αξρνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην ζχζηεκα επηινγήο, πξνθεηκέλνπ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο αλάζεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ αμηνπνίεζεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο Φ.Κ.Α..
ην ζχζηεκα επηινγήο γίλνληαη δεθηέο φζεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο
αθηλήησλ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο
θαη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ζχκθσλε πξνο ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε εηαηξεία δηαρείξηζεο θαη
αμηνπνίεζεο αθηλήησλ λα ππνβάιιεη, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα επηινγήο, ζρεηηθέο
πξνζθνξέο κε ζθνπφ λα γίλεη δεθηή ζην ζχζηεκα, θαη ελεκεξψλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ
ηελ πξνζθέξνπζα, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζην ζχζηεκα επηινγήο γηα ζπκκεηνρή ή
ηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηεο.
Δπίζεο, ε Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. ππνρξενχηαη λα δηαγξάθεη απφ ην ζχζηεκα επηινγήο
φζεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ έρνπλ παχζεη λα πιεξνχλ ηα
νξηδφκελα απφ ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε θξηηήξηα επηινγήο.
7. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Οξγαληζκνχο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ..
8. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, κέξνο ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ έξγσλ θαη εξγαζηψλ, δχλαηαη λα αλαηίζεληαη απφ ηα Γ.. ησλ ΙΚΑΔΣΑΜ θαη ΟΔΚ ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ ηνπο.»
2. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ απφ ηελ
Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Σα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) θαηαξγνχληαη έλα (1) έηνο κεηά
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Έσο ηφηε ε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ησλ Φ.Κ.Α. πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 50
Σήξεζε ζηνηρείωλ επελδύζεωλ
Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 11
Σήξεζε ζηνηρείσλ επελδχζεσλ
Οη Φ.Κ.Α. ή Κιάδνη ή Σνκείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ
κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο βεβαίαο ρξνλνινγίαο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο ηνπο:
α) Μεξίδεο Γηαρεηξηζηψλ γηα ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα. Σεξείηαη απφ ηνπο Φ.Κ.Α. ζε
εηδηθνχο γηα θάζε δηαρεηξηζηή ινγαξηαζκνχο θαη πεξηιακβάλεη ζε εηδηθέο ζηήιεο ηνπο
ηίηινπο θαη’ είδνο νη νπνίνη αγνξάζηεθαλ θαη πσιήζεθαλ, ηελ έλδεημε ηνπ
θαηαβιεζέληνο αληηηίκνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ παξαιεθζέληνο πηλαθηδίνπ.
β) Μεηξψν πκβάζεσλ Δπελδχζεσλ. ε απηφ αλαγξάθνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο
νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ είηε κε δηαρεηξηζηέο είηε κε ζεκαηνθχιαθεο.
Γηα θάζε ζχκβαζε αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
βα) Σν είδνο ηεο ζχκβαζεο
ββ) Η επσλπκία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ
βγ) Σν είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ακνηβή
βδ) Η εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
βε) Κάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ Φνξέα.
γ) Δληνιέο πξνο δηαρεηξηζηέο πξαγκαηνπνίεζεο
πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ησλ Φ.Κ.Α..

επελδχζεσλ

ή

ξεπζηνπνηήζεσλ

Οη Φ.Κ.Α. νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαθέινπο αλά δηαρεηξηζηή θαη ζεκαηνθχιαθα ζηνπο
νπνίνπο ηεξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη θχιαμεο, ηηο εληνιέο ηνπ Φνξέα ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη
ηηο πξάμεηο πνπ εθηεινχλ νη δηαρεηξηζηέο θαη νη ζεκαηνθχιαθεο ζην πιαίζην ησλ
παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ, ηελ θαηάζεζε θαη αλάιεςε ηίηισλ ζηα πιαίζηα
είηε ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ είηε ππεξεζηψλ θχιαμεο.»
Άξζξν 51
Α.Δ.Γ.Α.Κ. Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο

1. Σν άξζξν 13 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 13
Α.Δ.Γ.Α.Κ. Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
1. Οη επελδχζεηο ησλ Φ.Κ.Α. ζε ακνηβαία θεθάιαηα γίλνληαη κέζσ ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ. ησλ
Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ. Α.Ο.) ή κέζσ άιισλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ
Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Δ.Γ.Α.Κ.- Φ.Κ.Α.)
πνπ ζπζηήλνληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. Η ζχζηαζε λέσλ Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. έρεη σο
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ,
πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3283/2004 (ΦΔΚ 210 Α΄).
2. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3283/2004 (ΦΔΚ 210 Α΄), απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηξηψλ
ηνπιάρηζηνλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζψο θαη απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ απηψλ πνπ εηζθέξνπλ ηα θεθάιαηα, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Φ.Κ.Α. ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ηνλ ηίηιν, ην πνζφ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ θαη αληηζηνηρεί ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπίζεο, κε ηελ
απφθαζε ππνβάιιεηαη θαη ην επηρεηξεζηαθφ ή επελδπηηθφ ζρέδην θαη έθζεζε ζρεηηθά κε
ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά κέζα ηεο ππφ ίδξπζε
Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α..
3. Η δηαρείξηζε
πεξηιακβάλεη:

ακνηβαίσλ

θεθαιαίσλ

ησλ

Φ.Κ.Α.

απφ

ηελ

Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α.

α. ηε ζπγθξφηεζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ,
β. ηε δηαρείξηζε επελδχζεσλ θαη
γ. ηε δηνίθεζε ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη λνκηθέο ππεξεζίεο,
ππεξεζίεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ, ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο
Φ.Κ.Α., απνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ θαη θαζνξηζκφο ηεο αμίαο
ησλ κεξηδίσλ ηνπ, έιεγρνο ηήξεζεο ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, έθδνζε θαη εμαγνξά
κεξηδίσλ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ, δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ θαη απνζηνιήο εληχπσλ θαη
βεβαηψζεσλ θαη ηήξεζε αξρείσλ.
4. Οη κεηνρέο ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α.
αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Φ.Κ.Α., θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά θαη έρεη ειάρηζην
χςνο ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ θαη δχλαηαη λα κεηαβηβάδεηαη απφ Φ.Κ.Α.
ζε Φ.Κ.Α.. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Κ.Α.
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ λ. 3283/2004 (ΦΔΚ 210 Α΄ ) εθαξκφδνληαη
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο κε πξφζζεην πνζφ, φηαλ ε αμία

ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. ππεξβαίλεη ηα δηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα
(250.000.000) επξψ.
Οη Α.Δ.Γ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ε Α.Δ.Γ.Α.Κ. Α.Ο. ζπγθξνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ
ακνηβαία θεθάιαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ην λ. 3283/2004 (ΦΔΚ 210 Α΄).»
2. Σα πθηζηάκελα, επελδεδπκέλα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ησλ Φ.Κ.Α.
εμαγνξάδνληαη εληφο δηκήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηα ακνηβαία
θεθάιαηα ηεο Α.Δ.Γ.Α.Κ. Α.Ο., ρσξίο ηε δεκηνπξγία θεθαιαηαθψλ δεκηψλ γηα ηνπο
Φνξείο ή ηελ Α.Δ.Γ.Α.Κ. Α.Ο.. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζεζκία εμαγνξάο
παξαηείλεηαη, πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Οη πξάμεηο εμαγνξάο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, ηέινο ραξηνζήκνπ,
εηζθνξά, δηθαίσκα ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη
γεληθψο ηξίησλ.
Άξζξν 52
Γηαρεηξηζηέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
1. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 19
Γηαρεηξηζηέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
1. Η δηαρείξηζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κέζσ δηαρεηξηζηψλ.
2. Οη Φ.Κ.Α. αλαζέηνπλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ., ε νπνία αζθεί δηαρείξηζε θαη κέζσ
εμσηεξηθψλ δηαρεηξηζηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, φπσο απηά
νξίδνληαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Με ηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. θαηαξηίδεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηελ
νπνία θαζνξίδνληαη: α) ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο, β) ην χςνο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο
ηξφπνο ηεο ακνηβήο, γ) ην είδνο θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ, δ) ηα πξνο
επέλδπζε θεθάιαηα, ε) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πινπνίεζε απηήο
ηεο παξνρήο.
3. Έξγν ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη:
α. Η δηαρείξηζε επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ Φ.Κ.Α., ζην πιαίζην εληνιήο ηνπο, εθφζνλ
ηα ραξηνθπιάθηα ζπκπεξηιακβάλνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηίηινπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
β. Η εθηέιεζε εληνιψλ γηα αγνξαπσιεζία ηίηισλ πνπ βξίζθνληαη ζηε θαηνρή ησλ
Φ.Κ.Α..

γ. Η ηαθηηθή, πεξηνδηθή, έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Φ.Κ.Α. γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρεη θάλεη ν
δηαρεηξηζηήο θαηά ηε δηάξθεηα δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ, θαζψο θαη
έθηαθηε ελεκέξσζε γηα γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο
επελδχζεηο ηνπ Φ.Κ.Α..
4. Κξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε ησλ εμσηεξηθψλ δηαρεηξηζηψλ είλαη:
α. Η νξζνινγηθή, δηνηθεηηθή θαη ηερληθννηθνλνκηθή νξγάλσζε, νη θαηάιιεινη κεραληζκνί
ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, νη
απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
φξγαλα ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Φ.Κ.Α. θαη ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο
θαηαρψξεζεο ησλ δηελεξγνχκελσλ πξάμεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Φ.Κ.Α..
β. Η νξγάλσζε θαη νη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ
πξνζηαζία ησλ ηίηισλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο Φ.Κ.Α. θαη απνηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε
απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ ππφ δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Φνξέα γηα δηθφ ηνπ
ινγαξηαζκφ.
γ. Να είλαη αδεηνδνηεκέλνη θαη λα επνπηεχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία πνπ ηνπο δηέπεη.
Η πηζηνπνίεζε ειιεληθψλ εηαηξεηψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
δ. Καη θάζε άιιν θξηηήξην ζρεηηθφ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα.
5. Η αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο λφκνπ γίλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, ζηελ «Δηαηξεία Γηαρείξηζεο
Δπελδπηηθψλ Κεθαιαίσλ Σακείσλ Αζθάιηζεο Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ» (Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ.), ζηελ νπνία κπνξεί θαη ν ίδηνο ν Φνξέαο λα είλαη
κέηνρνο.
Οη Φ.Κ.Α., θαηά ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αξρέο επελδπηηθήο
πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ λ.
3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄), θαζψο θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ ππνπξγηθέο
απνθάζεηο.
ηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. αλαηίζεηαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ ζε Φ.Κ.Α. ζρεηηθά κε ηε
δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ηε δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζέκαηνο ζρεηηδφκελνπ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη
ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ κε αληηθείκελν έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. Η ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. κε ηνπο εμσηεξηθνχο
δηαρεηξηζηέο ζπλάπηεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κέρξη δχν (2)
θνξέο. ηε ζχκβαζε πεξηγξάθνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη φξνη ηεο δηαρείξηζεο, ε ακνηβή, ν
ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ Γηαρεηξηζηή, θαζψο θαη ηπρφλ ινηπά
έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Φ.Κ.Α.. Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη ηνλ Φ.Κ.Α. θαη

ηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. γηα ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ,
πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνδφζεηο ησλ ππφ δηαρείξηζε
ραξηνθπιαθίσλ, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Φ.Κ.Α. πνπ ηνπ έρεη ππνδεηρζεί,
γηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θαηνρή ηίηισλ.
ηε ζχκβαζε έξγνπ ζα πεξηιακβάλεηαη απαξαηηήησο φξνο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ησλ Φ.Κ.Α. θαη ηελ απνθπγή θάζε
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ίδηνπ ή ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηνπ, πνπ απνηεινχλ παξαβίαζε
ησλ θαλφλσλ ερεκχζεηαο ή δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην αλαηεζέλ ζε απηνχο
έξγν θαη φισλ ησλ θαλφλσλ αζπκβηβάζησλ θαη δενληνινγίαο πνπ ηνπο επηβάιινληαη
απφ ηε λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, ζα πεξηγξάθεηαη θάζε
δηαδηθαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαρείξηζεο απφ ηνλ Φ.Κ.Α..
ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ιφγνη θαηαγγειίαο ηεο γηα παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ηεο
ζπκβάζεσο, πάληα αδεκίσο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Φ.Κ.Α..
7. ηα ππφ δηαρείξηζε επελδπηηθά ραξηνθπιάθηα ησλ Φ.Κ.Α. ζην πιαίζην εληνιήο ηνπο,
δελ επηηξέπεηαη ε απφθηεζε θηλεηψλ αμηψλ εθδφζεσο ηνπ δηαρεηξηζηή ή εηαηξεηψλ ηνπ
νκίινπ απηνχ άλσ ηνπ 5% ηεο αμίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα απνηίκεζε
ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ νπνίσλ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε.
8. Οη κεηνρέο ηεο Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Ο.Σ.Δ. Α.Δ.
κεηαβηβάδνληαη ζην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. ή ζε άιινπο Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο
εηαηξίαο θαη ηηο θείκελεο πεξί Δ.Π.Δ.Τ. δηαηάμεηο. Η εθπξνζψπεζε ησλ κεηφρσλ ζην Γ..
ηεο Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ. πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο ηεο. Οη
κεηαβηβάζεηο απηέο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή δηθαίσκα ππέξ
Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ.
9. Η δηαρείξηζε ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γ.. ηνπ
Δ.Σ.Α.Α. ή απφ ηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α..»
2. Η αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ησλ Φ.Κ.Α. ζηελ Δ.Γ.Δ.Κ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Τ.
ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Έσο ηφηε, θαη κφλν
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη επελδχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
παξφληνο δηελεξγνχληαη κε απνθάζεηο ησλ Γ.. ησλ Φνξέσλ κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο
επελδπηηθνχο θαλφλεο.
3. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151/Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο
θαησηέξσ:
«2. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη:
α. Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ησλ πάζεο θχζεσο
επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ δηαρείξηζεο
θαη ησλ θαλφλσλ επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

β. Ο πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη επελδπηηθέο επηινγέο
ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Φ.Κ.Α. θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.
Οη Φ.Κ.Α., θαζψο θαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ππνρξενχληαη λα
παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηνηρεία
νπνηεδήπνηε ε Δπηηξνπή ηα δεηήζεη.
Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα δεηείηαη ε
ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ,
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ Α.Υ.Δ.Π.Δ.Τ..»
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ
ΔΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΔΙΛΩΝ
Άξζξν 53
Ρύζκηζε νθεηιόκελωλ εηζθνξώλ
Με απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο παξέρεηαη ε επρέξεηα
εμφθιεζεο ζε δφζεηο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ ιεμηπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
κεηά ησλ πξφζζεησλ ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε.
ηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εηζθνξέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ
αζθαιηζηηθνχο θνξείο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο θαη ην
αγγειηφζεκν.
Άξζξν 54
Αξκόδηα όξγαλα - Αξκνδηόηεηεο
1. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη:

θαηαβνιήο

α) Γηα ην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.: Ο δηεπζπληήο ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ
ππνθαηαζηεκάησλ ή νη δηεπζπληέο ησλ νηθείσλ ηακείσλ πξνθεηκέλνπ γηα πεξηθεξεηαθά ή
ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ηακεία είζπξαμεο
εζφδσλ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. θαη εθφζνλ ην πνζφ ηεο νθεηιφκελεο θχξηαο εηζθνξάο, ησλ
πξφζζεησλ ηειψλ, πξνζηίκσλ θαη ινηπψλ πξνζαπμήζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο
ρηιηάδεο (300.000) επξψ.
β) Γηα ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο: Ο αξκφδηνο δηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ θνξέα ή
νη δηεπζπληέο ή πξντζηάκελνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή ινηπψλ ηνπηθψλ κνλάδσλ εθφζνλ ην
πνζφ νθεηιήο απφ θχξηεο εηζθνξέο, απηνηειή πξφζζεηα ηέιε, πξφζηηκα θαη ινηπέο
επηβαξχλζεηο δελ ππεξβαίλεη ηηο νγδφληα ρηιηάδεο (80.000) επξψ θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο
νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνλ Ο.Γ.Α. ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000)
επξψ.

γ) Γηα φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη εθφζνλ ην πξνο ξχζκηζε πνζφ ζπλνιηθήο
νθεηιήο ππεξβαίλεη ηα σο άλσ φξηα: ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο απηήο
ηα αηηήκαηα ησλ νθεηιεηψλ αξκνδηφηεηάο ηεο εμεηάδνληαη απφ ηα φξγαλα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
2. Σα πην πάλσ φξγαλα θξίλνπλ, γηα θάζε πεξίπησζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 56
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απνθαζίδνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο ησλ
θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ κεηά ησλ αλαινγνχλησλ πξφζζεησλ ηειψλ, πξνζηίκσλ θαη
ινηπψλ πξνζαπμήζεσλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζενκεληψλ, νπφηε ε ξχζκηζε ησλ
νθεηιψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
2556/ 1997 (ΦΔΚ 270 Α΄).
3. ηα πην πάλσ φξγαλα αλήθεη θαη ε αξκνδηφηεηα:
α) ηεο αλαζηνιήο επηζπεπδφκελεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ησλ νθεηιεηψλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ,
β) ηεο επηβνιήο πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο ζηα ρνξεγνχκελα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαη
γ) ηεο ιήςεο θάζε λφκηκνπ κέηξνπ πξνο είζπξαμε θαη εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ
αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.
Άξζξν 55
Δηδηθή Δπηηξνπή Ρύζκηζεο Δζόδωλ
1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζπζηήλεηαη Δηδηθή Δπηηξνπή
Ρχζκηζεο Δζφδσλ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ:
α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο πνπ ππεξεηεί ζην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
β) ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ., κε αλαπιεξσηή ηνπ έλαλ Τπνδηνηθεηή ηνπ Ι.Κ.Α.Δ.Σ.Α.Μ.,
γ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηεο Γηεχζπλζεο Κχξηαο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ηεο Γ.Γ.Κ.Α.,
δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ
ππνδεηθλχνληαη απφ ηε Γ..Δ.Δ.,

αζθαιηζκέλσλ

κε

ηνλ

αλαπιεξσηή

ηνπ,

πνπ

ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγνδνηψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ππνδεηθλχνληαη
απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία

Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.) θαη ηελ Δζληθή
πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ..Δ.Δ.), πνπ ζα ζπκκεηέρεη απφ θάζε νξγάλσζε.
Χο εθπξφζσπνο ησλ εξγνδνηψλ ζπκκεηέρεη θάζε θνξά, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο, ν εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο. Υξέε εηζεγεηνχ
ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ή εζφδσλ
ηεο αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο Δζφδσλ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
αηηψλ ηε ξχζκηζε ησλ εηζθνξψλ νθεηιέηεο, ρξέε δε γξακκαηέα έλαο ππάιιεινο ηεο
Γ.Γ.Κ.Α.. Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ζε ελάκηζε (1,5) έηνο.
2. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η Δπηηξνπή, κεηά απφ αίηεκα ηνπ
νθεηιέηε θαη αλεμαξηήησο πνζνχ νθεηιήο, εθφζνλ απηφο είλαη ζπλεπήο ζηνπο φξνπο ηεο
ξχζκηζεο θαη δελ νθείιεη ηξέρνπζεο εηζθνξέο, κπνξεί επηπιένλ λα απνθαζίδεη
αηηηνινγεκέλα γηα:
- ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία,
εθηηκψληαο ειεχζεξα ην χςνο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, κε
εμαίξεζε ηνπο εξγνδφηεο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 5 εδάθην ε΄, ηνπ α.λ. 1846/1951 θαη
- ηελ επαλαθνξά ζηε ξχζκηζε, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο γηα
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
ηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη
ηδίσο ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινπκέλσλ θαη ε ζπλέπεηα πνπ έρεη επηδείμεη ν νθεηιέηεο ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
3. Ο Πξφεδξνο, ηα κέιε, ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο θαη νη αληίζηνηρνη αλαπιεξσηέο
ηνπο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Άξζξν 56
Τπνβνιή αίηεζεο - Λνηπά δηθαηνινγεηηθά
1. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 54 έσο θαη 56 ηνπ παξφληνο
λφκνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζην αξκφδην πξνο ξχζκηζε φξγαλν
ηνπ άξζξνπ 54, ην νπνίν αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ην ζχλνιν ηεο απαηηεηήο νθεηιήο
θξίλεη επί ηνπ αηηήκαηνο ή δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Δζφδσλ.
2. Γηα ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ή
ην θπζηθφ πξφζσπν αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα κε ηελ ίδηα επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή
ζε πεξηνρέο δηαθφξσλ ππνθαηαζηεκάησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ππνβάιιεηαη
αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηα νηθεία ππνθαηαζηήκαηα, θξίλεηαη φκσο ην αίηεκα
ξχζκηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ επί κέξνπο νθεηιψλ απφ ηνλ αξκφδην δηεπζπληή ηεο έδξαο
ηεο επηρείξεζεο ή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δζφδσλ αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο.

3. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε νθεηιήο εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν εθφζνλ έρεη
θαηαβιεζεί παξάβνιν ππέξ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη έρεη επηζπλαθζεί γξακκάηην
είζπξαμεο. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν:
α) Με πελήληα (50) επξψ γηα νθεηιή κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ
β) Με εθαηφ (100) επξψ γηα νθεηιέο απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) επξψ κέρξη
εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ
γ) Με εθαηφλ πελήληα (150) επξψ γηα νθεηιή απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα (100.001) επξψ
κέρξη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ
δ) Με δηαθφζηα (200) επξψ γηα νθεηιή απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο έλα (150.001) επξψ
κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ
ε) Με δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ γηα νθεηιή απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο έλα (200.001)
επξψ κέρξη δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο (250.000) επξψ
ζη) Με ηξηαθφζηα (300) επξψ γηα νθεηιή απφ δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο έλα (250.001)
επξψ κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ
δ) Με ηεηξαθφζηα (400) επξψ γηα νθεηιή απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο έλα (300.001) επξψ
θαη άλσ
ε) Με είθνζη (20) επξψ γηα απηναπαζρνινχκελνπο ηνπ Ο.Γ.Α..
4. Οη αηηήζεηο δηαβηβάδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα θαη ζπλνδεχνληαη:
α) Απφ πιεξνθνξηαθφ δειηίν πεξί ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο, ησλ ιεθζέλησλ
αλαγθαζηηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απαξαίηεηνπ γηα ηε
κφξθσζε γλψκεο. Δπί επηρεηξήζεσλ, ηηο θαηά θαηξνχο πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο θαη ηελ
ηήξεζή ηνπο ή κε, ηελ απφδνζή ηνπο, ηελ απξφζθνπηε αλαγγειία αζθάιηζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ, ηελ χπαξμε θαηαγγειηψλ ή επξεκάησλ ειέγρνπ πεξί αλαζθάιηζηνπ
πξνζσπηθνχ.
β) Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα
ην ππνβιεζέλ αίηεκα.
γ) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνκηζζέληα απφ ηελ επηρείξεζε, φπσο Ιζνδχγην Αλαιπηηθνχ
Καζνιηθνχ ηειεπηαίνπ κήλα, Ιζνινγηζκφ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ, αληίγξαθν θνξνινγηθψλ
δειψζεσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δηεπθνιχλεη ηε κφξθσζε γλψκεο ησλ
νξγάλσλ.
Άξζξν 57
Σκεκαηηθή εμόθιεζε ηεο νθεηιήο

1. Ο αξηζκφο ησλ δφζεσλ θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο, κε ηελ
πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ. Σν νθεηιφκελν
πνζφ ζπκπεξηιακβάλεη θχξηεο νθεηιέο, πξνζαπμήζεηο, πξφζζεηα ηέιε, πξφζηηκα θαη
ινηπά έμνδα αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ.
2. Η κεληαία δφζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ
θαη ε δηκεληαία ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ θαη πξνθεηκέλνπ γηα νθεηιέηεο ηνπ Ο.Γ.Α.
θαη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ε κεληαία δφζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφ
(100) επξψ θαη ε δηκεληαία ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ε
πξνβιεπφκελε δφζε θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ ηξέρνπζα εηζθνξά.
3. Δάλ ν νθεηιέηεο αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε δφζε κέρξη θαη ηέζζεξηο
(4) ζπλερφκελνπο κήλεο ή γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ Ο.Γ.Α. έμη (6) κήλεο, κπνξεί λα
ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ επφκελν κήλα. Σν 36κελν παξαηείλεηαη
ηφζνπο κήλεο φζνη είλαη νη κήλεο ηεο κε θαηαβνιήο ηεο δφζεο. Η δπλαηφηεηα απηή
παξέρεηαη κέρξη θαη ηξεηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
θαηαβάιινληαη θαλνληθά νη δφζεηο θαη νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο γηα νθηψ (8) ζπλερφκελνπο
κήλεο θάζε θνξά. Δληφο ηνπ νθηακήλνπ απηνχ είλαη δπλαηή ε εθπξφζεζκε θαηαβνιή
δφζεο έσο ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ πνπ είλαη απαηηεηή. Η παξαπάλσ
εθπξφζεζκε θαηαβνιή επηηξέπεηαη γηα κία δφζε ζε θάζε νθηάκελν. ηε δηάηαμε απηή
ππάγνληαη θαη φζνη νθεηιέηεο έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄) θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο απηήο. ε πεξίπησζε κεραλνγξαθηθήο
εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ζε δηκεληαία βάζε ή εμακεληαία γηα
ηνλ Ο.Γ.Α. ε θαηαβνιή γίλεηαη ζε ηζφπνζεο δεθανθηψ (18) δηκεληαίεο δφζεηο ή γηα ηνλ
Ο.Γ.Α. έμη (6) εμακεληαίεο.
4. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, νη νθεηιέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δζφδσλ ξπζκίδνληαη ζε ζαξάληα νθηψ δφζεηο. Δάλ ν νθεηιέηεο
αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε δφζε κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) ζπλερφκελνπο
κήλεο, κπνξεί λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ επφκελν κήλα. Σν 48κελν
παξαηείλεηαη ηφζνπο κήλεο φζνη είλαη νη κήλεο ηεο κε θαηαβνιήο ηεο δφζεο. Η
δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κέρξη θαη ηξεηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη θαηαβάιινληαη θαλνληθά νη δφζεηο θαη νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο γηα νθηψ
(8) ζπλερφκελνπο κήλεο θάζε θνξά. Δληφο ηνπ νθηακήλνπ απηνχ είλαη δπλαηή ε εθπξφζεζκε θαηαβνιή δφζεο έσο ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ πνπ είλαη
απαηηεηή. Η παξαπάλσ εθπξφζεζκε θαηαβνιή επηηξέπεηαη γηα κία δφζε ζε θάζε
νθηάκελν. ηε δηάηαμε απηή ππάγνληαη θαη φζνη νθεηιέηεο έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄) θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο απηήο. ε θάζε
πεξίπησζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαβνιή απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ηξερνπζψλ
εηζθνξψλ.
5. Οη νθεηιέο πνπ βεβαηψλνληαη ή πξνθχπηνπλ κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε θαη
αλάγνληαη ζε κηζζνινγηθέο πεξηφδνπο απαζρφιεζεο κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα
ππαγσγήο ησλ νθεηιψλ ζηε ξχζκηζε δελ ζεσξνχληαη ηξέρνπζεο. Οη νθεηιέο απηέο, αλ
δελ εμνθιεζνχλ εθάπαμ, εληάζζνληαη απηεπαγγέιησο ζηελ πθηζηάκελε ξχζκηζε, κε
αλαθαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ ππνιεηπφκελσλ δφζεσλ.

6. Αλ δηαγξαθεί κέξνο ηεο νθεηιήο, νη δφζεηο αλαπξνζαξκφδνληαη νίθνζελ απφ ην
αξκφδην φξγαλν.
7. Δάλ ν νθεηιέηεο απσιέζεη νινθιεξσηηθά ην δηθαίσκα ηεο ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο
εηζθνξψλ ζε δφζεηο, δχλαηαη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε γηα ξχζκηζε, κεηά απφ έλα (1)
έηνο απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο ξχζκηζεο. Σν δσδεθάκελν αξρίδεη
απφ ην κήλα θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο.
Σν αξκφδην φξγαλν δχλαηαη λα ξπζκίζεη εθ λένπ ηηο νθεηιέο ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα εθδνζεί λέα
απφθαζε ξχζκηζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ δσδεθακήλνπ, εάλ ν νθεηιέηεο θαηαβάιεη
ην πνζφ ησλ ηξηψλ (3) δφζεσλ, ε κία απφ ηηο νπνίεο ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ ηεο
πξψηεο δφζεο θαη νη ππφινηπεο κε ηηο ηειεπηαίεο δφζεηο.
8.α) ε πεξίπησζε εθάπαμ εμφθιεζεο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
παξέρεηαη έθπησζε 40% επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ.
β) ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο παξέρεηαη έθπησζε 20% επί ησλ πξφζζεησλ
ηειψλ. Σν πνζφ κείσζεο ησλ πξφζζεησλ ηειψλ ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
επηκεξίδεηαη ηζφπνζα ζε φιεο ηηο δφζεηο. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ θαη εθφζνλ
ππνβιεζεί κέρξη 15 Οθησβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αίηεζε εμφθιεζεο ησλ
θαζπζηεξνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, παξέρεηαη έθπησζε 80% επί ησλ πξφζζεησλ ηειψλ ζε πεξίπησζε εθάπαμ εμφθιεζεο θαη 60% ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο
εμφθιεζεο απηψλ. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη επί νθεηιεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ήδε
ππνβάιιεη αίηεζε ή έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο νθεηιεηψλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄) θαη ηεξνχλ
ηνπο φξνπο απηήο.
9. Η κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ, θαζψο θαη ε κε θαηαβνιή ησλ ηξερνπζψλ
εηζθνξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε απφ ην δηθαίσκα ηεο ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο ησλ
νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ θαη θαζηζηά άκεζα απαηηεηφ ην ζχλνιν ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ.
10. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεκα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ
εηζθνξψλ απφ:
α. Δπηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ή έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε,
ηεο νπνίαο ε θχξηα νθεηιή έρεη επηβαξπλζεί κε ην αλψηαην πνζνζηφ πξνζαπμήζεσλ θαη
δελ έρνπλ απνδψζεη φια ηα αλαγθαζηηθά θαη άιια κέηξα είζπξαμεο πνπ ηζρχνπλ, είλαη
δπλαηφλ, ηα αξκφδηα φξγαλα λα απνθαζίδνπλ ηε ξχζκηζε ζε εμήληα (60) ηζφπνζεο
κεληαίεο δφζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε πξνθαηαβνιήο πνζνχ ίζνπ κε ην 2% ηεο ζπλνιηθήο
νθεηιήο.
β. Δπνρηθή επηρείξεζε, είλαη δπλαηφλ ηα αξκφδηα φξγαλα λα απνθαζίδνπλ ηε ξχζκηζε ζε
κεληαίεο δφζεηο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα, κε ηε δπλαηφηεηα
απμεκέλνπ πνζνχ κεληαίαο δφζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο θαη κεησκέλνπ
πνζνχ κεληαίαο δφζεο θαηά 30%, φηαλ απηή δελ ιεηηνπξγεί.

11. ηελ πεξίπησζε επίζπεπζεο πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πξηλ ηελ
παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ξχζκηζεο, είλαη δπλαηή ε
αλαζηνιή απηνχ κφλν εθφζνλ θαηαβιεζεί ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, πιένλ ησλ
εμφδσλ εθηέιε-ζήο ηνπ θαη ξπζκηζηεί ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
12. Δθφζνλ δελ ηεξεζνχλ νη φξνη απηήο ηεο ξχζκηζεο θαη κε ηε ιήςε ησλ
αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο δελ έρεη εμνθιεζεί ε νθεηιή, ηφηε επηζπεχδεηαη ε δηαδηθαζία γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηψρεπζε. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαζηέιιεηαη
κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 30% ηεο νθεηιήο θαη ηε ξχζκηζε ηνπ ππνινίπνπ ζε δφζεηο
ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
13. ηε ξχζκηζε απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο θαη φζσλ έρνπλ ξπζκίζεη ηηο
νθεηιέο ηνπο κε άιιεο δηαηάμεηο λφκσλ γηα ην κέξνο ηεο νθεηιήο πνπ δελ έρεη
εηζπξαρζεί.
Άξζξν 58
Υνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
1. ηνπο νθεηιέηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
ξχζκηζεο απηήο, ρνξεγείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο δηάξθεηαο ελφο (1)
κελφο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ξχζκηζε ηεξείηαη έλαληη φισλ ησλ θνξέσλ θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ν
απηναπαζρνινχκελνο.
2. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο απνθαζίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ
αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ε επηβνιή πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηελ
είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηξάπεδεο ή πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ειάρηζην πνζνζηφ 2%. Μεηά
ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ην φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε κπνξεί λα
απνθαζίζεη ηε κείσζε ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο κέρξη ηνπ 2%, εθφζνλ ηα
κεληαία πνζά απφ παξαθξαηήζεηο είλαη κεγαιχηεξα ηνπ 50% ηεο κεληαίαο δφζεο.
3. Γηα ηελ εληφο ηνπ κήλα ηεο ξχζκηζεο είζπξαμε φισλ ησλ εθθαζαξηζκέλσλ
απαηηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκίδαο,
δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηαο ή θνηλήο σθέιεηαο θαη γεληθά
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη
απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία, θαζψο θαη απφ απηνχο πνπ ελεξγνχλ
πιεξσκέο κε εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε ησλ πην πάλσ, εθφζνλ ην πνζφ ηεο
εθθαζαξηζκέλεο απαίηεζεο ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, ρνξεγείηαη απφ
ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε
παξαθξάηεζε ηνπ δηπιάζηνπ πνζνχ δφζεο, πνπ κπνξεί λα ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ ηεο
πξψηεο δφζεο θαη ην ππφινηπν πνζφ κε ηηο ηειεπηαίεο θαηά ζεηξά δφζεηο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα.
4. ε πεξίπησζε είζπξαμεο ρξεκάησλ απφ ηξάπεδεο ή πηζησηηθά ηδξχκαηα ρνξεγείηαη
βεβαίσζε νθεηιήο κε παξαθξάηεζε εθηφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ απφθαζε ξχζκηζεο

πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιφκελεο ηξέρνπζαο δφζεο, φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
5. ε πεξίπησζε κε είζπξαμεο ησλ πνζψλ ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ν νθεηιέηεο δελ ζεσξείηαη ελήκεξνο γηα ηε ξχζκηζε.
6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο θαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο είλαη ελήκεξνο κε ηνπο φξνπο
απηήο, ηνπ ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κε παξαθξάηεζε ηνπ δηπιάζηνπ πνζνχ
δφζεο, πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ηηο ηειεπηαίεο δφζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα.
7. Πξνθεηκέλνπ γηα ην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5ε ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α΄).
Άξζξν 59
Γηθαηώκαηα Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο παξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηε ρνξεγεζείζα
δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα: α) λα δίλνπλ εληνιέο
παξαθξάηεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά
ηξίησλ πξνζψπσλ, γηα ηελ είζπξαμε ηεο νπνίαο δεηείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο, β) λα πξνβαίλνπλ ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ηνπ.
Άξζξν 60
Λνηπέο δηαηάμεηο
1. Με ηελ απφθαζε παξνρήο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο αλαζηέιιεηαη ν
ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 87 ηνπ λ.
2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄), πνπ αλαινγηθά εθαξκφδεηαη ζην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. θαη
Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2556/1997 (ΦΔΚ
270 Α΄), θαζψο θαη ζην άξζξν 137 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄) πξνθεηκέλνπ γηα
ηνπο ινηπνχο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2972/2001 (ΦΔΚ 291 Α΄), πεξί
δηαγξαθήο νθεηινκέλσλ πξνο ην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. εηζθνξψλ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο
ινηπνχο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Άξζξν 61
Έλαξμε θαηαβνιήο ζύληαμεο ζε νθεηιέηε
1. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θάζε αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ νξίδεηαη σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ζχληαμεο ε πξνεγνχκελε εμφθιεζε ησλ
νθεηιψλ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε ζηνλ παξφληα δηαθαλνληζκφ, ε σο άλσ

πξνυπφζεζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1ε ηνπ
επφκελνπ κήλα ηεο εμφθιεζεο.
2. Η ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδνπλ νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα, αλ ην νθεηιφκελν πνζφ δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) κεληαίσλ
ζπληάμεσλ θαηψηαησλ νξίσλ, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα θαζέλαλ αζθαιηζηηθφ
νξγαληζκφ.
3. Σα αλσηέξσ πνζά νθεηιήο πξνζαπμεκέλα κε ηα πξφζζεηα ηέιε ζπκςεθίδνληαη ή
παξαθξαηνχληαη απφ ηα πνζά ησλ ζπληάμεσλ, ζε ίζεο κεληαίεο δφζεηο, πνπ δελ κπνξεί
λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα (40). Η πξψηε δφζε παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην
κήλα πνπ απνλεκήζεθε ε ζχληαμε.
Άξζξν 62
Δμνπζηνδόηεζε γηα έθδνζε ππνπξγηθώλ απνθάζεωλ
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε ησλ
αξκφδησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ θαη γλσκνδφηεζε ηνπ
.Κ.Α. ξπζκίδνληαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Ρχζκηζεο Δζφδσλ, θαζψο
θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηξνπνπνηνχληαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, ζην βαζκφ πνπ ν ΚηΒ ηεο απνλέκεη ηελ
αξκνδηφηεηα απηή, ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 63
Αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε πξνζωπηθνύ Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
1. Οη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο γηα ηελ θχξηα αζθάιηζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
πξψελ Σακείνπ Τγείαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (ΣΤΓΚΤ), πνπ ππεξεηνχζε
ζε απηφ θαηά ηελ 1.8.2008, ην νπνίν ζπληαμηνδνηείην απφ ηνλ θνξέα απηφλ κε δηαηάμεηο
αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη
επέιεμε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄) ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο
αζθάιηζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006
(ΦΔΚ 265 Α΄), θαηαβάιινληαη ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν εληάρζεθε ν θνξέαο ν νπνίνο
βαξχλεην κε ηελ θαηαβνιή ηεο θχξηαο ζχληαμεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.
3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄). Ο ίδηνο ηνκέαο βαξχλεηαη θαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί, θαζψο θαη απηνχ πνπ έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί.

Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ πξψελ ηακείνπ, ην νπνίν είρε
κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ πξηλ ηελ έληαμε ηνπ Σακείνπ σο
ηνκέα ζηνλ Οξγαληζκφ Πεξίζαιςεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΟΠΑΓ) θαη είρε επηιέμεη ηε
δηαηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο κεηάηαμεο αζθαιηζηηθνχ - ζπληαμηνδνηηθνχ
θαζεζηψηνο.
2. Οη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο γηα ηελ θχξηα αζθάιηζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
πξψελ Σακείνπ Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (ΣΑ-ΓΚΤ), πνπ
ππεξεηνχζε ζε απηφ θαηά ηελ 1.8.2008, ην νπνίν ζπληαμηνδνηείην απφ ηνλ θνξέα απηφλ
κε δηαηάμεηο αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη επέιεμε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄) ην πξνεγνχκελν
θαζεζηψο αζθάιηζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3513/2006 (ΦΔΚ 265 Α΄), θαηαβάιινληαη ζηνπο ηνκείο ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο
εληάρζεθαλ νη επί κέξνπο θιάδνη ηνπ πξψελ ηακείνπ θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξζεθε ην
πξνζσπηθφ. Οη ίδηνη ηνκείο βαξχλνληαη θαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί, θαζψο θαη απηνχ πνπ έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί.
Δηδηθά γηα ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαηάρζεθε ή κεηαθέξζεθε απφ ην πξψελ ΣΑΓΚΤ ζε
ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ πξηλ ηελ 1.8.2008 θαη δηαηήξεζε ην πξνεγνχκελν ηεο
κεηάηαμεο αζθαιηζηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο θχξηαο
αζθάιηζεο θαηαβάιινληαη ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ
ηνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ν νπνίνο βαξχλεηαη θαη κε
ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο.
3. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πξψελ Σακείνπ Πξφλνηαο Δξγαδνκέλσλ ζηα Ληκάληα
(ΣΑΠΔΛ) νη θιάδνη ηνπ νπνίνπ εληάρζεθαλ σο Σνκείο ζην Σακείν Πξνλνίαο Ιδησηηθνχ
Σνκέα (ΣΑΠΙΣ), πνπ ππεξεηνχζε θαηά ηελ 1.8.2008, ζπληαμηνδνηείην απφ ηνπο θνξείο
απηνχο κε δηαηάμεηο αλάινγεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ
Καζεζηψηνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη επέιεμε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3655/2008 ην
πξνεγνχκελν θαζεζηψο αζθάιηζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006, ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ. 4277/ 1962 (ΦΔΚ 191 Α΄).
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα απηνχ, ην νπνίν έρεη
κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη έρεη επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηεο κεηαηάμεσο αζθαιηζηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο.
Οη εηζθνξέο εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ
δηαλχζεθε ζηνλ πξνεγνχκελν θνξέα κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ
απηνχ, κεηαθέξνληαη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κεηά απφ νηθνλνκηθή κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο
Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
Ο ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζην πξψελ ΣΑΠΔΛ θαη
ζηνπο ηνκείο ηνπ ΣΑΠΙΣ ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δηδηθνχ
πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 3 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48
Α΄) ρνξεγείηαη λέα απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα
αλαγλψξηζε, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
5. Σν πξνζιακβαλφκελν απφ 1.10.2008 ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ηηο επσλπκίεο «Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ»
(ΔΣΑΑ), «Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο » (ΔΣΑΠ
ΜΜΔ), «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ιδησηηθνχ Σνκέα» (ΣΔΑΙΣ), «Σακείν Αζθάιηζεο
Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο» (ΣΑΤΣΔΚΧ), «Σακείν
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο»
(ΣΔΑΠΑΑ), «Σακείν Πξφλνηαο Ιδησηηθνχ Σνκέα» (ΣΑΠΙΣ), ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α΄) « Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» θαη ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζηνλ θιάδν
ζπληάμεσλ θαη ζηνλ θιάδν παξνρψλ αζζέλεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο Κνηλσληθψλ ΑζθαιίζεσλΔληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ), ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ.δ. 4277/1962 (ΦΔΚ 191 Α΄).
6. α. Σν πξνζιακβαλφκελν απφ 1.1.2007 ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο
Αζθάιηζεο
Διεχζεξσλ
Δπαγγεικαηηψλ-ΟΑΔΔ», ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26
Α΄) «Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
λ.π.δ.δ.» θαη ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζηνλ θιάδν ζπληάμεσλ θαη ζηνλ θιάδν παξνρψλ
αζζέλεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ
(ΙΚΑ-ΔΣΑΜ), ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξνπ 11 ηνπ λ.δ. 4277/1962 (ΦΔΚ 191 Α΄).
β. Η αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3163/1955 (ΦΔΚ 71 Α´).
7. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη
απφ ηελ Δηαηξία Γηαρείξηζεο Δηδψλ Μνλνπσιίνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ «ΔΓΔΜΔΓ», θαηά
ηνλ νπνίν ειάκβαλαλ ζχληαμε θαη απνδνρέο ζπγρξφλσο, ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΔΣΔΑΜ, εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη
επηζηξέςνπλ ηηο ζπληάμεηο πνπ έιαβαλ θαηά ην ρξφλν απηφλ θαη θαηαβάιινπλ ηπρφλ κε
θαηαβιεζείζεο θαηά ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα εηζθνξέο γηα ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Ο ελ ιφγσ ρξφλνο ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο θαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Πξνλνίαο
Πξνζσπηθνχ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο.
Ο αλσηέξσ ρξφλνο ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο κεηά ηελ νινζρεξή
εμφθιεζε ηεο νθεηιήο.
Ο σο άλσ ρξφλνο ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο θαη ζην ΔΣΔΑΜ γηα ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο απφ ηνλ

Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ
ΣΔΑΓΤ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.
Οη θαηαβιεζείζεο ζπληάμεηο επηζηξέθνληαη άηνθα ζε ηξηάληα έμη (36) δφζεηο κεηά απφ
αίηεζε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ε νπνία ππνβάιιεηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ηζρχ
ηνπ παξφληνο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΔΣΔΑΜ.
Σπρφλ νθεηιφκελεο εηζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εμνθινχληαη εθάπαμ.
ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πξηλ απφ ηελ νινζρεξή εμφθιεζε
ησλ δφζεσλ, νη ππφινηπεο δφζεηο θαηαβάιινληαη εθάπαμ.
Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο έρνπλ εμέιζεη ήδε ηεο ππεξεζίαο.
8. Η πξνβιεπφκελε απφ ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 2α ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ λ. 3513/2006 πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
ηεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο αζθαιηζηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, παξαηείλεηαη γηα ηξεηο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ
απηνχ.
Άξζξν 64
Αζθάιηζε ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
1. Απφ ηελ 1.1.2011 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) αλαιακβάλεη θαη ελεξγεί ηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, σο πξνο ηνπο θιάδνπο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
ζχληαμεο. Αζθαιηζηέα πξφζσπα είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηνπ πξψελ ΣΠ-ΣΔ (ΦΔΚ 174 Β΄, απφθαζε Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο
21545/1927), θαζψο θαη ζην άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ θαηαξγνχκελνπ κε ην
άξζξν απηφ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ΣηΔ.
Απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία παχεη ε αζθάιηζε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ζηνλ
θιάδν ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηαξγείηαη ην «Μεηνρηθφ Σακείν Τπαιιήισλ
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο». Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηφζν ηνπ πξψελ
ΣΠ-ΣΔ, πνπ είρε πεξηέιζεη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ βάζεη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 3655/2008
(ΦΔΚ 58 Α΄), φζν θαη ηνπ θαηαξγνχκελνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
πεξηέξρεηαη απηνδίθαηα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία απνηειεί θαζνιηθή δηάδνρν
απηψλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε θφξνπ, ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ηξίησλ. Η
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θιάδνπ ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ
έληαμε ζε απηφλ ηνπ ΣΠ-ΣΔ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.8.2008 έσο 31.12.2010
αθαηξείηαη απφ ην κεηαθεξφκελν ελεξγεηηθφ ππέξ ηνπ θιάδνπ ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.
Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαζνξίδεηαη κε νηθνλνκηθή κειέηε πνπ εθπνλείηαη
απφ ηε Γηεχζπλζε Αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ θαη ηαηηζηηθήο
ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1.1.2011 έσο 28.2.2011.

Οη έσο ηελ 31.12.2010 ζπληαμηνχρνη ηνπ πξψελ ΣΠ/ ΣΔ-ΙΚΑ/ΔΣΑΜ θαη ηνπ
θαηαξγνχκελνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Τπαιιήισλ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαζίζηαληαη
ζπληαμηνχρνη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία βαξχλεηαη ζην εμήο κε ηελ θαηαβνιή
ησλ ζπληάμεψλ ηνπο.
Ο θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο, ην είδνο θαη ην χςνο ησλ παξνρψλ, ην χςνο ησλ
εηζθνξψλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο δηέπνληαη αληηζηνίρσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πξψελ
ΣΠ-ΣΔ, φπσο δηακνξθψλνληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ «Μεηνρηθνχ Σακείνπ Τπαιιήισλ Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο» θαη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ.
Οη δηαηάμεηο απηέο θαζίζηαληαη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, σο
θνξέα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, κεηαθέξνληαη δε ζε απηήλ φια ηα δηθαηψκαηα
θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ θιάδσλ ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Οη θαηαζηαηηθέο απηέο δηαηάμεηο, πξνζαξκνζκέλεο σο αλσηέξσ, ηξνπνπνηνχληαη:
α) κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εγθξηλφκελε απφ
ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ γηα ζέκαηα ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Τπαιιήισλ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
β) κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εγθξηλφκελε απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ πξψελ ΣΠ-ΣΔ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ε
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζεσξείηαη Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο.
Υξφλνο απαζρφιεζεο ζηε ΣηΔ γηα ηνλ νπνίν ρψξεζε αζθάιηζε ζην πξψελ ΣΠ-ΣΔ ή ζην
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.8.2008 κέρξη ηελ 31.12.2010 θαζψο θαη
ρξφλνο πνπ αλαγλσξίζζεθε θαη εμαγνξάζηεθε σο ζπληάμηκνο ζην πξψελ ΣΠ-ΣΔ ή ζηνλ
Κιάδν χληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ινγίδεηαη σο δηαλπζείο ζηελ αζθάιηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο.
Δθθξεκείο δίθεο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ηνπ πξψελ ΣΠ/ΣΔ-ΙΚΑ/ΔΣΑΜ θαη
ηνπ θαηαξγνχκελνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζπλερίδνληαη απφ ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή δίθεο. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
εθδίδνληαη ηζρχνπλ έλαληη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Όπνπ απφ ηηο ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ ξπζκίδεηαη δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο
αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ πξψελ ΣΠ-ΣΔ ή ελ γέλεη ησλ πξψελ
Δηδηθψλ Σακείσλ, ε ξχζκηζε αθνξά θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνχρνπο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.

2. ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπζηήλεηαη «πκβνχιην Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο», ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, έρεη ηξηεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, σο Πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ έλαλ
Τπνδηνηθεηή ή έλα κέινο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο πνπ ππνδεηθλχεη ην
πκβνχιην απηφ,
β) έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έλαλ (1)
ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ νξίδνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
αληίζηνηρα,
γ) έλαλ (1) αλψηεξν ππάιιειν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ ππνδεηθλχεηαη, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
δ) δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, πνπ ππνδεηθλχνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ην χιινγν Τπαιιήισλ
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη
ε) έλαλ εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
απφ ην χιινγν πληαμηνχρσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο κεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ σο
Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ, πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή
Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ν νπνίνο θαιείηαη πάληνηε, επί πνηλή
αθπξφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ
Δπηηξφπνπ είλαη εθείλεο πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο επηηξφπνπο ζηα Γηνηθεηηθά
πκβνχιηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ
θαη γηα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο.
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ λφκηκα θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, εθφζνλ απηνί
έρνπλ πξνζθιεζεί θαλνληθά θαη δελ πξνζήιζαλ.
Υξέε γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ.
Ο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο επηιακβάλεηαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ,
ηα νπνία ηεξνχληαη ζε αξηζκεκέλα θχιια βηβιηνδεηεκέλα ζην ηέινο θάζε
εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ηεξεί επξεηήξην φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθάιηζεο, ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηηο πξνζθιήζεηο ζηα
κέιε απηνχ θαη επηκειείηαη ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθάιηζεο ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ
εθηέιεζε απηψλ.

Σν πκβνχιην Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθιέγεη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κε
κπζηηθή ςεθνθνξία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνλ Αληηπξφεδξν, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ
Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Ο Αληηπξφεδξνο δηαηεξεί ην αμίσκά ηνπ εθφζνλ
δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. ε πεξίπησζε έθπησζεο, ζαλάηνπ ή θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν απνρψξεζεο απφ ην πκβνχιην Αζθάιηζεο, ελεξγείηαη λέα εθινγή γηα ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ εθπεζφληνο, απνβηψζαληνο ή απνρσξήζαληνο Αληηπξνέδξνπ.
Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δελ εθηεινχληαη
πξηλ απφ ηελ επη-θχξσζή ηνπο απφ απηφ. ε θάζε ζπλεδξίαζε επηθπξψλνληαη ηα
πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην
πκβνχιην απνθαζίδεη ηελ επηθχξσζή ηνπο ακέζσο.
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο.
Σν πκβνχιην Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζπγθαιείηαη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ
έδξα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Σν πκβνχιην Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηαξηίδεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν
νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
3. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη νη εμήο:
α) Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή δξάζεο ηνπ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα δηνίθεζεο,
νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
β) Δηζεγείηαη πξνο ην επνπηεχνλ Τπνπξγείν λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ή
ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο,
θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ.
δ)Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πξψελ ΣΠ-ΣΔ θαη ηνπ θαηαξγνχκελνπ Μεηνρηθνχ
Σακείνπ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ,
ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη απφ ηελ
εθάζηνηε λνκνζεζία.
ζη) Μεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε ησλ πφξσλ θαη απνθαζίδεη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο γηα ηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο.
δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
απφ ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή νκάδεο
εξγαζίαο, εμνπζηνδνηψληαο ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

ε) Απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή επηδίσμε νπνηαζδήπνηε
αμηψζεσο ππέξ ή θαηά ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο θνξέα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο ζε θάζε δηθαζηήξην αλεμαξηήησο βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο.
ζ)Απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο,
ελεκέξσζεο ή επηκφξθσζεο.
η) Απνθαζίδεη ηε ζχζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα κηθξνδαπάλεο, ην χςνο απηήο, ηηο
πηζηψζεηο, εηο βάξνο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε πιεξσκή δαπαλψλ απφ απηή σο θαη ηνλ
νξηζκφ ηνπ ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή ηεο.
ηα) Δγθξίλεη θάζε είδνπο δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζε έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ.
Γχλαηαη, επίζεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθάιηζεο ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζε εξγαζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο πξφρεηξνπο
δηαγσληζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ηβ) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη
κηζζψζεσλ ή ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο απηψλ, ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζε
πξνκεζεπηέο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, ηελ θήξπμε πξνκεζεπηψλ
έθπησησλ θαη ηελ θαηάπησζε ή κε ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ, σο θαη ηελ θαηαγγειία ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
ηγ) Απνθαίλεηαη επί ελζηάζεσλ θαηά πάζεο θχζεσο απνθάζεσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο σο θνξέα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ελ φισ ή ελ κέξεη απνξξηπηηθψλ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδεηαη θάζε
δήηεκα πνπ ηπρφλ αλαθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άξζξν 65
Τπαγωγή εξγαδνκέλωλ Γεληθήο Σξάπεδαο θαη Σνκέα «ΣΔΑΜ-Ν.Π.Γ.Γ.» ζην
ΔΣΔΑΜ
1. α) Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξηπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.
3371/2005, νη αζθαιηζκέλνη θαη νη ζπληαμηνχρνη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ηνπ Σακείνπ
Αιιεινβνεζείαο Πξνζσπηθνχ Γεληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά,
απφ ηελ πξψηε ηνπ κεζεπνκέλνπ κήλα απφ ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ
(ΔΣΔΑΜ). Σν ρνξεγνχκελν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΣΑΠΓΣΔ εθάπαμ βνήζεκα, δηαηεξείηαη θαη θαηαβάιιεηαη απφ ην
ΣΑΠΓΣΔ, ην νπνίν γηα ην ζθνπφ απηφλ δελ δηαιχεηαη νχηε ζίγεηαη ε πεξηνπζία ηνπ.
β) Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζην ΔΣΔΑΜ νη έκκηζζνη δηθεγφξνη θαη
κεραληθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γεληθή Σξάπεδα, νη νπνίνη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο έρνπλ
αζθαιηζζεί ζηνπο νηθείνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπλερίδνπλ λα

αζθαιίδνληαη. Σα πξφζσπα απηά κε βάζε ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζην ΣΑΠΓΣΔ,
δχλαληαη, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, λα αζθαιηζζνχλ
πξναηξεηηθά ζην ΔΣΔΑΜ, γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο ηνπ.
γ) Απφ ηεο ππαγσγήο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ζην ΔΣΔΑΜ, ε αζθαιηζηηθή ζρέζε απηψλ
δηέπεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΔΣΔΑΜ. Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ζην ΣΑΠΓΣΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί
ή πξνζκεηξεζεί απφ πξνυπεξεζία ή άιιε αηηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηνπ, ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΔΑΜ.
δ) Αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΣΑΠΓΣΔ, νη
νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο,
ζπλερίδνληαη ζην ΔΣΔΑΜ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο.
ε) Απφ ηελ ππαγσγή ζην ΔΣΔΑΜ, νη θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο ηνπ ΣΑΠΓΣΔ
επαλππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ΔΣΔΑΜ. Γηα ηνλ
επαλππνινγηζκφ νη ζπληαμηνχρνη θαηαηάζζνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή θιάζε, πνπ
πξνθχπηεη απφ ην πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμήο ηνπο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ρξφλνπ αζθάιηζήο ηνπο ζην ΣΑΠΓΣΔ, αθαηξνπκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο επηδνκάησλ. Σν
πνζφ ηεο πξνθχπηνπζαο ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνηειεί εθεμήο ηελ
θαηαβαιιφκελε ζχληαμε ηνπ ΔΣΔΑΜ, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία απηνχ, κε
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2434/1996 (ΦΔΚ 188 Α´), φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α´).
Σν ΔΣΔΑΜ βαξχλεηαη εθεμήο κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο αλσηέξσ
ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίεο
απμάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΔΣΔΑΜ.
ζη) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑΜ, δχλαηαη λα ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα πνπ δελ
θαιχπηεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.
2. α) Ο Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ (ΣΔΑΜ-Ν.Π.Γ.Γ.) ηνπ ΣΔΑΓΤ εληάζζεηαη ζην Eληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ), απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα κεηά ην κήλα
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
β) Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ εληαζζφκελνπ Σνκέα θαζίζηαληαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΔΑΜ θαη
δηέπνληαη, απφ ηελ έληαμε θαη κεηά, απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σακείνπ απηνχ,
θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Οη
αζθαιηζκέλνη ηνπ ηνκέα δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην ΔΣΔΑΜ αθφκε θαη αλ
ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ ην Γεκφζην ή απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κε θαζεζηψο
εμνκνηνχκελν κε απηφ ηνπ Γεκνζίνπ.
γ) Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ αλσηέξσ Σνκέα, θαζψο θαη ν
ρξφλνο πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη εμαγνξάζηεθε σο ζπληάμηκνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο

λνκνζεζίαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο, ινγίδεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΣΔΑΜ.
δ) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ εληαζζφκελνπ Σνκέα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έληαμεο,
θαζίζηαληαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΔΣΔΑΜ, ην νπνίν βαξχλεηαη εθεμήο κε ηελ θαηαβνιή ησλ
ζπληάμεψλ ηνπο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηνπ.
ε) Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Σνκέα «ΣΔΑΜ-Ν.Π.Γ.Γ.» κέρξη
ηελ εκεξνκελία ηεο έληαμήο ηνπ ζην ΔΣΔΑΜ θαη εθθξεκνχλ, θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο, κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, λνκνζεζίαο ηνπ.
ζη) Οη πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ππέξ ηνπ εληαζζφκελνπ
Σνκέα, ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ απηφ θαζψο θαη ε
θηλεηή πεξηνπζία ηνπ, πεξηέξρνληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έληαμήο ηνπ ζην ΔΣΔΑΜ, σο
θαζνιηθνχ δηαδφρνπ απηνχ.
δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ
Γ.. ηνπ ΔΣΔΑΜ, ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
ε) Οηθνλνκηθά δεηήκαηα κεηαμχ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ Σνκέα «ΣΔΑΜ-Ν.Π.Γ.Γ.» ηνπ
ΣΔΑΓΤ, ηα νπνία αθνξνχλ ρξνληθέο πεξηφδνπο πξηλ ηελ έληαμή ηνπ ζην ΔΣΔΑΜ,
δηεπζεηνχληαη κεηαμχ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΔΣΔΑΜ.
ζ) Δθθξεκείο δίθεο κε δηάδηθν ηνλ εληαζζφκελν Σνκέα ηνπ ΣΔΑΓΤ ζπλερίδνληαη ππέξ ή
θαηά ηνπ ΔΣΔΑΜ, ρσξίο δηαθνπή.
Η πεξίπησζε β΄ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.
3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α´), ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη.
Άξζξν 66
Ρπζκίζεηο πξνζωπηθνύ ΟΣΑ
1. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πνπ
απαζρνιείηαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3660/2008 (ΦΔΚ 78/Α΄) εξγαζίεο,
ην νπνίν αζθαιίδεηαη γηα επηθνπξηθή ζχληαμε ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη
Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ «ΣΑΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ ππφθεηηαη, απφ ην δηνξηζκφ ή ηε
κνληκνπνίεζή ηνπ ζηηο εηδηθφηεηεο απηέο, ζηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο εηδηθήο εηζθνξάο
πνζνζηνχ 2%, επηκεξηδφκελε θαηά πνζνζηφ 0,75% ζηνλ εξγνδφηε θαη 1,25% ζηνλ
αζθαιηζκέλν επί ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη
νη εηζθνξέο γηα θχξηα ζχληαμε (βαζηθφο κηζζφο θαη επίδνκα εηδηθήο απαζρφιεζεο).
Σν πξνζσπηθφ πνπ έρεη πξνζιεθζεί ή δηνξηζζεί ή κνληκνπνηεζεί ζηηο αλσηέξσ
εηδηθφηεηεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ απηνχ αλαδξνκηθά, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, θαηαβάιινληαο ηελ αλσηέξσ
πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά επηκεξηδφκελε θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην.

2. Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ, πνπ ζπκπιεξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ θαη ζπληαμηνδνηείηαη γηα θχξηα
ζχληαμε απφ ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3660/2008
(ΦΔΚ 78 Α΄), δηθαηνχηαη επηθνπξηθή ζχληαμε απφ ηνλ Σνκέα «ΣΑΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ,
εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο ίδηεο πξνππνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη θάζε θνξά απφ ην Γεκφζην. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο αζθάιηζεο ζπκπιεξψλεηαη θαη κε ρξφλν αζθάιηζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν επηθνπξηθφ θνξέα ζε θαζεζηψο ΒΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί
δηαδνρηθήο αζθάιηζεο δηαηάμεηο.
Η ζπληαμηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ εηψλ αζθάιηζεο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα πνπ απαηηνχληαη θάζε
θνξά απφ ην Γεκφζην γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο. Η αλαγλψξηζε
θαη εμαγνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ηνπ πνζνζηνχ
εηζθνξάο 2% επί ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη
νη εηζθνξέο γηα ηελ θχξηα ζχληαμε. Η εμφθιεζε ηνπ πξνθχπηνληνο πνζνχ
πξαγκαηνπνηείηαη, είηε εθάπαμ κε έθπησζε 15%, είηε ζε εμήληα (60) κεληαίεο ηζφπνζεο
άηνθεο δφζεηο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη ην 1/3 ηνπ πνζνχ εθάπαμ
θαη ην ππφινηπν εμνθιείηαη ζε ζαξάληα (40) κεληαίεο δφζεηο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη
θαηά κήλα απφ ηε ζχληαμε ηνπ ζπληαμηνχρνπ.
3. Γηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ Σνκέα «ΣΑ-ΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, έρνπλ θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία θαηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ ήδε ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην Γεκφζην κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3660/2008.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ
Γ.. ηνπ ΣΔΑΓΤ, νηθνλνκηθή κειέηε θαη γλψκε ηνπ ΚΑ, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 67
Αλαπξνζαξκνγή Δπηδνκάηωλ Υξηζηνπγέλλωλ, Πάζρα θαη αδείαο
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 3845/ 2010 (ΦΔΚ 65 Α΄)
πξνζηίζεηαη δηάηαμε σο εμήο:
«Σα αλσηέξσ επηδφκαηα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη ην Γεκφζην θαηά εληαίν πνζνζηφ έπεηηα απφ νηθνλνκηθή κειέηε πνπ
εθπνλείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ
ηακείσλ θαη ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.»
Άξζξν 68
πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ

1. Όηαλ ην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ), νη Οξγαληζκνί
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο
απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, αλαζέηνπλ ή πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ
γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο, νθείινπλ λα δεηνχλ απφ ηηο εηαηξείεο
παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο (εξγνιάβνη) λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά
ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο:
α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.
β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.
γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.
δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο
απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά.
ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ
ρψξσλ.
Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο (εξγνιάβνη) πξέπεη, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ
ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ
θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο
θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο
ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.
2. ηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηνπλ νη ππεξεζίεο, νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί ηεο
παξαγξάθνπ 1 κε ηνπο εξγνιάβνπο, πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία α΄έσο ζη΄ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Όηαλ δελ
αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη φξνη, ε ζχκβαζε αθπξψλεηαη θαη απνξξίπηεηαη ε
δαπάλε πιεξσκήο.
3. Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν,
ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο
εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ.
4. Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ
απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ, δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη. Όηαλ νη παξαβάζεηο
δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε

ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ
νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο.
5. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ πελήληα (50)
άηνκα θαη ππνρξενχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνλ νξγαληζκφ ή ηνλ θαλνληζκφ
ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε δηαθήξπμε,
εθαξκφδνληαη νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη. Όηαλ δελ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε θαη
ζπλάπηνπλ ζχκβαζε εξγνιαβίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθαξκφδνληαη νη
παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6. Όηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε
απαζρφιεζε αιινδαπψλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο,
ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ηνλ ελεκεξψλνπλ
εγγξάθσο γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο
παξαβάζεηο. Γηα ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε επηβνιή δεχηεξεο θχξσζεο ζηνλ
εξγνιάβν απφ ηα ίδηα φξγαλα ζεσξείηαη ππνηξνπή θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά: α) ζηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη β) επηθέξεη, απφ ηνλ ρξφλν επηβνιήο ηεο δεχηεξεο
θχξσζεο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ελ ιφγσ εξγνιάβνπ απφ δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηξία
(3) ρξφληα.
7. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε αληίγξαθν ηεο
θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ή απφζπαζκα απηήο φηαλ απαζρνινχληαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο
επηρείξεζεο.
Άξζξν 69
Παξνρέο αζζέλεηαο αλέξγωλ ειεπζέξωλ
πξνγξακκάηωλ θνηλωληθνύ ηνπξηζκνύ

επαγγεικαηηώλ

θαη

εθαξκνγή

1. ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) ζπζηήλεηαη
ινγαξηαζκφο κε ηίηιν «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Δπαγγεικαηηψλ (Δ.Λ.Δ.)» κε νηθνλνκηθή θαη
ινγηζηηθή απηνηέιεηα. θνπφο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ είλαη ε θάιπςε δαπαλψλ γηα
ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, κεηά
ηε δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ
άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α΄). Πφξνη
ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ην 60% ηεο κεληαίαο αηνκηθήο εηζθνξάο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ
ΟΑΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο, νη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ
ινγαξηαζκνχ θαη θάζε παξνρή απφ ραξηζηηθή αηηία.
2. ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ο.Δ.Δ.) ζπζηήλεηαη ινγαξηαζκφο κε ηίηιν «Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δζηίαο (Δ.Λ.Δ.Δ.)» κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή
απηνηέιεηα. Πφξνη ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ην 40% ηεο κεληαίαο αηνκηθήο εηζθνξάο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο, κέξνο ηεο
εηζθνξάο ζπληαμηνχρσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο, νη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ
ινγαξηαζκνχ θαη θάζε παξνρή απφ ραξηζηηθή αηηία. Ο ζθνπφο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ
είλαη ε νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, δηαθνπψλ θαη

εθδξνκψλ. Γηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), νη νπνίνη είλαη ηακεηαθά
ελήκεξνη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο παξνρέο, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγελείαο αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ.
Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε ηνπ
Γ.. ηνπ Ο.Δ.Δ. θαζνξίδεηαη γηα θάζε έηνο ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ εληάζζνληαη
ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο παξνρέο, νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο, θαζψο
θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.
3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ παξνρψλ, ζεζπίδεηαη αηνκηθή κεληαία εηζθνξά
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ χςνπο πέληε (5) επξψ, ε νπνία ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο
ηαθηηθέο εηζθνξέο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαλέκεηαη ζε πνζνζηφ 60% ππέξ ηνπ Δ.Λ.Δ. θαη
40% ππέξ ηνπ Δ.Λ.Δ.Δ. θαη απνδίδεηαη ζε απηνχο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ
αλά ηεηξάκελν κε ηελ νινθιήξσζε ηεο είζπξαμεο ηεο εηζθνξάο θάζε δεχηεξνπ δηκήλνπ
ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ.
4. Σα ηεο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο, θαηάξηηζεο ηζνδπγίσλ, πξνυπνινγηζκψλ,
ηζνινγηζκψλ, απνινγηζκψλ, δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαγθαίσλ
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο, δηέπνληαη
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνλ Ο.Δ.Δ. αληίζηνηρα.
5. Θεζπίδεηαη κεληαία εηζθνξά έλα (1) επξψ, ε νπνία παξαθξαηείηαη απφ ηηο
θαηαβαιιφκελεο απφ ηνλ ΟΑΔΔ ζπληάμεηο δψδεθα (12) κελψλ θαη απνδίδεηαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δζηίαο (Δ.Λ.Δ.Δ.), κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ησλ
ζπληαμηνχρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη ησλ σκαηείσλ πληαμηνχρσλ ηνπ ΟΑΔΔ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ηεο εηζθνξάο απηήο,
θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Άξζξν 70
Μεηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ ρεκηθώλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηωλ
Σερληθώλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηζεωξεηώλ ηνπ ΔΠΔ
1. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, ηφζν απφ ηνπο ππαιιήινπο (ρεκηθνχο θαη ρεκηθνχο κεραληθνχο) ηνπ Γεληθνχ
Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ), ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 450/2008 (ΦΔΚ 2553 Β΄), φζν θαη
απφ ηνπο Σερληθνχο θαη Τγεηνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο (ΔΠΔ), ζχκθσλα κε ην λ. 2639/1998 (ΦΔΚ 205 Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη, δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη θαη απφ κεηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ, απνηεινχκελα
απφ ππαιιήινπο θαη ησλ δχν παξαπάλσ Τπεξεζηψλ.
2. Ο ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ παξαπάλσ
κεηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΥΤ) ηνπ ΓΥΚ αθ’ ελφο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ

Κέληξσλ Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΚΔΠΔΚ) ηνπ ΔΠΔ αθ’ εηέξνπ, ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
3. Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ θνηλνχ ειέγρνπ, νη ππάιιεινη ηνπ ΓΥΚ θαη νη Σερληθνί θαη
Τγεηνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηνπ ΔΠΔ πξνβαίλνπλ απηνηειψο ζε φιεο ηηο
λφκηκεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε ππεξεζίαο.
Άξζξν 71
Ρπζκίζεηο γηα ην πξνζωπηθό ηεο εηαηξείαο Οιπκπηαθό Υωξηό 2004 Α.Δ.
1. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ εηαηξεία κε
ηελ επσλπκία Οιπκπηαθφ Υσξηφ 2004 Α.Δ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ,
κπνξεί λα κεηαθέξεηαη κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε
(15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ
Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ), ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (ΔΠΔ), ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
θαη ηνπ ΟΑΔΔ θαη λα θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο θελέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξφλνπ ππφ ηνλ φξν φηη έρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζέζεηο
απηέο θαη κε ηηο απνδνρέο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζέζεηο
απηέο. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ε θαηάηαμε γίλεηαη ζε ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, αληίζηνηρεο βαζκίδαο, νη νπνίεο ζπζηήλνληαη
απηνδηθαίσο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ ίζν κε ηνλ
αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα θαηαηαγνχλ ζε απηέο. ην κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ
νπδεκία απνδεκίσζε νθείιεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ θελψλ ζέζεσλ, ησλ ζέζεσλ πνπ
ζπζηήλνληαη, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο.
2. ηε ξχζκηζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) ην πξνζσπηθφ πνπ ηειεί ππφ ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, ην νπνίν κεηά ηε ιχζε ηεο
εηαηξείαο απνιχεηαη κε θαηαβνιή ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν απνδεκηψζεσλ θαη β) ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηελ εηαηξεία, ην νπνίν κεηά ηε
ιχζε ηεο εηαηξείαο, επαλέξρεηαη ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ θαηείρε.
3. Μεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξσλ ησλ δέθα (10) αηφκσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο
θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ εθθαζαξηζηψλ, κπνξεί λα κείλεη ζηε δηάζεζε ησλ
εθθαζαξηζηψλ γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε εθθαζάξηζε ή λα απαζρνιεζεί κε
δηαθνξεηηθνχο φξνπο, απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο.
4. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2819/2000 (ΦΔΚ 84
Α΄) θαηαξγείηαη.
Άξζξν 72

Ακνηβή εκπεηξνγλωκόλωλ θαη αμηνινγεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο θαη
νκάδεο εξγαζίαο ηωλ δηαγωληζκώλ ηνπ ΔΠΑ
Η πεξίπησζε γ΄ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3614/2007 (ΦΔΚ 267 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(γ) ην είδνο ησλ ακεηβφκελσλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο, ην πιαίζην θαη ηα
αλψηαηα φξηα ηεο απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ησλ σο άλσ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο,
ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ησλ αμηνινγεηψλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ν θαζνξηζκφο ηεο απνδεκίσζεο ησλ αμηνινγεηψλ ζην
πιαίζην ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α΄), αλαδξνκηθά απφ ηελ έλαξμε
πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ
άξζξνπ 40 ηνπ λ. 849/1978 (ΦΔΚ 232 Α΄). Σπρφλ πξφζζεηεο ακνηβέο, πνπ
θαηαβάιινληαη ζε ζηειέρε ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηηξνπέο
ή νκάδεο εξγαζίαο, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην έλα φγδνν (1/8) ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ
ΡΤΘΜΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άξζξν 73
Μεζνιάβεζε - Γηαηηεζία
1. Αλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε
ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ ζπκθεξφλησλ απνηχρνπλ, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο ή λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαηηεζία.
2. Σν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο
θαη Γηαηηεζίαο» (ΟΜΔΓ), πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 1876/ 1990 (ΦΔΚ 27
Α΄ ), εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γλψκε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, εηδηθφηεξα ηνπ
Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: α) ηνλ ηξφπν
επίιπζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηηο
αξρέο ηεο νξζήο θξίζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο, β) ηε δπλαηφηεηα,
ηνλ ηξφπν θαη ηηο πεξηπηψζεηο πξνζθπγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηε κεζνιάβεζε
θαη ηε δηαηηεζία, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεξψλ, γ) ηνλ θαζνξηζκφ
μερσξηζηψλ ζσκάησλ κεζνιαβεηψλ θαη δηαηηεηψλ κε ηελ νκφθσλε γλψκε ησλ
πξνέδξσλ ηεο ΓΔΔ, ηνπ ΔΒ, ηεο ΓΔΒΔΔ θαη ηεο ΔΔΔ ή ηνπο απφ απηνχο νξηδνκέλσλ,
λνκίκσλ αληηθαηαζηαηψλ ηνπο, δ)ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ησλ κεζνιαβεηψλ θαη
ησλ δηαηηεηψλ, ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ηνπο θαη ηεο ηπρφλ αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, ε)

ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ δηαηηεηψλ ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζη) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εθδηδφκελε δηαηηεηηθή
απφθαζε ζα πξνζβάιιεηαη ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, δ) ην ζθνπφ,
ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ΟΜΔΓ,
θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα ηερληθνχ
ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα.
4. Έσο ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ 31.12.2010, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα άξζξα 14,
15, 16 θαη 17 ηνπ λ. 1876/1990 (ΦΔΚ 27 Α΄ ) θαη ηα νπνία αθνινχζσο θαηαξγνχληαη.
Άξζξν 74
Ρύζκηζε ζεκάηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ
1. Σα φξηα, ησλ εδαθίσλ α΄θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ λ.1387/1983 (ΦΔΚ 110 Α΄),
πέξα απφ ηα νπνία νη απνιχζεηο ζεσξνχληαη νκαδηθέο, θαζνξίδνληαη σο εμήο:
α) Μέρξη έμη (6) εξγαδφκελνπο γηα επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο πνπ απαζρνινχλ είθνζη
(20) έσο εθαηφλ πελήληα (150) εξγαδφκελνπο.
β) Πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κέρξη ηξηάληα (30)
εξγαδφκελνπο γηα επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο, πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ εθαηφλ
πελήληα (150) εξγαδφκελνπο.
2. χκβαζε κηζζσηνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο πέξαλ ησλ δχν
(2) κελψλ, δχλαηαη λα θαηαγγειζεί θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο
ηνπ εξγνδφηε, σο εμήο:
α) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δχν (2) κήλεο έσο δχν (2) ρξφληα,
απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ απφιπζε.
β) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δχν (2) ρξφληα ζπκπιεξσκέλα έσο πέληε
(5) ρξφληα, απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε δχν (2) κελψλ πξηλ ηελ απφιπζε.
γ) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ πέληε (5) ρξφληα ζπκπιεξσκέλα έσο
δέθα (10) ρξφληα, απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ απφιπζε.
δ) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δέθα (10) ρξφληα ζπκπιεξσκέλα έσο
δεθαπέληε (15) ρξφληα, απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε ηεζζάξσλ (4) κελψλ πξηλ ηελ
απφιπζε.
ε) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δεθαπέληε (15) ρξφληα ζπκπιεξσκέλα
έσο είθνζη (20), απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε πέληε (5) κελψλ πξηλ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο
ή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο.

ζη) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ είθνζη (20) ρξφληα ζπκπιεξσκέλα θαη
άλσ, απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε έμη (6) κελψλ πξηλ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζρέζεο
εξγαζίαο.
Δξγνδφηεο ν νπνίνο δελ θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο
θαηαβάιιεη ζηνλ απνιπφκελν ηελ απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο
ησλ λφκσλ 2112/1920 (ΦΔΚ 67 Α΄) θαη 3198/1955 (ΦΔΚ 98 Α΄).
Δξγνδφηεο πνπ πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηα αλσηέξσ, θαηαβάιιεη
ζηνλ απνιπφκελν ηελ απνδεκίσζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ
2112/1920 θαη 3198/1955 γηα ηα ρξφληα εξγαζίαο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ν
απνιπφκελνο, ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο θαηφπηλ πξνεηδνπνίεζεο.
3. Όηαλ ε απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηηο
απνδνρέο δχν (2) κελψλ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θαηά ηελ απφιπζε
κέξνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απνδνρέο δχν (2) κελψλ. Σν ππφινηπν
πνζφ θαηαβάιιεηαη ζε δηκεληαίεο δφζεηο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξε απφ ηηο απνδνρέο δχν (2) κελψλ, εθηφο θαη αλ ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη γηα
ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο απνδεκηψζεσο είλαη κηθξφηεξν. Η πξψηε δφζε
θαηαβάιιεηαη ηελ επνκέλε ηεο ζπκπιήξσζεο δηκήλνπ απφ ηελ απφιπζε.
4. Δξγαδφκελνη ειηθίαο 55 έσο 64 εηψλ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο
θαηαγγέιιεηαη, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθέο ή κεκνλσκέλεο απνιχζεηο,
εθφζνλ παξακέλνπλ άλεξγνη, έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηαζθάιηζεο, ε νπνία αζθείηαη
εληφο δηκήλνπ απφ ηελ θαηαγγειία, ζηελ νπνία ππνρξενχηαη ν εξγνδφηεο πνπ ηνπο
απέιπζε λα ζπκκεηέρεη κε:
α) Σν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θφζηνπο ηεο απηαζθάιηζεο γηα αζθαιηζκέλνπο
ειηθίαο 55 εηψλ έσο 60 εηψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία (3) ρξφληα.
β) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφζηνπο ηεο απηαζθάιηζεο γηα αζθαιηζκέλνπο 60
εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ έσο 64 εηψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία (3) ρξφληα.
5. Με ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπ ινηπνχ θφζηνπο απηαζθάιηζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν ΟΑΔΓ κπνξεί λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί
εηδηθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, κε ηα νπνία ζα πξνβιέπεηαη:
α. Η αλάιεςε ηνπ ππνιεηπφκελνπ θφζηνπο απηαζθάιηζεο, γηα φζν ρξφλν πθίζηαηαη
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη γηα πνζνζηφ 50% ή 20% ηνπ θφζηνπο
απηαζθάιηζεο.
β. Η έληαμε ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ απνιπνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα
εξγαζίαο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 55 έσο 64 εηψλ γηα εξγαζία ζην δεκφζην
ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α΄) θαηά
παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α΄).
Η δαπάλε γηα ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα βαξχλεη ηνλ θιάδν ΛΑΔΚ.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΛΑΔΚ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΟΑΔΓ, ξπζκίδνληαη νη
φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ
ρξφλνπ ηεο ηξηεηνχο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ απηαζθάιηζεο κε πφξνπο ηνπ ΛΑΔΚ, θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
6. Με ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 55 έσο 64
εηψλ, ν ΟΑΔΓ κπνξεί λα θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ.
3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄) θαη ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
7. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ α΄θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν
αξηζκφο ησλ απνιπνκέλσλ ειηθίαο 55 έσο 64 εηψλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα
ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνιπνκέλσλ. Σπρφλ θιάζκα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην.
8. Οη εξγνδφηεο πνπ πξνζιακβάλνπλ λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ειηθίαο
θάησ ησλ 25 εηψλ θαη ηνπο ακείβνπλ κε ην νγδφληα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (84%) ηνπ
θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ
Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, απηνδηθαίσο εληάζζνληαη ζε πξφγξακκα
ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ βαξχλνπλ ηνπο σο
άλσ λενπξνζιακβαλφκελνπο θαη αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΣΔΑΜ ή άιισλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ, θαζψο
θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ
Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ππφ ηνλ φξν φηη νη εξγνδφηεο ζα
θαηαβάιινπλ ζηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο, σο κέξνο ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ ηνπο,
πνζφ αληίζηνηρν κε εθείλν πνπ ν ΟΑΔΓ αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ζηνπο αλσηέξσ
αζθαιηζηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ
βαξχλνπλ ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ
Γ.. ηνπ ΟΑΔΓ, ξπζκίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηάξθεηα θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
9. Μεηαμχ εξγνδνηψλ θαη αηφκσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15ν έηνο έσο θαη ην 18ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δχλαληαη λα θαηαξηίδνληαη εηδηθέο ζπκβάζεηο καζεηείαο, κέρξη
ελφο (1) έηνπο, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. Οη ελ ιφγσ καζεηεπφκελνη
ιακβάλνπλ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ή κηζζνχ ηεο
Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) θαη αζθαιίδνληαη ζηνλ
θιάδν αζθάιηζεο αζζελείαο ζε είδνο θαη έλα ηνηο εθαηφ (1%) θαηά ηνπ θηλδχλνπ
αηπρήκαηνο. Γηα ηνπο έρνληεο ζπκπιεξψζεη ην 16ν έηνο ειηθίαο ε καζεηεία δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) ψξεο ηελ εκέξα θαη ηηο ζαξάληα (40) ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Όζνη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζψο θαη φζνη θνηηνχλ ζε γπκλάζηα,
ιχθεηα θάζε ηχπνπ ή ηερληθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο, δελ κπνξεί λα καζεηεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ έμη (6)
ψξεο ηελ εκέξα θαη ηξηάληα (30) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Απαγνξεχεηαη ε καζεηεία λα

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 22α ψξα κ.κ. έσο θαη ηελ 6ε π.κ. ηεο επφκελεο εκέξαο. Σα
άηνκα απηά, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ
ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
10. Οη παξάγξαθνη 1, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3385/ 2005 (ΦΔΚ 210 Α΄)
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. ε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζπκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο έσο ζαξάληα
(40) ψξεο ηελ εβδνκάδα, ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα απαζρνιείηαη πέληε (5) επηπιένλ
ψξεο ηελ εβδνκάδα θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε (ππεξεξγαζία). Οη ψξεο απηέο
ππεξεξγαζίαο (41ε, 42ε, 43ε, 44ε, 45ε ψξα) ακείβνληαη κε ην θαηαβαιιφκελν
σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηα
επηηξεπφκελα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο. Γηα
φζνπο εξγαδνκέλνπο ηζρχεη ζχζηεκα εξγαζίαο έμη (6) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηελ εβδνκάδα
ε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην ππεξεξγαζία αλέξρεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο ηελ
εβδνκάδα (απφ 41ε έσο 48ε ψξα).»
«3. Μηζζσηνί απαζρνινχκελνη ππεξσξηαθά δηθαηνχληαη γηα θάζε ψξα λφκηκεο ππεξσξίαο
θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε εθαηφλ είθνζη (120) σξψλ εηεζίσο ακνηβή ίζε κε ην
θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). Η ακνηβή γηα
ηελ πέξαλ ησλ εθαηφλ είθνζη (120) σξψλ εηεζίσο λφκηκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε είλαη
ην θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%).»
«5. Γηα θάζε ψξα θαη’ εμαίξεζε ππεξσξίαο ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην
θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%).»
11. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.δ. 515/1970 (ΦΔΚ 95 Α΄), ε νπνία
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 264/1973 (ΦΔΚ 324 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ εθδίδνληαη
θάζε θνξά κεηά απφ γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο, δχλαηαη λα ρνξεγείηαη
θαηά πεξίπησζε άδεηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ κηζζσηψλ φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηψλ ελ γέλεη, θαζψο θαη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. επηπιένλ
ησλ γηα θάζε θαηεγνξία επηηξεπφκελσλ αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο,
ζηηο πεξηπηψζεηο:
α) επείγνπζαο θχζεο εξγαζίαο, ε εθηέιεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απνιχησο επηβαιιφκελε
σο κε επηδερφκελε αλαβνιή,
β) εμαηξεηηθά επείγνπζαο εμππεξέηεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ
Ν.Π.Γ.Γ..
Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ην σξνκίζζην ησλ κηζζσηψλ
θαηαβάιιεηαη απμεκέλν θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%).»
Άξζξν 75
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο

1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 1846/1951 θαηαξγνχληαη απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 825/1978 θαη ησλ
παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 3655/2008 θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2011.
3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 49-55 θαη 61 ηνπ λ. 2676/ 1999 (ΦΔΚ 1 Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ
19 ηνπ λ. 3833/2010 θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α΄)
θαηαξγνχληαη θαη ε παξάγξαθνο 9 αλαξηζκείηαη ζε 8.
5 .Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 18 θαη 20 ηνπ λ. 3586/ 2007 (ΦΔΚ 151 Α΄)
θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ θαη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
πεξίπησζεο β΄ηεο παξαγξάθνπ 3, ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008 θαηαξγνχληαη.
7. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπ β΄εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄) θαηαξγνχληαη.
8. Κάζε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη.
Άξζξν 76
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ
εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 15 Ινπιίνπ 2010

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 15 Ινπιίνπ 2010

