ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για την ανακούφιση των
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Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

Α. Γενικά:
Oι νοµοθετικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο
πρώτο µέρος του παρόντος σχεδίου νόµου αναπτύσσονται σε 12 άρθρα. Με αυτά πραγµατοποιείται µια σειρά
από µείζονος σηµασίας παρεµβάσεις που σκοπό έχουν
να επιλύσουν ζητήµατα, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα,
που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει τόσο τους ίδιους τους πολίτες µε αναπηρία αυτής
της χώρας, όσο και τις οικογένειές τους.
Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) είναι οι
δοµές που από ιδρύσεως και έναρξης λειτουργίας τους
(1.9.2011) έχουν επιφορτιστεί µε το σύνθετο έργο της
πιστοποίησης αναπηρίας, ήτοι τον καθορισµό του ποσοστού αναπηρίας από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές για κάθε παροχή ή διευκόλυνση που προβλέπεται από την Πολιτεία για τα ΑµεΑ, και για την οποία απαιτείται
η ως άνω γνωµάτευση.
Ωστόσο, από την έναρξη λειτουργίας τους, έχει καταγραφεί µία σειρά από προβλήµατα γραφειοκρατικής φύσης, όσο και ουσίας, τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει έντονα τον πολίτη µε αναπηρία και το οικογενειακό του περιβάλλον και τον έχουν υποβάλει σε µία ψυχοφθόρα διαδικασία είτε εξαιτίας της µεγάλης χρονικής αναµονής εξέτασης ή επανεξέτασής του από την οικεία επιτροπή είτε
εξαιτίας της υποχρέωσης καταβολής εκ µέρους του ενός, κάθε άλλο παρά αµελητέου, οικονοµικού ποσού για
την ικανοποίηση του αιτήµατός του.
Τα µέτρα που προτείνονται µέσα από το παρόν σχέδιο
νόµου έχουν σκοπό να ανακουφίσουν οικονοµικά το άτοµο µε αναπηρία, να διευκολύνουν τη ζωή του ελαχιστοποιώντας µεταξύ άλλων, κατά το µέγιστο δυνατό,
την υποχρέωσή του να µεταβαίνει στις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και να ανοίξουν το δρόµο για την εµπέδωση
µίας νέας, ανθρωποκεντρικότερης, αντίληψης των πραγµάτων γύρω από τα θέµατα της αναπηρίας.
Κοµβικό σηµείο για την υιοθέτηση µιας τέτοιας νέας
προσέγγισης αποτελεί η προτεινόµενη µε το παρόν διάταξη που αφορά στη σύνθεση της Ειδικής Επιστηµονικής
Επιτροπής, η οποία καθορίζει αφενός το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση, βλάβη ή σωµατική, ψυχική ή πνευµατική εξασθένηση, καθώς και οι υποτροπές αυτών, µε εκατοστιαία αναλογία για όλους τους
Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δηµόσιο σε Ενιαίο Πίνακα
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, αφετέρου τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Πιο συγκεκριµένα, ενισχύεται σαφώς ο επιστηµονικός χαρακτήρας αυτής µε την εκ νέου
συγκρότησή της από πρόσωπα µε συγκεκριµένα ακαδη-

µαϊκά κι επιστηµονικά προσόντα, αλλά και ειδική επαγγελµατική εµπειρία.
Επιπλέον, µε την προτεινόµενη τροπολογία του άρθρου 46 του ν. 4025/2012, επιχειρείται για πρώτη φορά
στη χώρα µας ο εξορθολογισµός της διαδικασίας χορήγησης των προνοιακών προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης στα Άτοµα µε Αναπηρία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, µε γνώµονα, αφενός, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των συγκεκριµένων παροχών, αφετέρου δε την αναγκαία προσαρµογή και εναρµόνιση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης των προνοιακών παροχών αναπηρίας προς το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α..
Οι προτεινόµενες διατάξεις εντάσσονται στην προσπάθεια της Πολιτείας για κοινωνική επανένταξη και ποιοτική αναβάθµιση της ζωής των ατόµων µε αναπηρία ως
συνταγµατικά κατοχυρωµένης υποχρέωσής της, αλλά
και ως σαφούς δείγµατος πολιτισµού της χώρας.

Β. Επί των άρθρων:
Άρθρο 1
Ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής
ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία
Με τις προτεινόµενες διατάξεις προβλέπεται η εν όλω
και σε κάθε στάδιο διαδικασία ένταξης των ΑµεΑ στα
προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης, αλλά
και η διαδικασία παράτασης των χορηγούµενων παροχών. Το ως άνω κρίθηκε σκόπιµο δεδοµένου ότι έχει καταγραφεί µια σειρά από ζητήµατα γραφειοκρατικής φύσης, τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει έντονα τον πολίτη µε
αναπηρία. Στόχος της παρούσας διάταξης είναι η επίλυση των δυσλειτουργιών µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και δοµών για την ένταξη των πολιτών µε αναπηρία στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης,
και αυτό ως αναγκαία προϋπόθεση µιας επιγενόµενης
προσαρµογής και εκλογίκευσης της εν λόγω διαδικασίας.
Επιπροσθέτως, λαµβάνεται µέριµνα προκειµένου για
την ύπαρξη ενιαίας υγειονοµικής κρίσης στις περιπτώσεις χορήγησης παροχών αναπηρίας στο ίδιο πρόσωπο
από δύο διοικητικές αρχές, εφόσον συντρέχει αρµοδιότητα των Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάµεων. Κι αυτό διότι, οι µεν αρµοδιότητες των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3863/2010, των δε Υγειονοµικών Επιτροπών
των Ενόπλων Δυνάµεων από τις διατάξεις του
ν.δ.1327/1973, όπως ισχύουν σήµερα. Από έναρξης ισχύος, όµως, του ν. 3865/2010 ορίζεται ότι σχετικά µε
την υγειονοµική κρίση των προαναφερόµενων Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάµεων το ποσοστό
αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένηση ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, προκαθορίζεται
για το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς µε εκατοστιαία αναλογία στον Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3863/2010.
Η συγκεκριµένη διάταξη επιλύει κατά συνέπεια το κλίµα της εύλογης ανησυχίας που δηµιουργήθηκε στην περίπτωση χορήγησης παροχών αναπηρίας στο ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικές διοικητικές αρχές, όταν αυτό έχει παραπεµφθεί µε βάση την αρµοδιότητα σε δύο
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διαφορετικές Υγειονοµικές Επιτροπές και έχουν εκδοθεί
δύο γνωµατεύσεις σε ισχύ µε την πρόβλεψη προκειµένου για την ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία να γίνονται δεκτές
και οι γνωµατεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της
Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της
Ελληνικής Αστυνοµίας ή της Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ισχύ που έχουν
εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται µε βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούµενου προνοιακού προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν
δύο γνωµατεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας που πληρούν τις προυποθέσεις αποδοχής τους από τους φορείς,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, λαµβάνεται υπόψη η
πιο πρόσφατη.
Ειδικότερα, προβλέπονται διακριτές αρµοδιότητες µεταξύ των εµπλεκόµενων υπηρεσιών (δηµοτική Κοινωνική
Υπηρεσία, ΚΕ.Π.Α.), µε αποτέλεσµα:
α. Την υποβολή των αρχικών αιτήσεων για την ένταξη
στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης ΑµεΑ στις καθ’ ύλην αρµόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των
Δήµων και όχι στα ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εφεξής αναλαµβάνουν εξολοκλήρου τη διαχείριση κάθε αίτησης από την
υποβολή (διοικητικός προέλεγχος) µέχρι τη διεκπεραίωσή της (έκδοση σχετικής απόφασης),
β. τη θέσπιση τυποποιηµένου παραπεµπτικού για κάθε
εξεταζόµενη από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
περίπτωση, στο οποίο θα περιγράφονται επακριβώς οι
ιατρικές προϋποθέσεις επί των οποίων θα πρέπει να αποφανθεί η Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., συµβάλλοντας
καθοριστικά στην αποφυγή εφεξής επανάκρισης των περιστατικών, στη µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης κάθε
αιτήµατος, άρα και της ταλαιπωρίας των εξεταζοµένων,
αφού η απόφαση της ΥΕ θα ανταποκρίνεται πλήρως στο
σκοπό για τον οποίο εκδίδεται και δεν θα δηµιουργούνται νοµικά ή άλλα προβλήµατα µε τις υπηρεσίες απονοµής των σχετικών παροχών.
Επιπλέον, αποκαθίσταται το δίκαιο της απαίτησης για
έναρξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων ενιαία για όλους τους αιτούντες, από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης στo Δήµο, µετά τον υποχρεωτικό από την αρµόδια υπηρεσία προέλεγχο της συνδροµής των διοικητικών
προϋποθέσεων ένταξης στο κατά περίπτωση πρόγραµµα, καθώς και της ηµεροµηνίας έναρξης των οικονοµικών αποτελεσµάτων στις περιπτώσεις παράτασης του
σχετικού δικαιώµατος, από την επόµενη ηµέρα µετά τη
λήξη ισχύος της προηγούµενης γνωµάτευσης.
Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ΚΕ.Π.Α.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 2, αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010.
Με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 προσδιορίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και των αρµόδιων για την έκδοση
γνωµατεύσεων αναπηρίας, Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας των ΚΕ.Π.Α.. Η συγκεκριµένη διάταξη διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 3918/2011, ενώ η παράγραφος 1 της ως άνω είχε τροποποιηθεί µόνον
ως προς την έναρξη της εφαρµογής της µε το άρθρο 76
παρ. 2 του ν. 3996/2011.

Ωστόσο, ενώ κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιότητα των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι η ενιαία
υγειονοµική κρίση για τον καθορισµό του βαθµού αναπηρίας των πολιτών, σειρά φορέων και υπηρεσιών του Δηµοσίου έθεσαν σε ισχύ ορισµένες ειδικές διατάξεις, µε
τις οποίες απαιτήθηκε σε πλείονες περιπτώσεις η έκδοση ειδικής υγειονοµικής κρίσης εκ µέρους των Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., προκειµένου να χορηγούνται
οι πάσης φύσεως παροχές, επιδόµατα, οικονοµικές διευκολύνσεις ή απαλλαγές στους δικαιούχους πολίτες µε αναπηρία.
Οι ανωτέρω διατάξεις προκάλεσαν την πρόσθετη ταλαιπωρία του πολίτη µε αναπηρία, ο οποίος αναγκάσθηκε να µεταβαίνει περισσότερες φορές στις αρµόδιες υπηρεσίες προς συµπλήρωση ελλείψεων ή προς παροχή
διευκρινίσεων, την επιβάρυνση του διοικητικού και ιατρικού προσωπικού µε την έκδοση επιπλέον υγειονοµικής
κρίσης, την αύξηση της γραφειοκρατίας, καθώς και το
πρόσθετο πρόβληµα των εννοιολογικών συγχύσεων αναφορικά µε τον προσδιορισµό της αναπηρίας, ελλείψει
µιας ενιαίας ορολογίας στις εν λόγω διατάξεις. Το τελευταίο είχε συχνά ως αποτέλεσµα την παρακώλυση και
της ίδιας της χορήγησης των προβλεποµένων παροχών
στους δικαιούχους.
Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε σκόπιµο µέσα από
την προτεινόµενη διάταξη, αφενός να επαναληφθεί ρητώς πως οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας εκδίδονται για κάθε νόµιµη
χρήση και αφετέρου να εκκινήσουν επ’ αυτής της βάσης
οι διαδικασίες για την εναρµόνιση των κανονιστικών διατάξεων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή
απαλλαγών στα άτοµα µε αναπηρία, µε την έκδοση κοινών αποφάσεων των εµπλεκοµένων Υπουργών.
Άρθρο 3
Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α.
για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών
επιδοµάτων αναπηρίας
Δεδοµένης της βαθιάς ανθρωπιστικής, οικονοµικής και
κοινωνικής κρίσης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα και η
οποία έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική και κοινωνική
εξαθλίωση µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού, οι πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως οι πολίτες µε αναπηρία
και οι οικογένειές τους, χρήζουν της µεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής προστασίας από το Κράτος.
Για το λόγο αυτόν, µε την προτεινόµενη διάταξη διευρύνεται το πεδίο ισχύος της διάταξης της παρ. 5β του
άρθρου 6 του ν. 3863/2010, όπως αυτή ισχύει, έτσι ώστε
να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του
παραβόλου των 46,14 ευρώ για τη χρήση των υπηρεσιών
ΚΕ.Π.Α., οι ανασφάλιστοι πολίτες και όσοι αιτούνται
προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας.
Η δε παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010
είχε προηγουµένως τροποποιηθεί µε το άρθρο 26 παρ. 1
του ν. 4038/2012 και µε το άρθρο 27 παρ. 4 του
ν. 4075/2012.
Άρθρο 4
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή – Ενιαίος Πίνακας
Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται δια νόµου η συ-
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γκρότηση της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του ν. 3846/2010.
Με την προβλεπόµενη, στη συγκεκριµένη διάταξη,
σύνθεση της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής δίνεται
σαφής έµφαση στην επιλογή προσώπων µε τα απαραίτητα ακαδηµαϊκά, επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα, γεγονός που αναδεικνύει τον επιστηµονικό χαρακτήρα που αυτή οφείλει να έχει. Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για την εκπροσώπηση του ευρύτερου
δυνατού φάσµατος ιατρικών ειδικοτήτων σε αυτή, δεδοµένου ότι η διαδικασία της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας µε επιστηµονική και επαγγελµατική
επάρκεια θα συµβάλει στην επικαιροποίηση και αναπροσαρµογή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστών
Αναπηρίας µε βάση τα νέα δεδοµένα και τις νέες ανάγκες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα θεραπευθούν οι παραλείψεις και θα αρθούν τυχόν αδικίες που απέβησαν σε βάρος των ΑµεΑ.
Άρθρο 5
Θέµατα Ιατρών του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών
Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 5 προβλέπεται η εξαίρεση των ιατρών του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., όπως ακριβώς ίσχυε κατά
το άρθρο 10 ν. 3812/2009 για «ιατρούς, οδοντιάτρους, ελεγκτές ιατρούς, θεραπευτές ιατρούς των ασφαλιστικών
ταµείων», από τις διατάξεις που διέπουν την επιλογή
προσωπικού µε σύµβαση έργου, δηλαδή µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
όπως ισχύει.
Άρθρο 6
Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.µε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ.
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται νοµοθετικά η εκπροσώπηση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.) στο Διοικητικό Συµβούλιο
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως εύλογο δικαίωµα του τριτοβάθµιου κοινωνικού και συνδικαλιστικού οργάνου εκπροσώπησης των Ατόµων µε Αναπηρία να εκπροσωπείται στο σώµα του ως άνω Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο υπάγονται και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Προβλέπεται, επίσης, η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Ανώτατης Γενική Συνοµοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.), ώστε να εκπροσωπείται το σύνολο των συνταξιούχων, ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Κατά συνέπεια, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διοικείται
εφεξής από δεκαεπταµελές διοικητικό συµβούλιο.
Άρθρο 7
Κατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυµατικού
επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη
νοσηλεία των δικαιούχων
Με το άρθρο 7 λαµβάνεται µέριµνα για την ειδική κατηγορία των παραπληγικών - τετραπληγικών ατόµων.
Η υπ’ αριθµόν Φ11321-1119/79/27.3.2013 υπουργική απόφαση (τροποποίηση της Φ9/οικ.909/22.6.1983), σύµφωνα µε την οποία αναστάλθηκε η καταβολή του εξωι-

δρυµατικού επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας σε
περιπτώσεις νοσηλείας των δικαιούχων σε οποιασδήποτε µορφής νοσηλευτικό ίδρυµα ανεξάρτητα από το
χρονικό διάστηµα της νοσηλείας τους, καταργείται, θεωρουµένης της καταβολής του ως άνω ως απολύτως αναγκαίας για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριµένης
κατηγορίας ατόµων µε αναπηρία. Σύµφωνα δε µε την υπ’
αριθµ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 υπουργική απόφαση, η οποία και ισχύει εφεξής, η χορήγηση του εξωιδρυµατικού
επιδόµατος λόγω νοσηλείας των τετραπληγικών- παραπληγικών ασφαλισµένων των οργανισµών κύριας ασφάλισης αναστέλλεται µόνον όταν η διάρκεια της νοσηλείας σε οποιασδήποτε µορφής νοσηλευτικό ίδρυµα ξεπερνά το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών.
Άρθρο 8
Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» µε τον
ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης»
στην κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529
Με το άρθρο 8 λαµβάνεται µέριµνα για την ειδική κατηγορία των τυφλών ατόµων και ατόµων µε προβλήµατα
όρασης. Τροποποιείται, ειδικότερα, το άρθρο 1 της κ.υ.α.
Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (Β΄ 1189), έτσι ώστε οι αρµόδιες για τη χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων υπηρεσίες των Δήµων να κάνουν δεκτές γνωµατεύσεις των
ΚΕ.ΠΑ. που πιστοποιούν «οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης από 80% και άνω», καθότι η αναφορά της εν λόγω
κ.υ.α. σε «ποσοστό τυφλότητας από 80% και άνω» δεν
εναρµονιζόταν µε τις αντίστοιχες αποφάσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών των ΚΕ.Π.Α..
Άρθρο 9
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η περαιτέρω παράταση ισχύος της διάταξης του άρθρου 66 του
ν. 4144/2013 έως τις 31.12.2015. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω
αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, προβλέπεται παράταση του δικαιώµατος
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάµηνο, µε
το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Προβλέπεται επίσης ότι εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι
αυτοί οι ασφαλισµένοι είτε φέρουν µικρότερο ποσοστό
αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν
χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά,
βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατικό απολύτου αναπηρίας,
καθώς και συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν
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στο παρόν άρθρο. Δεδοµένης της ισχύος του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του, αρχής γενοµένης από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και έως τις 31.12.2015, η κάλυψη των δικαιούχων µε
τις ως άνω παροχές δύναται, κατά συνέπεια, να εκτείνεται έως και τις 30.6.2016.
Άρθρο 10
Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 1902/1990, περί
«µεταγενέστερης της ασφάλισης αναπηρίας»
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990
και καταργείται το άρθρο 9 του ν. 3863/2010.
Η µεν διάταξη του άρθρου 27 παρ. 5 περίπτωση δ΄ του
ν. 1902/1990 προβλέπει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου λόγω αναπηρίας µε προϋπάρχουσα της υπαγωγής στην ασφάλιση αναπηρία, εφόσον
η µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία, δηλαδή η επιδείνωσή της, φθάνει τουλάχιστον το µισό της κατά περίπτωση αναπηρίας.
Με το δε άρθρο 9 του ν. 3863/2010, το οποίο αφορά
τόσο στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου λόγω αναπηρίας, έστω
και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένιση σωµατική ή πνευµατική, είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον καθίσταται ανίκανος για την εργασία
του λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν το φορέα στον οποίο ασφαλίζεται.
Πλην όµως, η διάταξη του ως άνω δεν µπορεί να εφαρµοστεί και στην πράξη ουδέποτε εφαρµόστηκε από
τους ασφαλιστικούς φορείς, διότι ουδόλως προσδιορίζεται η έννοια της «ουσιώδους επιδείνωσης», όπως γινόταν µε την προηγούµενη διάταξη (ν.1902/1990), σύµφωνα µε την οποία ο ασφαλισµένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας εφόσον η µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το µισό της κατά περίπτωση
αναπηρίας.
Για το λόγο αυτόν προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 9 του ν. 3863/2010 από τότε που ίσχυσε και η συνέχιση εφαρµογής του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 µε τη
νοµοθετική εφεξής πρόβλεψη η µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία να φθάνει τουλάχιστον στο 40% της
κατά περίπτωση αναπηρίας.
Άρθρο 11
Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας
Με τη διάταξη του άρθρου 11 προτείνεται η επέκταση
εφαρµογής της ισχύουσας στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νοµοθεσίας για την οριστικοποίηση των χορηγουµένων συντάξεων λόγω αναπηρίας των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων του και στους παλαιούς ασφαλισµένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των οποίων οι καταστατικές ή άλλες διατάξεις της
νοµοθεσίας δεν προβλέπουν την οριστικοποίηση των χορηγουµένων συντάξεων λόγω αναπηρίας.
Όσον αφορά την κατηγορία των ασφαλισµένων από

1.1.1993 και εφεξής, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις γενικής ισχύος ρυθµίσεις της παρ. 3 του άρθρου
25 του ν. 2084/1992, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3863/2010.
Για την κατηγορία όµως των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία κάθε φορέα. Έτσι, υπάρχουν Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης η νοµοθεσία των οποίων προβλέπει την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση των συντάξεων λόγω αναπηρίας
είτε σε περιπτώσεις ασθενειών που τούτο προβλέπεται
µε ρητή διάταξη νόµου είτε εφόσον οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει ένα καθορισµένο όριο ηλικίας και
λαµβάνουν αναπηρική σύνταξη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, καθώς πλέον δεν κρίνεται σκόπιµη η εκ νέου
διαπίστωση των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης
λόγω αναπηρίας από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές.
Υπάρχουν όµως και ορισµένοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη νοµοθεσία των οποίων δεν υφίσταται πρόβλεψη να καθίστανται αυτοδικαίως οριστικές οι συντάξεις λόγω αναπηρίας, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι
στους φορείς αυτούς να ταλαιπωρούνται σηµαντικά, να
επιβαρύνεται ο φόρτος εργασίας των αρµοδίων υγειονοµικών επιτροπών και να απαιτούνται επιπλέον διοικητικές διαδικασίες.
Οι φορείς στους οποίους από τη νοµοθεσία τους δεν
υφίσταται σχετική πρόβλεψη είναι οι εξής:
1) Ο Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.).
2) Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.).
3) Ο Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
4) Ο Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α. - Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.).
5) Ο Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ. - Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.).
Επίσης, δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη για τους
ασφαλισµένους του ενταχθέντος στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
πρώην Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ), οι οποίοι εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται µε
τις καταστατικές διατάξεις του ενταχθέντος Ταµείου. Για
τους ασφαλισµένους του τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ δεν προβλέπεται
µονιµοποίηση της αναπηρίας σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, αλλά επανεξέταση του ανικάνου από
το ΔΣ κατά την κρίση του για τη διαπίστωση της εξακολούθησης ή µη της αναπηρίας.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 18 του Κανονισµού ασφαλιστικής αρµοδιότητας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) που µε την προτεινόµενη ρύθµιση θα εφαρµόζεται και στους ανωτέρω φορείς, οι συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται αυτοδικαίως οριστικές όταν ο συνταξιούχος:
- Έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας (το 50ό έ-
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τος οι γυναίκες) και έχει συνταξιοδοτηθεί συνεχώς επί 7
έτη κατά τη διάρκεια των οποίων έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον 3 εξετάσεις από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές.
- Έχει συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας (το 55ο έτος οι γυναίκες) και έχει συνταξιοδοτηθεί συνεχώς επί 5
έτη κατά τη διάρκεια των οποίων έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον 2 εξετάσεις από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές.
- Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί επί 12 έτη συνεχώς.
- Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί επί 20 έτη διακεκοµµένα αλλά συνεχόµενα τα τελευταία τρία έτη.
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΓΑ περί συνοδείας ΑµεΑ
δικαιούχων Λ.Α.Ε.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3050/2002 (Α΄ 214) δικαιούχοι των παροχών του
Λ.Α.Ε. είναι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ όλων των κατηγοριών και οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, καθώς και τα µέλη οικογενείας αυτών.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι δεν υπάρχει
ειδική µέριµνα για τη συµµετοχή µε τη βοήθεια συνοδού
στα προγράµµατα Κοινωνικού Τουρισµού και Εκδροµών
του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας, των συνταξιούχων
µε υψηλά ποσοστά αναπηρίας (τυφλοί, παραπληγικοί, απόλυτα ανάπηροι, πάσχοντες από νοητική αναπηρία,
σύνδροµο Down ή εγκεφαλική παράλυση) που δεν έχουν
µέλη οικογένειας (σύζυγο, τέκνα) δικαιούχους των ως άνω παροχών.
Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει τα δικαιώµατα των συνταξιούχων αυτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και οφείλει να µεριµνά ώστε να απολαµβάνουν απρόσκοπτα τις παροχές του Λ.Α.Ε. και να µην
αποκλείονται εξαιτίας της αναπηρίας τους. Κατόπιν των
ανωτέρω προτείνεται η συγκεκριµένη διάταξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 13
Ειδικά κλιµάκια ελέγχου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Είναι γνωστό ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής
και της ανασφάλιστης εργασίας, τα φαινόµενα αυτά, τα
οποία συνιστούν πλέον σηµαντικά εµπόδια στην εκπλήρωση της αποστολής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.
Η εισφοροδιαφυγή µπορεί να προκύψει από τη µη απόδοση των αναλογουσών εισφορών (καθ’ όλα απόκρυψη
ασφαλιστέας ύλης) ή την ελλιπή απόδοσή τους (µερική
απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) που αφορά είτε στο σύνολο των απασχολούµενων είτε σε µέρος αυτών είτε σε
συγκεκριµένες κατηγορίες απασχολουµένων, όπως ανήλικοι, πρόσκαιρα απασχολούµενοι µαθητές, σπουδαστές, αλλοδαποί, συνταξιούχοι, δηµόσιοι υπάλληλοι
κ.λπ..

Ο κύριος όγκος της ανασφάλιστης εργασίας εντοπίζεται κυρίως σε οικοδοµοτεχνικά έργα, εποχικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, camping κ.λπ.), σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα της αγροτικής οικονοµίας (συσκευαστήρια, επιχειρήσεις τυποποίησης κ.λπ.,
κέντρα διασκέδασης (µπαρ, καφετέριες, επιχειρήσεις
φασόν κ.λπ.).
Παρά το γεγονός ότι παρέχεται πλέον στα ελεγκτικά
όργανα η δυνατότητα αξιοποίησης των ολοκληρωµένων
µηχανογραφικών συστηµάτων που έχουν αναπτυχθεί
για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, τις ροές απασχόλησης και την παρακολούθηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των εργοδοτών, η αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω
των αποχωρήσεων των υπαλλήλων για συνταξιοδότηση,
έχει περιορίσει σηµαντικά την ελεγκτική δράση των τοπικών υπηρεσιών των φορέων µε σηµαντική συνέπεια
την ένταση των φαινοµένων της ανασφάλιστης και της
αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, η µεγάλη εποχική αυξοµείωση απασχόλησης σε ορισµένες κατηγορίες περιοχών και επιχειρήσεων απαιτεί τη δυνατότητα των ελεγκτικών µηχανισµών να ενισχύουν κατά περιόδους την
ελεγκτική τους δράση σε συγκεκριµένες περιοχές.
Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η συγκρότηση
Ειδικών Κλιµακίων Ελέγχων εργοδοτών για την ανάπτυξη ειδικών ελεγκτικών δράσεων σε περιοχές όπου κατά
περιόδους παρατηρείται αύξηση των δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις
του τουριστικού τοµέα.
Άρθρο 14
Παράταση ανώτατου ορίου παραµονής υπαλλήλων
Η ανωτέρω ρύθµιση επιβάλλεται για τη διασφάλιση
της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών των Ε.ΥΠ.Ε.Α. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ιδιαίτερα ενόψει του προγραµµατισµού ελέγχων της θερινής περιόδου.
Άρθρο 15
Θέµατα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της
Περιφέρειας Αττικής
Mε την παρ. 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3839/2010 (Α΄ 51) και συµπληρώθηκε µε την παρ. 11 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ορίστηκε ότι ως προϊστάµενοι Τµήµατος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Α΄
που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος
ή υπάλληλοι µε βαθµό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε
τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι µε λιγότερο χρόνο στο βαθµό Β΄.
Με το ν. 4024/2011 (Α΄ 226) θεσπίστηκε σύστηµα βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Στο άρθρο 10 του παραπάνω νόµου που καθορίζει τις προϋπο-
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θέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης προβλέπεται ότι για
τη θέση ευθύνης οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος
επιλέγονται υπάλληλοι που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ
ή ΤΕ ή ΔΕ.
Με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 3846/2010 (Α΄ 66), µε το οποίο αντικαταστάθηκε το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της
µε αριθµ. Φ21/1639/1998 (Β΄ 1129) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισµός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», ορίστηκε ότι στα Τµήµατα της Διεύθυνσης
της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού και ελλείψει αυτών, ΔΕ Διοικητικών-Γραµµατέων.
Επειδή µε την ειδική αυτή διάταξη, είχε θεσπιστεί διαφορετική αντιµετώπιση µόνο για τους υπαλλήλους της
ΕΥΠΕΑ Αττικής, η διατήρηση της οποίας δεν είναι δικαιολογηµένη, προτείνεται η εφαρµογή και γι’ αυτούς, στα
θέµατα της επιλογής τους σε θέσεις ευθύνης, όσων ισχύουν.
Άρθρο 16
Αναλογική εφαρµογή στους ΦΚΑ της παραγράφου 3
του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ
Με το άρθρο 11 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) παράγραφο
3 προβλέπεται η απαγόρευση της κατάσχεσης κινητών
εις χείρας του οφειλέτη κατά τις νυχτερινές ώρες, τα
Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά νόµο εξαιρετέες ηµέρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο νόµο για τις οποίες εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 8
του ΚΕΔΕ (για οφειλέτες υπόπτους φυγής ή και γενικά
αν από τη µη άµεση λήψη αναγκαστικών µέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζηµίας του Δηµοσίου).
Με το άρθρο 1 της από 7.8.2013 ΠΝΠ (Α΄ 176), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4218/2013 (Α΄ 268),
προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 του ΚΕΔΕ, µε τα οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα στο Δηµόσιο να επιβάλει κατασχέσεις κινητών
κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα διαστήµατα αυτά
υπό την προϋπόθεση να έχουν συνολική βεβαιωµένη ληξιπρόθεσµη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δηµόσιο, άνω
του ποσού των 50.000 ευρώ. Στην κατάσχεση κατά τις
νυχτερινές ώρες παρίσταται ως µάρτυρας δηµόσιος υπάλληλος ή αστυνοµικό όργανο.
Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυπωµένη, ισχύει µόνο
υπέρ του Δηµοσίου και δεν µπορεί να εφαρµοστεί από
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι και αυτοί εφαρµόζουν τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για την
είσπραξη των απαιτήσεών τους. Με δεδοµένο ότι η είσπραξη των οφειλοµένων απαιτήσεων προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί µείζονος σηµασίας ζήτηµα για τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που
βιώνει η χώρα, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης αυτής υπέρ του Δηµοσίου ισχύει και για τις απαιτήσεις των φορέων αυτών. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αναλογική εφαρµογή των παραπάνω εδαφίων και
για την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 17
Δικαιώµατα ΦΚΑ µετά την υπαγωγή οφειλετών σε
ρύθµιση και συµµόρφωση
Με την πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου προβλέπονται τα δικαιώµατα που διατηρούν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και µετά την υπαγωγή των οφειλετών σε
ρύθµιση και τη συµµόρφωσή τους στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής. Πρόκειται για µέτρα
που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της τήρησης των
ρυθµίσεων και της εξόφλησης των συνολικά οφειλοµένων ποσών χωρίς να εµποδίζεται η δραστηριότητα των
οφειλετών, καθώς και την αποφυγή καταδολιευτικών µεταβιβάσεων ή επιβάρυνσης των ακινήτων από τρίτους
ενδεχόµενα και εικονικούς οφειλέτες µε στόχο την παράκαµψη των κείµενων διατάξεων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου επιλύεται το χρόνιο
πρόβληµα επιχειρήσεων που ενώ έχουν οφειλές προς
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχουν παράλληλα
και απαιτήσεις έναντι των φορέων αυτών και θεσπίζεται
ο συµψηφισµός των χρεών ώστε να υπάρξει δίκαιη µεταχείριση και διευκόλυνση της συνέχισης της λειτουργίας
των επιχειρήσεων αυτών.
Άρθρο 18
Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η υποχρέωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, των Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών και γενικότερα των δηµόσιων και ιδιωτικών νοµικών προσώπων να χορηγούν στα ταµεία υποχρεωτικής
επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2013
κάθε είδους στοιχείο σχετικό µε την είσπραξη των προς
τα Ταµεία αυτά οφειλόµενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισµένων.
Τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης είναι φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα διασταύρωσης των ποσών που τους οφείλονται από κάθε είδους εισφορές, καθώς και σε διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισµένων
τους.
Άρθρο 19
Ρύθµιση για µη δέσµευση οφειλοµένων εισφορών
προς ΦΚΑ
Οι ρυθµίσεις για την καταβολή οφειλοµένων εισφορών
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναµένεται να συµβάλουν στην είσπραξη µεγαλύτερου µέρους των οφειλοµένων εισφορών και στη µείωση των ελλειµµάτων. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, ποσά δόσεων που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασµούς για την πληρωµή
ρυθµίσεων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αναλαµβάνονται είτε από Τράπεζες για χρέη προς αυτές είτε αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ., για χρέη από φορολογικές υποχρεώσεις. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι η απώλεια
πολλαπλάσιων εσόδων σε σύγκριση µε εκείνα που εισπράττονται για µία και µόνη φορά, κατά παραπάνω, καθώς οι οφειλέτες των ΦΚΑ αποθαρρύνονται και δεν καταβάλλουν τις λοιπές οφειλές και εισφορές προς αυτούς. Για αυτό εξυπηρετεί το συµφέρον του Δηµοσίου η
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διασφάλιση του ακατάσχετου των ποσών που καταβάλλονται υπέρ των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 20
Ασφάλιση δηµοσιογράφων γραφείων τύπου
αθλητικών οµοσπονδιών
Οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια
στο ραγδαία µεταβαλλόµενο τοπίο στο χώρο του Τύπου
και το διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό ανεργίας, έχουν
καταστήσει την εργασία στα γραφεία Τύπου ως τη βασική απασχόληση πολλών επαγγελµατιών δηµοσιογράφων. Η παρουσία επαγγελµατιών δηµοσιογράφων σε
γραφεία Τύπου οµοσπονδιών, είναι προαπαιτούµενο για
την αδειοδότηση των οµάδων και τη συµµετοχή τους
στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις και διασφαλίζει
σε µεγάλο βαθµό την ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές
της ενηµέρωσης για τους δηµοσιογράφους που καλύπτουν τα σχετικά ρεπορτάζ.
Οι επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι, που εργάζονται ως
συντάκτες στα γραφεία Τύπου των αθλητικών οµοσπονδιών, οι οποίες είναι αναγνωρισµένες από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού που είναι φορέας του Δηµοσίου
και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού της ίδιας Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
(ΓΓΑ), δεν έχουν δικαίωµα ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων από το Ταµείο.
Με την προτεινόµενη διάταξη, ρυθµίζεται το θέµα της
ασφάλισης των ανωτέρω εργαζοµένων στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ,
αίρεται η ανισότητα µεταξύ ασφαλισµένων οµοειδούς
εργασιακού καθεστώτος και ενισχύονται οι οικονοµικοί
πόροι του Ταµείου.
Άρθρο 21
Θέµατα ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών
Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)
Από την έναρξη ισχύος του ν. 1186/1981 (Α΄ 202), µε
τις διατάξεις του άρθρου 4, υπήχθησαν στην ασφάλιση
του Κλάδου Συντάξεων του Ταµείου του Ταµείου Ασφαλίσεως Τεχνιτών Τύπου Αθηνών (νυν Τοµέας Ασφάλισης
Τεχνιτών Τύπου Αθηνών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ), οι κατά πρώτη
απασχόληση τεχνικοί τύπου µε τις ειδικότητες της νέας
τεχνολογίας, στις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες πολιτικές
εφηµερίδες, καθώς και στις ηµερήσιες οικονοµικές και αθλητικές εφηµερίδες των Αθηνών και στις ηµερήσιες πολιτικές και αθλητικές εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης.
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, οι ανωτέρω ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), καταβάλλοντας πρόσθετη εισφορά 3,6 % επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
Στη συνέχεια, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8
ν. 2556/1997 (Α΄ 270), υπήχθησαν στην ασφάλιση του
πρώην Ταµείου Ασφαλίσεως Τεχνιτών Τύπου Αθηνών και
οι απασχολούµενοι ως τεχνικοί τύπου µε τις ειδικότητες
της νέας τεχνολογίας σε περιοδικά που εκδίδονται στο
νοµό Αττικής ή σε τυπογραφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εκτύπωση των περιοδικών

αυτών εργολαβικά και το Ταµείο παρακρατούσε την πρόσθετη εισφορά από το σύνολο σχεδόν των ασφαλισµένων του, ενώ θα έπρεπε να παρακρατείται µόνο από όσους για πρώτη φορά µετά την ισχύ του ν. 1186/1981 εισήλθαν στην παραγωγική διαδικασία ως τεχνικοί τύπου
της νέας τεχνολογίας στις ανωτέρω εφηµερίδες και που
για πρώτη φορά θα υπαχθούν στην ασφάλιση κάποιου
οργανισµού (στην προκειµένη περίπτωση στο πρώην
ΤΑΤΤΑ).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89), καταργήθηκε από 1.1.2012 η παρακράτηση της πρόσθετης εισφοράς 3,6% για τους απασχολούµενους ως τεχνικοί τύπου µε τις ειδικότητες της
νέας τεχνολογίας σε περιοδικά που εκδίδονται στο νοµό
Αττικής ή σε τυπογραφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εκτύπωση των περιοδικών αυτών εργολαβικά, από τους οποίους, όµως, δεν θα έπρεπε
να παρακρατείται. Στους ασφαλισµένους της κατηγορίας αυτής, δόθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης κατά
45 ηµέρες νωρίτερα από το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο ηλικίας για κάθε έτος που είχαν καταβάλλει την πρόσθετη εισφορά.
Επειδή σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων εκδίδουν
και εκτυπώνουν εφηµερίδες και περιοδικά («µικτές επιχειρήσεις»), ο Τοµέας Ασφάλισης Τεχνιτών Τύπου Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αδυνατούσε να διακρίνει το είδος
των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται οι ασφαλισµένοι και ως εκ τούτου παρακρατούσε το επασφάλιστρο τόσο από τους τεχνικούς τύπου σε εφηµερίδες όσο
και από τεχνικούς τύπου σε περιοδικά και τυπογραφικές
επιχειρήσεις, δηλαδή από όλους τους ασφαλισµένους.
Κατά συνέπεια αδυνατεί να εφαρµόσει τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) και
διέκοψε την παρακράτηση της πρόσθετης εισφοράς από
όλους τους ασφαλισµένους του, µε αποτέλεσµα την αδυναµία εξέτασης εκκρεµών αιτηµάτων συνταξιοδότησης.
Για την αντιµετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήµατος, προτείνεται η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 33
του ν. 4075/2012 (Α΄89) και η υποχρέωση καταβολής της
πρόσθετης εισφοράς 3,6% που είχε θεσπιστεί µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄
202), για το σύνολο των ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνιτών Τύπου Αθηνών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους να αναγνωρίσουν µε εξαγορά το χρόνο για τον οποίο είχε διακοπεί η παρακράτηση της πρόσθετης εισφοράς 3,6% και προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κάποιος
ασφαλισµένος δεν συνταξιοδοτηθεί µε τις ευνοϊκές ηλικιακές προϋποθέσεις των ΒΑΕ αλλά µε άλλες προϋποθέσεις που προβλέπουν µεγαλύτερα όρια ηλικίας από εκείνα των ΒΑΕ, το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται για
κάθε πλήρες έτος καταβολής του επασφαλίστρου 3,6%.
Άρθρο 22
Προθεσµία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων
επαναπροσλήφθηκαν µε το ν. 2190/1994
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2190/1994 δόθηκε η δυνατότητα, σε όσους επαναπροσλήφθηκαν µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, να αναγνωρίσουν, µε αίτησή τους εντός εξαµήνου, τον εκτός υπηρεσίας χρόνο ως συντάξιµο από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς στους οποίους υπάγονταν πριν την απόλυ-
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σή τους. Μετά από διαδοχικές παρατάσεις (παρ. 11 του
αρθρου 3 του ν. 2320/95 και το άρθρο 4 του ν. 2399/1996)
δόθηκε νέα προθεσµία υποβολής µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272). Επειδή υπάρχουν ακόµη αρκετές οχλήσεις από επαναπροσληφθέντες που
δεν έκαναν χρήση ή δεν γνώριζαν τη σχετική προθεσµία,
προτείνεται η χορήγηση νέας προθεσµίας για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης, του εκτός υπηρεσίας χρόνου, ως συντάξιµου.
Άρθρο 23
Θέµατα ασφάλισης του πρώην Ταµείου Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ
Από τις διατάξεις του Κανονισµού του π. Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, που εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον
τρόπο υπολογισµού της σύνταξης (άρθρο 2 παρ. 1 του
ν. 3655/2008 όπως έχει τροποποιηθεί), προκύπτει ότι οι
διατάξεις της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής ως προς τις ασφαλισµένες
µητέρες ανηλίκων, στο πρώην Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ.
Με την παρούσα διάταξη θεσπίζονται, για λόγους ίσης
µεταχείρισης, αντίστοιχες διατάξεις µε το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. για τις ασφαλισµένες γυναίκες του τ. Ταµείου
Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ.
Άρθρο 24
Ασφάλιση όσων συµµετέχουν σε προγράµµατα
του ΚΕΘΕΑ
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 2, του ν. 2217/1994 (Α΄ 83),
του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206), του άρθρου
11, παρ. 5, του ν. 2837/2000 (Α΄ 178), του άρθρου 36,
παρ. 6, του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και του άρθρου 15, παρ.
10, του ν. 3232/2004 (Α΄ 48)), οι φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Α και Β κύκλου των Τ.Ε.Ε.
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, καθώς και µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση που θεσµοθετηµένα προβλέπεται από τα προγράµµατα σπουδών τους, υπάγονται κατά τη διάρκεια
αυτής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µόνο για τον
κλάδο του εργατικού ατυχήµατος και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος. Για την ασφάλισή τους καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, από
τον υπόχρεο κατά περίπτωση εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτοδιοικούµενο Ν.Π.Ι.Δ. και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας. Σκοπός του, µεταξύ άλλων, είναι και η επαγγελµατική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων. Για το λόγο αυτό, διαθέτει και λειτουργεί παραγωγικές µονάδες (λιθογραφείο, ξυλουργείο, κεραµική και αγρόκτηµα) µε σκοπό
την επαγγελµατική καθοδήγηση και κατάρτιση των µελών που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, ώστε µετά την ολοκλήρωση των θεραπευτικών
διαδικασιών, να µπορούν να ενταχθούν ευκολότερα στο
κοινωνικό σύνολο.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η ασφάλιση των
συµµετεχόντων σε προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που
απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές µονάδες αυτού, στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µόνο για τον κίνδυνο
του ατυχήµατος και για παροχές ασθένειας σε είδος.
Άρθρο 25
Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης
ασφαλισµένων σε φορείς αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Η Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο της τήρησης των
διεθνών της υποχρεώσεων, ήδη από το 1997, µε τον
ν. 2510/1997 (Α΄ 136), αναγνώρισε τη δυνατότητα εκπλήρωσης του εθνικού και κοινωνικού χρέους των Ελλήνων, µε την προσφορά είτε άοπλης στρατιωτικής θητείας
είτε εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.
Με τη ρύθµιση του άρθρου 27 του ν. 2915/2001 (Α΄
109) διεγράφησαν από τα ποινικά µητρώα οι ποινές
που είχαν επιβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 2510/1997 (Α΄ 136), σε στρατεύσιµους που αρνήθηκαν
να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, εφόσον οι στρατεύσιµοι αυτοί εξέτισαν µε οποιονδήποτε τρόπο την ποινή που τους επιβλήθηκε ή εξήλθαν
των φυλακών µε απόλυση υπό όρους.
Για τους ανωτέρω λόγους και για την άρση των δυσµενών επιπτώσεων στον ασφαλιστικό βίο των αντιρρησιών
συνείδησης, δεδοµένου ότι οι ποινικές κυρώσεις που υπέστησαν επηρέασαν ιδιαίτερα αρνητικά την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, για την αποκατάσταση της εν
λόγω αδικίας, µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) παρασχέθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν, µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 136), οι στρατεύσιµοι
οι οποίοι ως αντιρρησίες συνείδησης αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από
1.1.2011 και εφεξής µε προϋποθέσεις που τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
Για λόγους ίσης µεταχείρισης, µε την παρούσα διάταξη, η εν λόγω δυνατότητα επεκτείνεται και στους ασφαλισµένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλιση, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, οι οποίοι
θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010, καθώς και σε όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από
1.1.2011 και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 10 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
Τέλος, προκειµένου για την αναγνώριση και εξαγορά
του εν λόγω χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 1358/1983 (Α΄ 60), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 26
Τροποποίηση του ν. 1264/1982
Αποτελεί αναγκαιότητα η επέκταση του εκλογικού
συστήµατος της απλής αναλογικής που ισχύει βάσει του
ν. 1264/1982 για τις οργανώσεις των εργαζοµένων, και
στις οργανώσεις των συνταξιούχων - όπου για ιστορι-
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κούς λόγους εφαρµόζεται κατά κανόνα το πλειοψηφικό
σύστηµα εκλογής - τόσο λόγω της συµµετοχής τους στη
Διοίκηση της ΓΣΕΕ όσο και λόγω του γεγονότος ότι οι
οργανώσεις των συνταξιούχων λαµβάνουν θέσεις και
δραστηριοποιούνται σχετικά µε φλέγοντα κοινωνικά και
οικονοµικά ζητήµατα, όπως αυτά της κοινωνικής ασφάλισης και της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής. Για το
λόγο αυτό επιβάλλεται η δηµοκρατικότερη κατά το δυνατό αντιπροσώπευση των παρατάξεων που µετέχουν
στις εκλογές στα όργανα της διοίκησης των σωµατείων
συνταξιούχων, η οποία επιτυγχάνεται µε την παρούσα
διάταξη.
Για τους λόγους αυτούς, τα άρθρα 10, 11, 12 και 13
του ν. 1264/1982 «Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων» περί εκλογών,
διεξαγωγής εκλογών, συστήµατος εκλογών και ψηφοφορίας-πρακτικών διαλογής, είναι απαραίτητο να έχουν
εφαρµογή και στις οργανώσεις των συνταξιούχων, όπου
δεν ισχύουν σήµερα, οι διατάξεις περί απλής αναλογικής.
Άρθρο 27
Παράταση προθεσµιών του ν. 4281/2014
1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού παρατείνονται έως 31.10.2015:
α) η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 220 του
ν. 4281/2014, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 και την παρ. 2 του άρθρου 31
του ν. 4320/2015, και ισχύει, προθεσµία υποχρεωτικής ένταξης των τοµέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, καθώς και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί αυτοδίκαιης µετατροπής τους σε
Ν.Π.Ι.Δ.- επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης και
β) η προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 και την
παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4320/2015, και ισχύει, προθεσµία περί αυτοδίκαιης µετατροπής σε Ν.Π.Ι.Δ.- επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης των Ταµείων
Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, του Κλάδου Πρόνοιας
ΤΕΑΠΑΣΑ, του ΤΑΛΣ, καθώς και του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής (ΤΑΥΒ), που χορηγούν εφάπαξ παροχές.
2. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού παρατείνεται έως 31.10.2015 η προβλεπόµενη στην παρ. 6 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014
προθεσµία, µε την οποία δόθηκε η δυνατότητα µετατροπής των λοιπών εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στους οποίους ασφαλίζονται οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες και οι ανεξάρτητα απασχολούµενοι, οι
εργαζόµενοι στο χώρο του τύπου και στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και οι ναυτικοί, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) - επαγγελµατικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Έτσι, σε περίπτωση που µέχρι την ως
άνω ηµεροµηνία οι εν λόγω φορείς δεν µετατραπούν σε
Ν.Π.Ι.Δ., από 1.1.2016 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
Με το δεδοµένο ότι, εκπνέουν την 30.6.2015 οι προβλεπόµενες στις προαναφερόµενες διατάξεις προθε-

σµίες κρίνεται αναγκαία η θέσπιση των προτεινόµενων
διατάξεων, έτσι ώστε να παραταθούν οι προθεσµίες αυτές µέχρι την 31.10.2015.
Άρθρο 28
Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου
Με την παρούσα διάταξη επαναρυθµίζεται η υπαγωγή
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πωλητών Λαϊκού
Λαχείου. Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου υπήχθησαν στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. µε την αριθµ. 46338/5731/
22.1.1948 απόφαση Υπουργού Εργασίας, όπως αντικαταστάθηκε µε την αριθµ. 18023/Ι. 220/3.41.1958 απόφαση και ίσχυσε έκτοτε και µέχρι 30.4.2014.
Με το ν. 4183/2013 (Α΄ 186) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου η «Σύµβαση παραχώρησης του αποκλειστικού
δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις», µε την οποία το δικαίωµα του Ελληνικού
Δηµοσίου για την αποκλειστική λειτουργία, κυκλοφορία
και εν γένει διαχείριση των Κρατικών Λαχείων µεταβιβάστηκε στην ΑΕ µε την επωνυµία «Ελληνικά Λαχεία-Ανώνυµη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας-Κυκλοφορίας,
Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων». Παράλληλα τέθηκε
σε αναστολή, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
εν λόγω Σύµβασης Παραχώρησης, δηλαδή από 1.5.2014,
µεταξύ άλλων, η αριθµ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση
Υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει, περί εγκρίσεως του
Κανονισµού ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πωλητών Λαϊκού Λαχείου, µε αποτέλεσµα η εν λόγω κατηγορία εργαζοµένων να βρίσκεται από την ηµεροµηνία αυτή
ανασφάλιστη.
Κατόπιν αυτού, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση της παρούσας διάταξης αφενός για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου, µια οικονοµικά ασθενή και ευάλωτη κατηγορία εργαζοµένων, και µάλιστα αναδροµικά από 1.5.2014 και αφετέρου για τη διασφάλιση
των εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Άρθρο 29
Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών
Από την ισχύουσα νοµοθεσία του ΟΓΑ και ειδικότερα από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από την παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006
(Α΄ 272), προβλέπεται ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι
(πολίτες τρίτης χώρας) που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµεταλλεύσεις
της παραγράφου 1α του ανωτέρω άρθρου, ασφαλίζονται
στον ΟΓΑ από την είσοδό τους στη χώρα. Ως κατώτερη
υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για την ασφάλισή
τους ορίζεται η 5η, εκτός αν ο εργοδότης επιλέξει ανώτερη κατηγορία. Από τον ανωτέρω νόµο προβλέπεται ότι
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτική εισφορά, ασφαλιστική εισφορά, εισφορά κλάδου ασθένειας και Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας ), βαρύνουν τον
εργοδότη.
Επίσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80), αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονοµία
ή σε εκµετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3232/3004, ως ισχύει, οφείλει να καταθέσει µεταξύ
των λοιπών οριζόµενων δικαιολογητικών και αποδεικτι-
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κό καταβολής από τον εργοδότη στον ΟΓΑ των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και αντιστοιχούν σε διάστηµα απασχόλησης δύο µηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα και µέχρι τη λήξη της σύµβασης
εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίµηνο.
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι για τους ως άνω µετακαλούµενους πολίτες τρίτης χώρας δεν υπάρχει συνέπεια
στην καταβολή των εισφορών από τον εργοδότη προς
τον ΟΓΑ, αφού για ελάχιστο αριθµό καταβάλλεται προκαταβολή και για ακόµα λιγότερους γίνεται εγγραφή
στον ΟΓΑ και πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, µε
το δικαιολογητικό λόγο των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, κρίνεται σκόπιµη η πιλοτική εφαρµογή της προτεινόµενης ρύθµισης, µέχρι 31.12.2015. Με την προτεινόµενη
κατωτέρω ρύθµιση µειώνονται οι εισφορές για την ανωτέρω κατηγορία από την 5η υποχρεωτική, στη δεύτερη
ασφαλιστική κατηγορία, πλην του κλάδου Υγείας που θα
παραµείνει στην ισχύουσα σήµερα 5η ασφαλιστική κατηγορία, ή στην εκάστοτε ισχύουσα υποχρεωτική για τον
ΟΓΑ, σε περίπτωση τροποποίησης.
Άρθρο 30
Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων
υπερηλίκων
Με το ν. 4093/2012 (Α΄ 222) έγινε ανασχεδιασµός του
πλαισίου συνταξιοδότησης των ανασφαλίστων υπερηλίκων και η µηνιαία συνταξιοδοτική παροχή που χορηγεί ο
ΟΓΑ στα πρόσωπα αυτά χορηγείται µε νέες αυστηρότερες προϋποθέσεις.
Ο νόµος όρισε επίσης ότι µε τις ίδιες νέες προϋποθέσεις επανακρίνονται από 1.1.2013 και όσοι είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου για να χορηγηθεί η παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα πρέπει
οι ενδιαφερόµενοι, εκτός της συµπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους:
α) Να µην λαµβάνουν ή να µην δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή
το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως
ποσού, και επίσης σε περίπτωση έγγαµων, να µη λαµβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος
του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
β) Να διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη και
γ) το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε
ειδικό τρόπο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή
στην περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.
Κατά συνέπεια, Έλληνες πολίτες και οµογενείς που
λαµβάνουν σύνταξη µικρότερη από το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961 (βασική σύνταξη του ΟΓΑ – που ανέρχεται
σήµερα σε 360,00 ευρώ το µήνα) είτε από ελληνικούς

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε από το εξωτερικό,
δεν δικαιούνται πλέον την παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα.
Ακόµη, Έλληνες οµογενείς, αλλά και Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µικρότερο της εικοσαετίας, δεν έχουν δικαίωµα
να λαµβάνουν τη σχετική παροχή.
Τέλος, επειδή σύµφωνα µε το νόµο, λαµβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του εισοδηµατικού κριτηρίου όχι µόνο
το πραγµατικό εισόδηµα, αλλά και το τεκµαρτό, µε αποτέλεσµα όσοι έχουν ιδιοκατοίκηση και κατά συνέπεια
τεκµαρτό ετήσιο εισόδηµα, εξ αυτού του λόγου, µεγαλύτερο των 4.320 ευρώ ή 8.640 ευρώ, επί εγγάµων, αποκλείονται της παροχής αυτής, ενώ κατ’ ουσίαν δεν έχουν
πραγµατικά εισοδήµατα.
Η εφαρµογή των ως άνω διατάξεων έχει ως αποτέλεσµα την διακοπή της παροχής σε χιλιάδες δικαιούχους οι
οποίοι νοµίµως την ελάµβαναν µέχρι 1.1.2013, µε συνακόλουθο και τη διακοπή της ιατροφαρµακευτικής τους
περίθαλψης, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τα πρόσωπα αυτά, λόγω και της οικονοµικής κρίσης αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης.
Για να αµβλυνθεί το πρόβληµα αυτό έγιναν σχετικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις και παρατάθηκε έως 29.2.2016
η ασφαλιστική κάλυψη των ανασφαλίστων υπερηλίκων
συνταξιούχων του ΟΓΑ, των οποίων διακόπηκε η συνταξιοδότηση κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 4093/2012.
Επειδή όµως το κοινωνικό πρόβληµα του δηµιουργήθηκε είναι µεγάλο αλλά και η οικονοµική κατάσταση της
χώρας είναι εξαιρετικά δύσκολη, κρίνεται σκόπιµο να
τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση
της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα.
Η παροχή αυτή, θα χορηγείται αρχικά µειούµενη και θα
ανέρχεται σε 260 ευρώ το µήνα, το δε ποσό αυτής θα εξισωθεί µε το ποσό που χορηγείται σήµερα (360 ευρώ το
µήνα) από 1.10.2016.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις εφόσον οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν σύνταξη από ελληνικό ή αλλοδαπό
ασφαλιστικό φορέα µικρότερη, κατά ποσό, από τη συνταξιοδοτική παροχή του ΟΓΑ του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961, θα λαµβάνουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, τη διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού που λαµβάνουν από το πλήρες ποσό
της σύνταξης του άρθρου 4 του ν. 4169/61, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά.
Ακόµη µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι:
α) απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της σχετικής
παροχής είναι η µόνιµη και νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα
για τα τελευταία δέκα έτη πριν την υποβολή της αίτησης
για συνταξιοδότηση αντί των είκοσι ετών που ισχύει σήµερα.
β) Στο συνολικό ετήσιο ατοµικό η οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται η αντικειµενική
δαπάνη από ιδιοκατοικούµενη κύριο κατοικία µέχρι 100
τµ, καθώς και τα προνοιακά επιδόµατα που χορηγούνται
σε ΑµεΑ.
γ) Η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες
ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961.
δ) Οι αιτήσεις για επαναχορήγηση των συντάξεων που
διακόπηκαν πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από δή-
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λωση παραίτησης των αιτούντων από την άσκηση ενδικοφανών και ενδίκων µέσω κατά της πράξης διακοπής
της σύνταξης.
ε) Ποσά συντάξεων που εισπράχτηκαν µέχρι της διακοπής της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012, δεν αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθέντα. Η διάταξη αυτή προτείνεται διότι έγινε σταδιακά ο έλεγχος και κατά συνέπεια η διακοπή της παροχής αναδροµικά από 1.1.2013
στους δικαιούχους που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του
νόµου µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν χρεωστικά υπόλοιπα, χωρίς ευθύνη των συνταξιούχων, οι οποίοι εισέπρατταν καλόπιστα τη σύνταξή τους.
Τέλος εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του
ν. 4093/2012 σύµφωνα µε την οποία δεν δικαιούνται της
σχετικής παροχής οι µοναχοί/ες που διαµένουν σε ιερές
µονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.
Άρθρο 31
Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α΄196)
Το Ταµείο Υγείας Δηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΤΥΔΚΥ), έχει ενταχθεί στον ΟΠΑΔ ως αυτοτελής Τοµέας, ενώ οι Κλάδοι Επικουρικής Σύνταξης και Πρόνοιας
του τ. ΤΑΔΚΥ (νυν ΕΤΕΑ) έχουν ενταχθεί στο ΤΕΑΔΥ και
στο ΤΠΔΥ αντίστοιχα.
Οι υπάλληλοι των τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΥΔΚΥ είναι ασφαλισµένοι υποχρεωτικά στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ για την λήψη εφάπαξ βοηθήµατος µετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
Επίσης, µε τις διατάξεις των π.δ. 673/1979 και
674/1979 (Α΄ 196) υπήχθησαν στο καθεστώς του
ν. 103/1975 για τη λήψη συµπληρωµατικού εφάπαξ βοηθήµατος σε περίπτωση που το εφάπαξ βοήθηµα που λαµβάνουν από το ΤΠΔΚΥ υπολείπεται εκείνου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 103/1975, όπως ο νόµος
αυτός κάθε φορά ισχύει.
Το ποσοστό της πρόσθετης εισφοράς που προβλέπεται από το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ανέρχεται σε
2% στις αποδοχές των υπαλλήλων.
Επειδή, οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκαν τα παραπάνω διατάγµατα έχουν εκλείψει, δεδοµένου, ότι α) το
εφάπαξ βοήθηµα που λαµβάνουν οι υπάλληλοι από το
ΤΠΔΚΥ τείνει να εξοµοιωθεί µε το εφάπαξ βοήθηµα του
ν. 103/75 το οποίο είναι πλέον όσο µε το εφάπαξ βοήθηµα του ΤΠΔΥ και β) η τυχόν προκύπτουσα διαφορά είναι
µηδενική ή κατά πολύ µικρότερη των ασφαλιστικών
εισφορών που καταβάλλουν οι υπάλληλοι για το σκοπό
αυτό, µε την διάταξη του άρθρου 58 παρ. 6 του
ν. 3518/2006 (Α΄ 272) καταργήθηκε το π.δ. 673/1979 και
προβλέφθηκε η επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους του ΤΑΚΔΥ άτοκα.
Για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και για ενιαία αντιµετώπιση των υπαλλήλων του ΤΥΔΚΥ (σήµερα απασχολούµενων στον ΟΠΑΔ ή σε άλλες υπηρεσίες) µε αυτούς του
τ. ΤΑΔΚΥ, µε την αρίθµ. 288/31/10.10.2013 Απόφασή
του, το ΔΣ του ΟΠΑΔ πρότεινε την παρακάτω διάταξη
για την κατάργηση του π.δ. 674/1979 µε την οποία θα καταργηθεί η σχετική κράτηση 2 % επί των αποδοχών τους
αλλά και η παροχή συµπληρωµατικού βοηθήµατος από
την προαναφερόµενη προκύπτουσα διαφορά και συνεπώς δεν θα επέλθει καµία οικονοµική επιβάρυνση στον
Οργανισµό.

Άρθρο 32
Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας
στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ
Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου προϋπηρεσίας
των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταµείου Πρόνοιας
Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
Το εφάπαξ βοήθηµα που αποδίδεται από τον εν λόγω
Τοµέα στους ασφαλισµένους είναι πολλαπλάσιο της επικουρικής σύνταξης. Χρόνοι που εξαγοράζονται στην επικουρική σύνταξη από τον Τοµέα ΤΑΔΚΥ του πρώην ΤΕΑΔΥ και ήδη ΕΤΕΑ υπολογίζονται και στο εφάπαξ που χορηγεί το ΤΠΔΚΥ µε την καταβολή του αναλογούντος ποσού της εξαγοράς (25 % της αξίας της βάσει της ΥΑ
Β/20102/17823/71 (Β΄ 1621): Κατανοµή πόρων, κινητής
και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΔΚΥ)).
Η προτεινόµενη ρύθµιση έχει ως στόχο και σκοπό τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος και ιδιαίτερα του
Τοµέα Πρόνοιας των Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προασπίζοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η λειτουργία του Ταµείου βασίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία όµως, εξαιτίας µιας σειράς
αιτιών, όπως η ύπαρξη κατωτάτου ορίου υπολογισµού
του εφάπαξ το οποίο προβλεπόταν για την Επικουρική
και ίσχυε και για την Πρόνοια και η εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας για την επικουρική σύνταξη η οποία έχει άµεση συνέπεια στο εφάπαξ, ουσιαστικά καταργείται.
Οµοίως δε λόγω της διατάραξης κατά τα τελευταία
χρόνια της σχέσης εισερχοµένων και εξερχοµένων στην
ασφάλιση του Ταµείου λόγω της αθρόας και µαζικής εξόδου των δηµοσίων υπαλλήλων και βεβαίως λόγω της δέσµευσης για πρόσληψη 1 νέου στη θέση 5 αποχωρούντων υπαλλήλων προκλήθηκε αφενός η διόγκωση των
οικονοµικών προβληµάτων του Ταµείου µε συνέπεια την
αδυναµία αυτού ν’ ανταποκριθεί άµεσα στην καταβολή
του εφάπαξ και αφετέρου η συσσώρευση χιλιάδων εκκρεµών αιτήσεων.
Επιπλέον, ο χρόνος που εξαγοράζεται από τους ασφαλισµένους έχει επίσης αυξηθεί, καθώς οι ασφαλισµένοι
προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που
τους παρέχει ο νόµος προκειµένου να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Ενδεικτικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει το
Ταµείο το εξάµηνο 4ος - 9ος του 2014 σε σύνολο 1260
περιπτώσεων, οι 528 είχαν εξαγορά, ήτοι ποσοστό
41,94%. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το κόστος
για κάθε έτος εξαγοράς ανέρχεται κατά µέσο όρο σε
156,86 ευρώ ενώ παίρνει εφάπαξ ύψους 1.164,49 ευρώ.
Από το Ταµείο υπολογίζεται ότι συνολικά η επιβάρυνση
του Τοµέα από τις εξαγορές είναι εξαιρετικά δυσανάλογη σε σχέση τα ποσά που εισπράττει από αυτές, και ανέρχεται περίπου στα 3 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Σηµειώνεται επιπροσθέτως, ότι µε τις διατάξεις των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011 (Α΄
170), έχει καταργηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου προϋπηρεσίας στον Τοµέα Πρόνοιας
Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.
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Άρθρο 33
Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
Τα θέµατα που εκδικάζονται στις Τοπικές Διοικητικές
Επιτροπές των Υποκ/των του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι πολλά, περίπλοκα και εξειδικευµένα (εσόδων, παροχών, συντάξεων, µητρώου), µε αποτέλεσµα να κρίνεται αναγκαία η παρουσία των Προϊσταµένων των Τµηµάτων του
Υποκ/τος κατά την εισήγηση των θεµάτων στις συνεδριάσεις των ΤΔΕ, προκειµένου να αναπτύσσουν στη συνεδρίαση τα εξειδικευµένα αυτά θέµατα, παρέχοντας
προς τα µέλη της Επιτροπής τις απαιτούµενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώµες, δεδοµένου ότι οι ίδιοι
(Προϊστάµενοι Τµηµάτων) έχουν την ευθύνη αντίκρουσης των ενστάσεων και την ευθύνη του Δευτεροβάθµιου
Ελέγχου. Συνεπώς, οι προϊστάµενοι και των λοιπών τµηµάτων δύνανται να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις για την εκδίκαση των υποθέσεων των ΤΔΕ ανεξαρτήτως του θέµατος της συνεδρίασης.
Από την Ανωτέρω τροποποίηση διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη ή πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση στον
Προϋπολογισµό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Άρθρο 34
Εναρµόνιση περιόδων αναπροσαρµογής εισφορών
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), η µηνιαία ατοµική εισφορά των ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, αναπροσαρµόζεται ανά τριετία σύµφωνα µε το µέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 2458/1997 της προηγούµενης τριετίας.
Επειδή ο ως άνω νόµος είχε εφαρµογή για πρώτη φορά από 1.10.2002, η µηνιαία εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας αναπροσαρµόζεται εφεξής από τη 1η Οκτωβρίου
του έτους συµπλήρωσης έκαστης τριετίας, ενώ σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 όπως ισχύει, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Κλάδου Σύνταξης
και Ασθένειας αναπροσαρµόζονται την 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους.
Κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και επειδή συνεισπράτονται οι ανωτέρω εισφορές, παρατηρούνται προβλήµατα αφενός µεν κατά τον υπολογισµό του
ποσού των οφειλόµενων εισφορών από τα τµήµατα απονοµής συντάξεων του ΟΓΑ και αφετέρου δυσκολίες εκ
µέρους των Ανταποκριτών του Οργανισµού κατά τον υπολογισµό των ληξιπρόθεσµων εισφορών των ασφαλισµένων.
Για τους ανωτέρω λόγους και στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών και αποφυγής λαθών προτείνεται η
ακόλουθη διάταξη µε την οποία εναρµονίζονται περίοδοι
αναπροσαρµογής των εισφορών.
Άρθρο 35
Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην
υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του Λογαριασµού
Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3050/02(Α΄ 214) δικαιούχοι των παροχών του Λ.Α.Ε.
είναι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ όλων των κατηγοριών και

οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, καθώς και τα µέλη οικογενείας αυτών.
Προκειµένου οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. να απολαµβάνουν έγκαιρα και απρόσκοπτα τις κοινωνικές παροχές
που τους προσφέρονται µέσω των ετήσιων προγραµµάτων του, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους απασχολείται
µεγάλο µέρος του προσωπικού του Οργανισµού εκτός
των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Εστίας και από
άλλες εµπλεκόµενες Δ/νσεις όπως Μηχανογράφηση, Οικονοµική Υπηρεσία, Κύρια Ασφάλιση, Συντάξεις, Επιθεώρηση, Περιφερειακά Υποκαταστήµατα κ.λπ..
Επειδή στις προαναφερθείσες διατάξεις δεν υπάρχει
πρόβλεψη οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ να συµπεριλαµβάνονται στους δικαιούχους των παροχών του Λ.Α.Ε., κρίνεται σκόπιµο να
παρασχεθεί η δυνατότητα και στο προσωπικό του ΟΓΑ,
ανεξάρτητα αν δικαιούται περίθαλψη από τον Οργανισµό ή από άλλο φορέα, να ενταχθεί στους δικαιούχους
των παροχών του Λ.Α.Ε..
Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι
του ΟΓΑ που θα υποβάλλουν αίτηση να είναι δικαιούχοι
των παροχών του Λ.Α.Ε. θα καταβάλουν µηνιαία ατοµική
εισφορά το ύψος της οποίας είναι ίσο µε το άθροισµα
της ανώτατης µηνιαίας ατοµικής εισφοράς των ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον
Λ.Α.Ε και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης ώστε
αν µην υπάρξει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται οι συγκεκριµένες
διατάξεις.
Άρθρο 36
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς
στον Ο.Α.Ε.Ε. και το ΕΤΑΑ
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 30 του
ν. 4321/2015 «Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967,
όπως ισχύει δεν εφαρµόζεται, όσον αφορά τις ατοµικές
εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και στο Ενιαίο Ταµείο Αυτοτελώς Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ)», η δε
διάταξη αυτή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31
του αυτού νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην
ΕτΚ.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του Π.Κ. «Αν από της τέλεση της πράξης έως την αµετάκλητη εκδίκαση της ισχύουν δύο ή περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο διατάξεις», σύµφωνα δε µε την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου «Αν µεταγενέστερος νόµος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη
παύει και η εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, καθώς και το ποινικό επακόλουθό της».
Ενώ µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.Κ. τίθεται ως όριο εφαρµογής του ηπιότερου ουσιαστικού ποινικού νόµου, το αµετάκλητο της εκδικάσεως της κατηγορίας, µε την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου ορίζεται,
κατ' εξαίρεση, ότι και µετά το αµετάκλητο της εκδικάσεως εφαρµόζεται ο µετ' αυτό ηπιότερος νόµος, ο καταργών τον εφαρµοσθέντα κατά την εκδίκαση ή κηρύσσων
την πράξη οπωσδήποτε ως ανέγκλητη, δηλαδή ο καταλύων το αξιόποινο αυτής.
Κατ' ακολουθία τούτου, εάν η πράξη καταστεί ανέ-
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γκλητος προ του αµετακλήτου της καταδικαστικής απόφασης, κηρύσσεται ο καταδικασθείς αθώος από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, εάν δε µετά το αµετάκλητο της
απόφασης, τότε δεν εκτελείται η ποινή και εάν άρχισε εκτελούµενη παύει η περαιτέρω εκτέλεση αυτής και των
ποινικών επακολούθων ταύτης, κατά τη ρητή επιταγή
της αυτής παραγράφου 2 του άρθρου 2 Π.Κ..
Ειδικότερα, εάν η πράξη καταστεί ανέγκλητος πριν
την έναρξη της ποινικής δίωξης τότε και µόνο τότε ο Εισαγγελέας θα θέσει τη σχηµατισθείσα δικογραφία στο
αρχείο, ως νόµω αστήρικτου της µηνύσεως ή της αναφοράς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43 Κ.Π.Δ., εάν δε καταστεί ανέκκλητος µετά την έναρξη της ποινικής δίωξης
και δη µετά την αµετάκλητη παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, τότε αποκλειστικά αρµόδιο να
κηρύξει αθώο τον κατηγορούµενο είναι µόνο το αρµόδιο
Δικαστήριο διότι, η αρξάµενη ποινική δίωξη εάν δεν κατελήθη κατά την προδικασία από το αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο, µόνο µε δικαστική απόφαση σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό περατούται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 370 Κ.Π.Δ., καθώς µέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του πρωτοβαθµίου ή δευτεροβαθµίου δικαστηρίου η υπόθεση θεωρείται εκκρεµής.
Κατ’ ακολουθία, συνεπώς, των ανωτέρω, σε συνδυασµό και µε την πάγια νοµολογία των Δικαστηρίων µας
(βλ. και Γνωµ. Εισαγγελέα Α.Π. 2/1976, Π.Χ. ΚΣΤ 268),
εφόσον, δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 30 του
ν. 4321/2015, οι σε αυτή αναφερόµενες πράξεις έχουν
καταστεί ανέκκλητες, χωρίς όµως ταυτόχρονα, να αρθούν µε ρητή διάταξη τα ποινικά επακόλουθα των καταγνωσθεισών ποινών, οι επί δε των πράξεων αυτών σχηµατισθείσες δικογραφίες έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο, η περάτωση των εκκρεµών ποινικών
δικών µόνο µε απόφαση του αρµόδιου ποινικού δικαστηρίου είναι δυνατό να επέλθει, κατά τις κείµενες ως άνω
διατάξεις ο δε Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών ή Εφετών
ουδεµία έχει αρµοδιότητα να θέσει τις οικείες δικογραφίες στο αρχείο, το µεν διότι αρξάµενης της ποινικής
δίωξης δεν διαθέτει τοιαύτη ο Εισαγγελέας, το δε διότι
ο νοµοθέτης του ως άνω νόµου έπρεπε ρητά να χορηγήσει την αρµοδιότητα αυτήν στον Εισαγγελέα, εφόσον η
υπ' αυτού θέση των ως άνω δικογραφιών θα ελάµβανε
χώρα κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων και συνεπώς καθίσταται επιβεβληµένο να δοθεί αυτή η δυνατότητα µε ρητή νοµοθετική διάταξη, όπως άλλωστε, προβλέπεται στο άρθρο 20 του νόµου αυτού για
τις φορολογικές παραβάσεις. Για τους λόγους αυτούς
και για την αποφόρτιση των πινακίων των Δικαστηρίων
µας, προτείνουµε να προστεθεί στο τέλος του άρθρου
30 του ν. 4321/2015 η σχετική διάταξη, και το άρθρο 30
διαµορφώνεται ως εξής.
Άρθρο 37
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών
εισφορών
1. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61
του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43
του ν. 3996/2011, δίνεται η δυνατότητα καταβολής της
σύνταξης από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, εάν το οφειλόµενο ποσό, προσαυξηµένο µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι µεγαλύτερο των 30 µηνιαίων

συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος για καθέναν
ασφαλιστικό οργανισµό, µε ανώτατο όριο το ποσό των
ευρώ 15.000, και ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε. το ποσό των
20.000 ευρώ (άρθρο 32 παρ. 3, ν. 4075/2012).
Τα ανωτέρω ποσά οφειλής παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες µηνιαίες δόσεις που δεν µπορεί να είναι περισσότερες από 40, µε την πρώτη δόση να
παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου µήνα.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του π.δ. 258/1983, γνωστοποιούν εγγράφως στους ασφαλισµένους που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το συνολικό ύψος της οφειλής τους. Οι ασφαλισµένοι εντός διµήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής
πρέπει να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό της οφειλής που
υπερβαίνει τα 30 κατώτατα όρια λόγω γήρατος του φορέα τους, προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν, µε µηνιαία
παρακράτηση του ποσού της κάθε δόσης από τη σύνταξή τους, λαµβάνοντας και τις αναδροµικές συντάξεις
τους.
2. Λόγω της συνεχιζόµενης δυσµενούς οικονοµικής
κατάστασης της χώρας και των επιπτώσεων που αυτή έχει ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και στους ανεξάρτητα απασχολούµενους ασφαλισµένους στους Τοµείς του ΕΤΑΑ, πολλοί υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της οφειλής
που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ για τον Ο.Α.Ε.Ε. και τα
15.000 ευρώ για το ΕΤΑΑ και τους λοιπούς φορείς που
είχαν δικαίωµα να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθµιση, µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωµα καταβολής των αναδροµικών συντάξεων.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση και ειδικότερα µε την
παράγραφο 1 αυτής, αυξάνεται το ποσό της οφειλής που
µπορεί να συµψηφίζεται ή να παρακρατείται από τη σύνταξη των υποψήφιων συνταξιούχων, σε 25.000 ευρώ,
µε παράλληλη αύξηση των µηνιαίων δόσεων συµψηφισµού ή παρακράτησης της οφειλής από τα ποσά των συντάξεων µέχρι και σε 60 µηνιαίες δόσεις, για το σύνολο
των φορέων ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε., ΕΤΑΑ και λοιπούς φορείς που εντάσσονται στη ρύθµιση).
Για την ευχερέστερη εφαρµογή της ρύθµισης, λαµβάνεται πλέον υπόψη το κατά περίπτωση κατώτατο όριο, ανάλογα µε το εάν χορηγείται σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Ειδικά στην περίπτωση του Ο.Α.Ε.Ε. το
κατώτατο όριο είναι εκείνο που προκύπτει κατά περίπτωση βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος το οποίο επιλέγουν οι ασφαλισµένοι για τη συνταξιοδότησή τους
(διατάξεις Ο.Α.Ε.Ε. βάσει του π.δ. 258/2005 ή καταστατικές διατάξεις των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ).
3. Με την παράγραφο 4 της προτεινόµενης ρύθµισης,
δίνεται η δυνατότητα σε όσους υποβάλλουν αίτηση έως
30.9.2015, να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συµψηφισµού µε αναδροµικά δικαιούµενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή µέρους αυτής, εφόσον το ποσό
των αναδροµικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη
συµψηφισµό της οφειλής τους. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συµψηφίζεται µε αναδροµικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων σε 60
κατ’ ανώτατο όριο µηνιαίες δόσεις. Συνολικά το ποσό
της οφειλής που συµψηφίζεται µε αναδροµικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε µηνιαίες
δόσεις από την καταβαλλόµενη σύνταξη, δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Τυχόν επιπλέον
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ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ.
Για τους ασφαλισµένους που θα υπαχθούν στη ρύθµιση της παραγράφου 4, η συνταξιοδοτική απόφαση δεν
εκδίδεται πριν την πάροδο τουλάχιστον 18 µηνών από
την υποβολή της αίτησης, προκειµένου να υπάρχει ικανοποιητικό ποσό αναδροµικών συντάξεων προς συµψηφισµό. Μέχρι όµως να εκδοθεί η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση, και προκειµένου να µην µείνουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι χωρίς καµία οικονοµική στήριξη, προβλέπεται να λαµβάνουν µηνιαίως το ποσό των 360 ευρώ,
από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τοµέα, χωρίς όµως να έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν προσωρινή σύνταξη. Το ανωτέρω ποσό
των 360 ευρώ συµψηφίζεται µε τα ποσά των αναδροµικά
δικαιούµενων συντάξεων. Με ανέκκλητη αίτησή τους, οι
ασφαλισµένοι που θα υπαχθούν στη ρύθµιση µπορούν να
παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης µηνιαίως του ποσού των 360 ευρώ, χωρίς δικαίωµα λήψης παροχών ασθένειας. Ευνόητο είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση
δεν έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
Επιπλέον κατά την περίοδο αναµονής για την έκδοση
της συνταξιοδοτικής απόφασης, οι ασφαλισµένοι που θα
υπαχθούν στη ρύθµιση αποκτούν δικαίωµα λήψης παροχών ασθένειας. Κατά την περίοδο αυτή καταβάλλουν
την προβλεπόµενη εισφορά ύψους 4% υπέρ του κλάδου
ασθένειας, υπολογιζόµενη επί του καταβαλλόµενου ποσού των 360 ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης γίνεται επανυπολογισµός της
µηνιαίας εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθενείας από την
ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης όπως προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τοµέα
και το επιπλέον ποσό που προκύπτει συνυπολογίζεται µε
το λοιπό ποσό της οφειλής και συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ανωτέρω.
Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση οι ασφαλισµένοι υποβάλλουν ταυτόχρονα µε την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1985 σχετικά µε το
χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία, και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των
προβλεπόµενων προθεσµιών το επιπλέον ποσό οφειλής
που δεν συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
Εάν µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα
ποσά σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισµένους αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Η εν λόγω ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης.
Με την προτεινόµενη µεταβατική ρύθµιση δίνεται λύση σε όσους έχουν µέχρι σήµερα εγκλωβισθεί και δεν
µπορούν να συνταξιοδοτηθούν επειδή οι οφειλές τους
είναι µεγαλύτερες και από αυτές που προβλέπεται να
παρακρατούνται σε δόσεις από τη σύνταξη κατά την υπαγωγή στην πάγια ρύθµιση.
Χρήση της ρύθµισης αυτής µπορεί να γίνει και από ασφαλισµένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόµενη από το
άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίµηνη προθεσµία για την εφάπαξ καταβολή του ποσού της οφειλής που υπερβαίνει
των 15.000 ευρώ ή των 20.000 ευρώ για τους ασφαλισµένους του Ο.Α.Ε.Ε..

Άρθρο 38
Διάταξη µείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ
1. Με το ισχύον καθεστώς (παρ. 15 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, Α΄152, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 20 του ν. 4019/2011, Α΄ 216), οι από
1.1.1993 κι εφεξής ασφαλισµένοι ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τοµέας
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και Τοµέας Ασφάλσιης Νοµικών
(Τ.Α.Ν.) µετατάσσονται υποχρεωτικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία από 1.7.2011.
Λόγω των αυξηµένων ποσοστών ανεργίας, που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στους συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους και εξαιτίας της
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας που πλήττει τους εν
λόγω κλάδους σε συνδυασµό µε τις υψηλές προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, παρατηρήθηκε έντονα το
φαινόµενο οι ασφαλισµένοι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έναντι
του Ταµείου και προβαίνουν ακόµα και στη διαγραφή
τους από αυτό. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα αφενός την
συσσώρευση οφειλών από την πλευρά των ασφαλισµένων επιτείνοντας την ανασφάλειά τους έναντι του θεσµού της κοινωνικής ασφάλειας και αφετέρου την απώλεια εσόδων για το Ταµείο και την διατάραξη της αναλογίας ασφαλισµένων – συνταξιούχων απειλώντας τη βιωσιµότητά του.
Στα πλαίσια αυτά, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα στους νέους ασφαλισµένους του
Ε.Τ.Α.Α. που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα να επιλέξουν
κατόπιν αιτήσεώς τους την κατάταξή τους σε µία εκ των
δύο κατώτερων από αυτήν στην οποία υπάγονται ως σήµερα υποχρεωτικά, ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα π.δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993
και να παραµείνουν σε αυτή µέχρι 31.12.2016. Άλλωστε,
αντίστοιχες διατάξεις, µε τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει ήδη για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλισµένους στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
Η ως άνω δυνατότητα παρέχεται στους ασφαλισµένους, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση και
είναι ενήµεροι.
Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόµενου έτους εντός του οποίου
υποβλήθηκε η αίτηση, ενώ ειδικά για αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του έτους 2015, παρέχεται το δικαίωµα
αναδροµικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ήδη εισφορές για το 2015 µε βάση την υποχρεωτική
ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τοµέων του
ΕΤΑΑ συµψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό µε
µελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
Σε περίπτωση που οι ασφαλισµένοι δεν είναι συνεπείς
στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθµισής τους, εφόσον υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία που
θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, αν δεν
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είχαν ασκήσει το δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Το δικαίωµα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. Σε περίπτωση
που ο ασφαλισµένος για κάποιο λόγο έχει χάσει το δικαίωµα, παρέχεται το δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης
για µία και µόνη φορά. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την
πρώτη του εποµένου της υποβολής της νέας αίτησης µήνα.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στους λοιπούς Τοµείς
των κλάδων επικουρικής, ασθένειας και πρόνοιας του
Ε.Τ.Α.Α., καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του
Τ.Σ.Α.Υ..
2. Περαιτέρω, και προκειµένου να ανακουφιστούν οι
παλαιοί ασφαλισµένοι (µέχρι 31.12.1992) του Ε.Τ.Α.Α.
που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα από το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταµείου κατά τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκεται
η χώρα µας, προβλέπεται ότι δε θα καταβάλλουν αναδροµικά από 1.1.2015 την πρόσθετη εισφορά που είχε
επιβληθεί µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 από 1.7.2011, αλλά θα καταβάλλουν τις
προβλεπόµενες εισφορές όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί και ίσχυαν µέχρι 30.6.2011.
Σε περίπτωση που η εν λόγω εισφορά έχει ήδη καταβληθεί, αυτή συµψηφίζεται µε µελλοντικές εισφορές.
Τέλος, παρέχεται µε εξουσιοδοτική διάταξη η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει, µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τη διαδικασία, τον τρόπο,
τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 39
Ταµείο Υγείας Εφηµεριδοπωλών Θεσσαλονίκης
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του
ν.δ. 3871/1958 (Α΄ 178), όπως αντικαταστάθηκαν µε το
άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4497/1966 (Α΄ 37) είχε καθορισθεί, ότι όσοι ασκούν κατά κύρια απασχόληση το επάγγελµα του πωλητή εφηµερίδων και περιοδικών, στις
πρωτεύουσες των νοµών της επικράτειας χωρίς να έχουν επαγγελµατική στέγη εφόσον έχουν συµπληρώσει
το 16ο έτος της ηλικίας τους υπάγονται στην ασφάλιση
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για όλους τους Κλάδους. Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι εφηµεριδοπώλες που υπάγονται στην ασφάλιση των Ταµείων Σύνταξης: α) Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και β)
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης για όσους κλάδους είναι ασφαλισµένοι στα Ταµεία αυτά. Έτσι οι πωλητές εφηµερίδων και περιοδικών
που ασφαλίζονται στο Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης παραµένουν ασφαλισµένοι για παροχές περίθαλψης στον
Κλάδο Ασθένειας και Μητρότητας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Επειδή από 2.7.2011, µετά την ισχύ του ν. 3919/2011
(Α΄ 32), το επάγγελµα του Εφηµεριδοπώλη απελευθερώθηκε και δεν ισχύουν πλέον οι περιορισµοί στην πρόσβαση άσκησης του επαγγέλµατος διανοµής τύπου οι εφηµεριδοπώλες που έχουν υπογράψει σύµβαση µε τα
πρακτορεία διανοµής Τύπου στην Θεσσαλονίκη θεωρού-

νται πλέον ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές περίθαλψης. Τα πρακτορεία διανοµής τύπου σταµάτησαν
να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικές εισφορές για ασθένεια µε αποτέλεσµα οι εφηµεριδοπώλες να παραµένουν ανασφάλιστοι για παροχές περίθαλψης. Για το λόγο αυτόν προτείνεται η παρακάτω διάταξη, προκειµένου οι πωλητές εφηµερίδων και περιοδικών
στη Θεσσαλονίκη να υπαχθούν στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., καθορίζονται τα δικαιούχα πρόσωπα ασφάλισης, οι πόροι, και ο φορέας άσκησης αρµοδιότητας ασφάλισης, είσπραξης εισφορών και
χορήγησης παροχών σε χρήµα, ως εξής.
Άρθρο 40
Εργοδοτική εισφορά της Ε.Ρ.Τ. υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘ
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1
Α και 1B, καθώς και του άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973
προβλεπόταν η κατανοµή ποσοστού 5% επί του επιβαλλόµενου αγγελιοσήµου στους τηλεοπτικούς σταθµούς
υπέρ του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Επίσης αφενός µε τις ίδιες
διατάξεις και αφετέρου µε τη διάταξη της περίπτωσης ζ΄
της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 284/1974 απαλλάσσονταν το Ε.Ι.Ρ.Τ. και η Υ.Ε.Ν.Ε.Δ. από την εργοδοτική εισφορά που αφορά στην ασφάλιση των εργαζοµένων δηµοσιογράφων ως υπαλλήλων και συνεργατών, καθώς και
των εργαζοµένων µε την ειδικότητα του συντάκτη.
Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν να µην καταβάλλεται
εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση των εργαζοµένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που υπάγονται στην ασφάλιση του
Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασµού Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. µε την ιδιότητα του συντάκτη.
Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η ανωτέρω κατάσταση
και µετά από οµόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.ΠΜ.Μ.Ε., προτείνεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς
7,5 % υπέρ του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
και 2% υπέρ του Λογαριασµού Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε..
Άρθρο 41
Οικογενειακά επιδόµατα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
Με τη διάταξη του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974, όπως
ισχύει, το οποίο διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς των ασφαλισµένων στο τ. ΤΣΠΕΑΘ, οικογενειακό επίδοµα δικαιούταν οι άντρες-σύζυγοι ασφαλισµένοι χωρίς προϋποθέσεις, ενώ αντίθετα οι γυναίκες-σύζυγοι-ασφαλισµένες του για να δικαιωθούν το αντίστοιχο επίδοµα έπρεπε
ο σύζυγός τους να µην εργάζεται και να µην συνταξιοδοτείται.
Επειδή η διάκριση αυτή µεταξύ των ασφαλισµένων ανδρών και γυναικών του Ταµείου αντίκειται στη Συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας των φύλων και
την προστασία της οικογένειας, επιχειρείται η απάλειψη
της ανισότητας µε τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη των συζύγων, ανεξαρτήτως φύλου, µε τις ίδιες
προϋποθέσεις.
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Άρθρο 42
Φορολογική ενηµερότητα διοικούντων ΦΚΑ
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του ν. 4174/2013 ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό ενηµερότητας ισχύος µέχρι και δύο µηνών για την πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ν. 4174/2013 η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούµενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας εάν ο φορολογούµενος έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε άλλη αρχή του δηµόσιου τοµέα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270) όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999, οι διατάξεις του
άρθρου 115 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά,
που αναφέρονται στην ευθύνη των διοικούντων νοµικά
πρόσωπα για την καταβολή των φόρων που οφείλουν
στο Δηµόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για την καταβολή των οφειλόµενων στο Ι.Κ.Α.
ασφαλιστικών εισφορών. Επειδή ο ατοµικός βίος των
Προέδρων ή Διοικητών των ΦΚΑ µπορεί να καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των υπαρχουσών οφειλών των
ΦΚΑ που προκύπτουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές
(π.χ. δανεισµός) ή και µεταξύ άλλων φορέων του Δηµοσίου ή και Ν.Π.Ι.Δ., µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να
πραγµατοποιήσουν στοιχειώδεις καθηµερινές συναλλαγές (µεταβιβάσεις ακινήτων, συναλλαγές µε την εφορία,
τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά τους ταµεία κ.λπ.), προτείνεται η εξαίρεση των Προέδρων ή Διοικητών των ΦΚΑ
από τις διατάξεις των παραγράγων 1 και 2 του άρθρου
12 του ν. 4174/2014 για την απόκτηση φορολογικής ενηµερότητας, για πάσης φύσεως οφειλές των ΦΚΑ προς
Οργανισµούς Κοινωνικής Πολιτικής, ΦΚΑ αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς του Δηµοσίου. Με
τη συγκεκριµένη διάταξη διευκολύνεται η καθηµερινότητα των συναλλαγών των εν λόγω προσώπων προκειµένου να µην επηρεάζεται ο ατοµικός τους βίος από την άσκηση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 43
Ασφαλιστική ενηµερότητα διοικούντων ΦΚΑ
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997
(Α΄ 270) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999, οι διατάξεις του άρθρου 115
του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται στην ευθύνη των διοικούντων νοµικά πρόσωπα
για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δηµόσιο
τα πρόσωπα αυτά, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για
την καταβολή των οφειλόµενων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικών εισφορών.
Μετά την θέσπιση νέου κώδικα φορολογίας εισοδήµατος ( ν. 4172/2013) στον οποίο δεν συµπεριλήφθηκε διάταξη αναφορικά µε την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων για τις ασφαλιστικές εισφορές και την ρητή κατάργηση του ν. 2238/1994 µε την παρ. 11 του άρθρου 26 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), για να καλυφθεί το κενό που δηµιουργήθηκε αλλά και για να εναρµονιστούν οι σχετικές

ρυθµίσεις µε τα ισχύοντα στη φορολογική διοίκηση, µε
το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) θεσπίσθηκε ρητά η
αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νοµικά πρόσωπα
και νοµικές οντότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ).
Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζεται το πρόβληµα που ανακύπτει σχετικά µε τα πρόσωπα τα οποία
διορίζονται σε θέσεις Διοικητή - Προέδρου των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία βαρύνονται για τις µεταξύ των φορέων τους καταλογιζόµενες ασφαλιστικές εισφορές. Τα πρόσωπα αυτά στερούνται ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας για οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. Με τη συγκεκριµένη
διάταξη διευκολύνεται η καθηµερινότητα των συναλλαγών των εν λόγω προσώπων, προκειµένου να µην επηρεάζεται ο ατοµικός τους βίος από την άσκηση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 44
Ασφαλιστική ενηµερότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
Προκειµένου να µπορεί ο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» να ανταποκριθεί στις έκτακτες απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω της µαζικής άφιξης προσφύγων µεταναστών κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας µέχρι 31.12.2015.
Άρθρο 45
Ασφάλιση απασχολουµένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,
Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Με τη διάταξη του άρθρου 45 αντικαθίσταται το πρώτο
εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013, προκειµένου να
υπαχθούν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελµα σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Το άρθρο 31 του ν. 4186/2013 προβλέπει την υπαγωγή
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των παρεχόντων εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρµόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Παράλληλα προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση
άλλου φορέα και όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή
ως συγκύριο επάγγελµα, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 5 του α.ν.
1846/1951 και του άρθρου 39 του ν. 2084/1992. Για τους
απασχολούµενους αυτούς καταβάλλεται εισφορά 10%
επί των µικτών αποδοχών τους υπέρ του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα άρθρα 149 και 150 του ν. 3655/2008, η
οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες και
τους απασχολούµενους.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του
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ν. 2525/1997, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, µε απόσπαση ολική ή µερική ή και µε ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας. Επίσης, είναι δυνατή η
πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών.
Σηµειώνεται ότι, από το σχολικό έτος 2012 - 2013 και
εφεξής οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί
που απασχολούνται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ενώ οι συνθήκες
εργασίας τους από άποψη τρόπου, χρόνου και τόπου απασχόλησης είναι παρόµοιες µε αυτές που συναντώνται
στις περιπτώσεις µίσθωσης εργασίας (εξαρτηµένη εργασία). Έτσι, η εν λόγω κατηγορία εργαζοµένων επιβαρύνεται µε υψηλά ποσά ασφαλιστικών εισφορών, µε αποτέλεσµα η απασχόληση αυτή να καθίσταται ασύµφορη,
καθώς πρόκειται για αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λαµβάνουν χαµηλές αποδοχές.
Κατόπιν των ανωτέρω, αλλά και για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τους παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου, οι
οποίοι για την αυτή απασχόληση αυτή υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προτείνεται η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 31 του ν. 4186/2013
προκειµένου να υπαχθούν και οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Με το άρθρο 45 προβλέπεται η ισχύς του παρόντος
νόµου αρχής γενοµένης από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. Στρατούλης

Θ. Φωτίου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Π. Σκουρλέτης

Π. Κουρουµπλής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Γ. Βαρουφάκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Ν. Βούτσης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 1
Ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής
ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία
Το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 46
1. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά
προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των
γνωµατεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει,
εξετάζονται υποχρεωτικά από 1.9.2011 για την πιστοποίηση του βαθµού αναπηρίας τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ή Α.ΣΥ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε. για τη
χορήγηση ή την παράταση οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Η εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
Για την ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία γίνονται δεκτές και
οι γνωµατεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της
Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της
Ελληνικής Αστυνοµίας ή της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον
πληρούνται µε βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του
κατά περίπτωση αιτούµενου προνοιακού προγράµµατος
οικονοµικής ενίσχυσης.
2. Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία, όπως
αυτή προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, πραγµατοποιείται από τη δηµοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως µέσω των Δήµων και των
ΚΕ.Π.Α., ως εξής:
α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφεροµένου µε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήµο
µόνιµης διαµονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει µόνιµη διαµονή, αρµόδιος καθίσταται ο Δήµος
που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της
αίτησης ο Δήµος ενηµερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή
όχι τις προϋποθέσεις µε βάση τα απαιτούµενα διοικητικά
έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται από τη νοµοθεσία
που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής τους σε ένα ή
περισσότερα από αυτά.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί
στην υποχρέωση συµπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων κατά το α΄ εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος είτε δεν πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις
ένταξής του σε πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης εκδί-

δεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήµατος από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήµου µόνιµης κατοικίας ή του Δήµου που
εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα.
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις παραπέµπεται στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή µε τυποποιηµένο Ειδικό Σηµείωµα (παραπεµπτικό), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες
ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις.
ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την ένταξη
στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία ολοκληρώνεται µε την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. βάσει του ανωτέρου ειδικού
σηµειώµατος παραποµπής του β΄ εδαφίου της παραγράγου 2 του παρόντος και την εξέταση του αιτούντος από
την οικεία Υγειονοµική Επιτροπή. Η προνοιακή παροχή ή
η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται από την ηµεροµηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήµο.
στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία
ολοκληρώνεται µε την προσκόµιση από τον αιτούντα
στην αρµόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α..
ι) Κατά την προσκόµιση της «Γνωστοποίησης Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τον
ενδιαφερόµενο οι αρµόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, µε ανάκτηση αυτής µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
3. Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης στα Άτοµα
µε Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την εποµένη
της ηµεροµηνίας λήξης της ισχύουσας γνωµάτευσης.
β) Η αρµόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών
παροχών υποχρεούται τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη
ισχύος της προηγούµενης γνωµάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήµατος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια
ως άνω διαδικασία.
γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης
στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την εποµένη της λήξης της
προηγούµενης παροχής του επιδόµατος µόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης γνωµάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρχεται από της αιτήσεώς του στην αρµόδια υπηρεσία του
Δήµου.
4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών
παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόµενων οικονοµικών ενισχύσεων.
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν
ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονοµικών ενισχύσεων σε µη δικαιούχους, οι αρµόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, ή στον συµψηφισµό τους µε τυχόν καταβαλλόµενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται ε-
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πιµέρους θέµατα εφαρµογής του παρόντος, τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα, εναρµονίζεται η ορολογία των
απαιτούµενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεµία από
τις προνοιακές παροχές µε την ορολογία του εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ιατρικής φύσης ζητήµατα χορήγησης των προνοιακών παροχών.»
Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ΚΕ.Π.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Από 1.9.2011 δηµιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονοµικής
κρίσης όσον αφορά στον καθορισµό του βαθµού αναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου, καθώς και των
ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση
της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόµιµη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσµευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του
Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εναρµονίζονται οι κανονιστικές
διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών,
επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή
απαλλαγών στα άτοµα µε αναπηρία, αρµοδιότητάς τους,
µε το θεσµικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του
σκοπού της ενιαίας υγειονοµικής κρίσης κατά τα ανωτέρω. Η εναρµόνιση µπορεί να περιλαµβάνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των διατάξεων που ισχύουν για τα
θέµατα αυτά, καθώς και τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα αρµόδια όργανα, τις προθεσµίες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 3
Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α.
για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών
επιδοµάτων αναπηρίας
Η παρ. 5Β του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5Β.α) Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το ποσό των 46,14 ευρώ,
όπως αυτό καθορίζεται στη Φ40021/26407/2051/2006
(Β΄ 1829) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας από τους ακόλουθους φορείς:
αα) τους παραπέµποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους ασφαλισµένους τους,
ββ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου για τους ανασφάλιστους,
τους άπορους και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας, καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδοµά-

των αναπηρίας.
β) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το
ποσό για το σύνολο των ανά µήνα εξεταζόµενων περιστατικών, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, σε ειδικό
λογαριασµό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει συγκεντρωτικών
καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους
Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α..
γ) Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαµήνου, απολογιστικά στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των οφειλόµενων ποσών για
τα παραπεµπόµενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα
αρµόδια ΚΕ.Π.Α..
δ) Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκοµίζουν στις αρµόδιες υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. Βιβλιάριο Υγείας Ανασφαλίστου (Β.Υ.Α.), όπως αυτό προβλέπεται σε σχετική κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Οι άποροι προσκοµίζουν το βιβλιάριο απόρου. Όσοι ζητούν
τη χορήγηση προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας προσκοµίζουν γνωµάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άλλως από
1.10.2015 το τυποποιηµένο Ειδικό Σηµείωµα (παραπεµπτικό) που εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία της
Πρόνοιας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 4
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή – Ενιαίος Πίνακας
Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή η οποία καθορίζει µε εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους
Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δηµόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένηση ή η συνδυασµένη
εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων,
καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Η επιτροπή απαρτίζεται από:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο,
β. τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. τoν Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ως µέλος, µε
τον αναπληρωτή του,
δ. έναν καθηγητή Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της
ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ε. έναν καθηγητή Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής
Σχολής της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή
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του,
ι. έναν καθηγητή Οφθαλµολογίας της Ιατρικής Σχολής
της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ια. έναν ιατρό παθολόγο προερχόµενο από το Ειδικό
Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν ιατρό πνευµονολόγο προερχόµενο από
το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών,
ιβ. έναν ιατρό ορθοπεδικό, προερχόµενο από το Ειδικό
Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν ιατρό ρευµατολόγο προερχόµενο από
το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών,
ιγ. έναν ιατρό χειρουργό από το Ειδικό Σώµα Ιατρών
Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν ιατρό ουρολόγο προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα
Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών,
ιδ. έναν ιατρό εργασίας, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ιε. έναν ιατρό παιδοψυχίατρο που εργάζεται στις δοµές αναπηρίας ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ιστ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ιζ. έναν ιατρό της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας
Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), µε ειδικότητα ψυχιάτρου, ως µέλος,
µε τον αναπληρωτή του, οµοίως.
Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί
οµάδες εργασίας επιστηµόνων που ασχολούνται µε την
αναπηρία προς υποβοήθηση του έργου της.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 3863/2010 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. O Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια
της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση
της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών και ύστερα από γνώµη της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής.
Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται η δεύτερη και η τρίτη υποπαράγραφος της παρ.
1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010, από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού…» έως τη φράση «….παθήσεων».
Άρθρο 5
Θέµατα Ιατρών του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών
Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009
(Α΄ 234) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.».
Άρθρο 6
Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.µε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ.
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διοικείται από δεκαεπταµελές

Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από:…».
2. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που
προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους
και έναν εκπρόσωπο των ατόµων µε αναπηρία, που προτείνεται από την ΕΣΑµεΑ, µε τον αναπληρωτή του.»
3. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών, µε τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων,
που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, µε τον αναπληρωτή του».
Άρθρο 7
Κατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυµατικού
επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη
νοσηλεία των δικαιούχων
Η υπ’ αριθµόν Φ11321/1119/79/27.3.2013 (Β΄ 909) υπουργική απόφαση παύει εφεξής να ισχύει. Από τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη που αφορά στην καταβολή του εξωιδρυµατικού
επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας καταργείται.
Άρθρο 8
Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» µε τον
ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» στην
κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529
Το άρθρο 1 της κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529
(Β΄ 1189) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθµ.
Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των
επιδοµάτων στα τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητικά καθυστερηµένα άτοµα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά ακρωτηριασµένα αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωµάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η τυφλότητα µε ποσοστό αναπηρίας
από 80% και άνω».
Προκειµένου για τη χορήγηση επιδοµάτων σε τυφλά άτοµα και άτοµα µε προβλήµατα όρασης, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Δήµων για τα προνοιακά επιδόµατα κάνουν
δεκτές γνωµατεύσεις των ΚΕ.Π.Α. που πιστοποιούν οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης από 80% και άνω.»
Άρθρο 9
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ισχύει µετά τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 141 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής
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τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε
το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών
επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισµένοι είτε
φέρουν µικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούµενες συνταξιοδοτικές
παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε.. Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα
τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως,
ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατικό απολύτου αναπηρίας, καθώς και συντάξεις µε αιτία
την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε
ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για
τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του
άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του λήγει στις 31.12.2015.»
Άρθρο 10
Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 1902/1990
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του
ν. 1902/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος ή µερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούµενων εδαφίων,
έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωµατική
ή πνευµατική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του
στην ασφάλιση, εφόσον όµως η µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.»
2. Το άρθρο 9 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) καταργείται.
Άρθρο 11
Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας
1. Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νοµοθεσία
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το άρθρο 18 της υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθµ. 57440/1938, όπως αυτή ισχύει, περί «Κανονισµού Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.» (Β΄ 33) για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση της
χορηγούµενης σύνταξης λόγω αναπηρίας που ισχύουν
για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους του, εφαρµόζονται και για τους αντίστοιχους ασφαλισµένους Φορέων, Κλάδων και Τοµέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον από τις καταστατικές τους διατάξεις ή άλλες διατάξεις της νοµοθεσίας δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.
2. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η
υποβολή σε εξετάσεις από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται για την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της
σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Άρθρο 12
Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΓΑ περί συνοδείας ΑµεΑ
δικαιούχων Λ.Α.Ε.
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002
(Α΄ 214) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω
απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδοµα παραπληγίας- τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία,
σύνδροµο Down, εγκεφαλική παράλυση, και συµµετέχουν στα προγράµµατα κοινωνικού και ιαµατικού τουρισµού, καθώς και στο εκδροµικό πρόγραµµα εφόσον δεν
έχουν µέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., έχουν
τη δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο,
στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. συµµετοχής στο ίδιο πρόγραµµα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 13
Ειδικά κλιµάκια ελέγχου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να συγκροτούνται ειδικά κλιµάκια ελέγχου, από υπαλλήλους του Ιδρύµατος. Η αρµοδιότητά τους ασκείται
σε όλη τη χώρα και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κοινών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων για τoν
έλεγχο της εισφοροδιαφυγής είτε αυτεπάγγελτα είτε
µετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή.
2. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των ειδικών κλιµακίων ελέγχου, ο τρόπος επιλογής των υπαλλήλων που
συµµετέχουν, η κατηγορία που ανήκουν, τα προσόντα
που πρέπει να διαθέτουν και κάθε σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης και των εξόδων µετακίνησης που
καταβάλλονται στους συµµετέχοντες υπαλλήλους, οι όροι καταβολής και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 14
Παράταση ανώτατου ορίου παραµονής υπαλλήλων
Το ανώτατο όριο παραµονής των υπαλλήλων του
Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 23 της Φ21/1639/1998 (Β΄ 1129) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«Κανονισµός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου
Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, που λήγει εντός του
τρέχοντος έτους, παρατείνεται µέχρι 31.12.2015.
Άρθρο 15
Θέµατα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
της Περιφέρειας Αττικής
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 της
Φ21/1639/1998 (Β΄ 1129) απόφασης του Υπουργού Ερ-
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γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισµός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης
Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή
ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών-Γραµµατέων».
Άρθρο 16
Αναλογική εφαρµογή στους ΦΚΑ της παρ. 3
του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ
Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974
(ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.
Άρθρο 17
Δικαιώµατα ΦΚΑ µετά την υπαγωγή οφειλετών σε
ρύθµιση και συµµόρφωση
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση σε ρύθµιση τµηµατικής
καταβολής οφειλετών µε χρέη άνω των 200.000 ευρώ,
περιλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί πριν την υπαγωγή σε ρύθµιση:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγούν αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη.
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να
προβαίνουν σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα µέχρι του ύψους των
οφειλών, κατά αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 83 του K.E.Δ.E. όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην
περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη συµψηφίζονται µε τις τελευταίες δόσεις
της ρύθµισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το
αρµόδιο όργανο, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 18
Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι Δηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και γενικότερα τα δηµόσια και ιδιωτικά νοµικά
πρόσωπα υποχρεούνται να χορηγούν στα ταµεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του
ν. 4052/2012 (Α΄51) κάθε στοιχείο σχετικό µε την είσπραξη των προς τα Ταµεία αυτά οφειλόµενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών
και ασφαλισµένων. Τα Ταµεία επιβαρύνονται µε την απαιτούµενη δαπάνη για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 19
Ρύθµιση για µη δέσµευση οφειλοµένων εισφορών
προς ΦΚΑ
Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τµηµατική
ή ολική οφειλών ή εισφορών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν
δύνανται να αποδοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 20
Ασφάλιση δηµοσιογράφων γραφείων τύπου
αθλητικών οµοσπονδιών
1. Δηµοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται µε την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελµα µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών οµοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, υπάγονται υποχρεωτικά από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού µήνα στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασµού Ανεργίας
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., µε την προϋπόθεση ότι
έχουν συµπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και
δεν είναι τακτικοί ή µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., δηµοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α..
2. Για την ασφάλιση των δηµοσιογράφων της παρ. 1
καταβάλλεται: α) στον Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
(Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισµένου 8,5%, β) στον Λογαριασµό Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη.
3. Οι εισφορές της παρ. 2 υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών των δηµοσιογράφων της παρ. 1 για
την συγκεκριµένη απασχόλησή τους και δεν µπορεί να
είναι κατώτερες όσων προβλέπονται για τους λοιπούς ασφαλισµένους της Α΄ Διεύθυνσης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Άρθρο 21
Θέµατα ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών
Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)
1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται.
2.α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου
4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202), καταβάλλεται από τον επόµενο της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα από όλους
όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης
Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων του α.ν. 1846/1951 (Α΄179).
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β. Στους ασφαλισµένους τεχνικούς τύπου του Τοµέα
Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων για το διάστηµα, που σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012, µε τις κατ’ εφαρµογή των διατάξεων διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4075/2012 (Α΄89), διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου, γίνεται για κάθε µήνα µε ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεµβρίου 2011.
Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ο αριθµός των οποίων ισούται µε τον αριθµό των αναγνωριζόµενων µηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.
3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισµένοι στον Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν
λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δηµόσιο και εκκρεµεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης,
προβλεπόµενο όριο ηλικίας. Αυτό µε συνυπολογισµό
των ανωτέρω 45 ηµερών για κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του
άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) προκειµένου για
τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του
ν. 3232/2004, β) των οριζόµενων, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου
48 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) κατά τα έτη 1993-1997 ορίων ηλικίας, προκειµένου για τις λοιπές γυναίκες και
τους άνδρες.
4. Στους ασφαλισµένους που κατέβαλλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων
της περίπτωσης α΄ του εδαφίου β΄ του άρθρου 28 παρ. 5
του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αλλά σε µεγαλύτερα κατά τουλάχιστον πλήρες ένα έτος όρια ηλικίας,
χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης.
Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από αναλογιστική µελέτη.
Άρθρο 22
Προθεσµία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων
επαναπροσλήφθηκαν µε το ν. 2190/1994
Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (Α΄ 68), της παρ. 25
του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) και της παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 2349/1995 (Α΄ 224) µπορούν να
υποβάλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς για αναγνώριση ως συντάξιµου µε εξαγορά του

εκτός υπηρεσίας χρόνου, µέσα σε ένα (1) έτος από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η αναγνώριση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7
του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 και της υπ’ αριθµ.
45/οικ.982/1995 (Β΄ 428) απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 23
Θέµατα ασφάλισης του πρώην Ταµείου Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ
1. Ασφαλισµένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, που έχουν υπαχθεί
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συµπληρώσει συντάξιµο χρόνο 25 ετών µέχρι 31.12.2010 και κατά τη συµπλήρωση αυτού είναι µητέρες µε ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται
πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ο έτος της ηλικίας τους.
2. Οι διατάξεις των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου
144 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και για τις ασφαλισµένες γυναίκες του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (πρώην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 3655/2008 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από
την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης και
σε καµία περίπτωση πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 24
Ασφάλιση όσων συµµετέχουν σε προγράµµατα
του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
1. Όσοι συµµετέχουν σε προγράµµατα κοινωνικής
επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
και απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές
µονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 45 του
π.δ. 148/2007 (Α΄ 191), υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήµατος και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στα προγράµµατα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας
σε είδος, άµεσα ή έµµεσα, από το Δηµόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισµό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
2. Για την ασφάλιση των προσώπων της παραγράφου 1
για τον κίνδυνο του ατυχήµατος, καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης
και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Άρθρο 25
Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης
ασφαλισµένων σε φορείς αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Οι ασφαλισµένοι των φορέων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010, καθώς και όσοι
θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011
και εφεξής µε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), µπορούν, µετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το
στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983 (Α΄ 60), όπως
ισχύει.
Άρθρο 26
Τροποποίηση του ν. 1264/1982
Στο ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται άρθρο 13α µε
τίτλο «Εφαρµογή συστήµατος απλής αναλογικής στις
οργανώσεις των συνταξιούχων», µε το εξής περιεχόµενο:
«Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως στις οργανώσεις
των συνταξιούχων.»
Άρθρο 27
Παράταση προθεσµιών του ν. 4281/2014
1. Παρατείνονται έως την 31η Οκτωβρίου 2015 οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3
του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) προθεσµίες.
2. Παρατείνονται έως την 31 Οκτωβρίου 2015 οι προθεσµίες της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 που
αφορούν τους εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Άρθρο 28
Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου
1. Καταργείται από τότε που ίσχυσε η αναστολή ισχύος της 46338/5731/16.1.1948 (Β΄ 11) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται
από την περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του ν. 4183/2013 (Α΄ 186 ).
Τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), το Κεφάλαιο ΙΓ΄ του Κανονισµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών
λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισµένου
και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν
καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, η αναδροµική ασφαλιστική τακτοποίηση, οι προθεσµίες καταβολής των εισφορών, η δυνατότητα απαλλαγής για
µεταβατικό διάστηµα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των εισφορών, ο τρόπος υπολογισµού

των ηµερών ασφάλισης, οι προϋποθέσεις εγγραφής και
διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισµό, η αναστολή
και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση
των πωλητών λαϊκού λαχείου.
2.α. Η υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα κατά την παράγραφο 1 ασφαλιζόµενα πρόσωπα ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού
της προµήθειας επί των πωλούµενων γραµµατίων του
Λαϊκού Λαχείου και εισπράττεται και καταβάλλεται στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που
κατέχει το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως ορίζεται στο ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθµ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια µε τη
χρήση Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρµογή της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ..
Σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόµενα από το άρθρο 27 του
α.ν. 1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.
β. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισµένου
βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισµών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Η µη καταβολή των εισφορών ασφαλισµένου εντός
της κατά το άρθρο 26 του α.ν. 1846/1951 οριζόµενης
προθεσµίας συνεπάγεται τις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του νόµου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισµών.
Άρθρο 29
Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών
Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, για την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµεταλλεύσεις της
παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), ορίζεται
για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέµπτης (5ης)
ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου
υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υποχρεωτικής για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ ασφαλιστικής κατηγορίας.
Άρθρο 30
Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης
ανασφάλιστων υπερηλίκων
1. Από 1.10.2015 η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6., περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
χορηγείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλουν αίτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β) Δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συντα-
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ξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961. Στην περίπτωση εγγάµων ο ή η σύζυγος
δεν λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής,
λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
Εάν λαµβάνουν σύνταξη µικρότερη από το ποσό αυτό
δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά
την αφαίρεση του ποσού που λαµβάνουν από το ως άνω
ποσό. Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστηµα από
1.10.2015 έως 30.9.2016 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού που
λαµβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι µικρότερο από 50 ευρώ
δεν καταβάλλεται η παροχή.
Σε περίπτωση µεταβολής του ποσού της σύνταξης που
λαµβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δηµόσιο,
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οι δικαιούχοι υποχρεούνται
να το δηλώσουν αµέσως στον Οργανισµό, προκειµένου
να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που
λαµβάνουν από τον ΟΓΑ.
Για όσους λαµβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νοµισµατική ισοτιµία λαµβάνεται υπόψη την 1η εργάσιµη ηµέρα του έτους
κατά την χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαµβάνουν από τον
ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαµβάνουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.
γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, µε εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται
στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα µε τον
ν. 1813/1988, όπως ισχύει.
δ) Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για
συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαµένουν κατά
την διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά
τους, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο
µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των
4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και
το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδηµα δεν υπολογίζεται:
αα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειµενική δαπάνη από ιδιοκατοικούµενη κύρια κατοικία µέχρι 100 τ.µ..
ββ. Τα προνοιακά επιδόµατα ή άλλης µορφής οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑµεΑ.
γγ. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους µεταµοσχευµένους.
2. Το ποσό της µηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2015 µέχρι 30.9.2016 σε 260 ευρώ. Από 1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων ανωτέρω στην περίπτωση β της
παραγράφου 1.
3. Η εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες
ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
4. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, α-

παραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και των ενδίκων µέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης.
5. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως
προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και
άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος. Εκκρεµείς αιτήσεις που δεν έχουν εξετασθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται κατά τη διαδικασία του παρόντος.
Άρθρο 31
Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α΄196)
Το π.δ. 674/1979 (Α΄ 196) καταργείται.
Άρθρο 32
Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας
στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ
Οι διατάξεις του πρώην Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), όπως ισχύουν,
που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου
προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων στον Τοµέα Πρόνοιας
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) κατά το
µέρος που αφορούν τον Τοµέα αυτό, καταργούνται. Εκκρεµείς αιτήσεις αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας που έχουν υποβληθεί στο πρώην ΤΑΔΚΥ και µεταγενέστερα στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
(ΕΤΕΑ) (πρώην ΤΕΑΔΥ –Τοµέας «ΤΑΔΚΥ») και αφορούν
αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας στον Τοµέα
Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του
ΤΠΔΥ, δεν εξετάζονται. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτή
διάταξη που αφορά τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.
Άρθρο 33
Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
Η παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 4, του άρθρου 138 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., µετέχουν
ως µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου: α) ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του
Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε.
αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθµού, οι οποίοι διορίζονται µε
απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του
Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.»
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Άρθρο 34
Εναρµόνιση περιόδων αναπροσαρµογής εισφορών
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση η αναπροσαρµογή της ανωτέρω εισφοράς θα γίνει αντί της 1.10.2017 - λήξη της τριετίας
1.10.2014 έως 30.9.2017 - την 1.1.2018 σύµφωνα µε το
µέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997
της τριετίας από 1.1.2015 µέχρι 31.12.2017.»
Άρθρο 35
Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην
υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του Λογαριασµού
Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στις παροχές του Λ.Α.Ε. δύνανται να συµµετέχουν
κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται µία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ,
καθώς και τα δικαιούµενα περίθαλψη έµµεσα µέλη της
οικογένειας αυτών. Η αίτηση συµµετοχής µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µετά την παρέλευση πενταετίας.»
2. Στο τέλος του της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι
του ΟΓΑ που υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. καταβάλουν µηνιαία ατοµική εισφορά, το
ύψος της οποίας είναι ίσο µε το άθροισµα της ανώτατης
µηνιαίας ατοµικής εισφοράς των ασφαλισµένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και
της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.»
Άρθρο 36
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς
στον Ο.Α.Ε.Ε. και το ΕΤΑΑ
Στο άρθρο 30 του ν. 4321/2015 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
τίθενται στο Αρχείο µε διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεµή ένδικα µέσα δεν εισάγονται για συζήτηση,
και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον εισαγγελέα.
Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρχείο.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους διακόπτεται.
Άρθρο 37
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών
εισφορών
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως
εξής:
«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή Τοµέα, αν το οφειλόµενο ποσό εισφορών δεν είναι
µεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) µηνιαίων συντάξε-

ων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τοµέα και ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, στα οποία περιλαµβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς
και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά
από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του
ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δεν µπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη
του πρώτου µήνα έναρξης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του
ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται.
3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ισχύ του νόµου και µετά, καθώς και για
αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει
η προθεσµία των δύο µηνών που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983, για
την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόµενου ποσού, καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί
η οφειλή µέχρι την ισχύ του νόµου.
4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισµένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 µπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συµψηφισµού µε αναδροµικά
δικαιούµενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους
ή µέρους αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων
τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από
αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης εφόσον το ποσό των
αναδροµικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συµψηφισµό της οφειλής τους.
Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συµψηφίζεται
µε αναδροµικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά
των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δεν µπορεί
να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση
παρακρατείται αναδροµικά από τη σύνταξη του πρώτου
µήνα, µετά το συµψηφισµό.
Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συµψηφίζεται µε
αναδροµικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε µηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόµενη σύνταξη, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το
άρθρο 6 του π.δ. 258/1983.
Για τους ασφαλισµένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται
πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών από
την υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή Τοµέα η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση, λαµβάνουν από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι
καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τοµέα, µηνιαίως
ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαίωµα λήψης προσωρινής σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό
συµψηφίζεται µε τις αναδροµικά δικαιούµενες συντάξεις.
Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθµιση αποκτούν δικαίωµα λήψης παροχών ασθένειας. Η
µηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται
επί του καταβαλλόµενου ποσού των τριακοσίων εξήντα
(360) ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας
επανυπολογίζεται από την ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούµενου ποσού σύνταξης και
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το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο συνολικά οφειλόµενο ποσό και συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω.
Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισµένοι µπορούν
να παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης του ανωτέρω
ποσού κατά την περίοδο αναµονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωµα λήψης
παροχών ασθένειας.
Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση συνυποβάλλουν µε τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν
συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω
οριζόµενα.
Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά
σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισµένους
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Στην ανωτέρω ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν και ασφαλισµένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόµενη από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίµηνη προθεσµία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόµενου ποσού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση έως
30.9.2015.
Άρθρο 38
Διάταξη µείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ
1. Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) –
Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών
(ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δηµόσιο από 1.1.1993
και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν να επιλέξουν µε
αίτησή τους την κατάταξή τους σε µία εκ των δύο
κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγµατα
124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραµείνουν σε
αυτή µέχρι 31.12.2016.
2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισµένοι πρέπει να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών και να είναι ενήµεροι.
3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
αρχίζει από την πρώτη του επόµενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του
2015, είναι δυνατή η αναδροµική υπαγωγή σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν
το έτος 2015 µε βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τοµέων του ΕΤΑΑ συµψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό µε µελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
4. Οι ασφαλισµένοι παραµένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία εφόσον καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε

περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης
δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική
κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Το δικαίωµα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ.
Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του
δικαιώµατος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισµένος δικαιούται να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του, για µία και µόνο φορά, κατατασσόµενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.
Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επόµενου
της υποβολής της νέας αίτησης µήνα.
6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στους λοιπούς Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και
πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του
ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
7. Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων των κλάδων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ),
που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης ή στο Δηµόσιο µέχρι 31.12.1992, και
ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, ή έµµισθοι υπόχρεοι της ειδικής
προσαύξησης (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από
1.1.2015 έως 31.12.2016 προς τους Τοµείς τις προβλεπόµενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί και ίσχυαν µέχρι 30.6.2011.
Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µε µελλοντικές εισφορές.
Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισµένοι καταβάλλουν
προς τους Τοµείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόµενης
από την ισχύουσα νοµοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς
και την προβλεπόµενη από την παρ. 14 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011, ως ισχύει, πρόσθετη εισφορά.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 39
Ταµείο Υγείας Εφηµεριδοπωλών Θεσσαλονίκης
1. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ασφαλισµένων
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τοµέα Σύνταξης
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθµ.
31720/Σ.503/1962 (Β΄ 503) υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την υπ’ αριθµ.
10056/31621/1914/2014 (Β΄ 378) υπουργική απόφαση, οι
συνταξιούχοι του Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι καταστούν εφεξής συνταξιούχοι από την ηµεροµηνία, καθώς
και τα µέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτερου µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου υπάγονται για παροχές περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήµα στο Λογαριασµό σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε. και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού
του κλάδου Υγείας του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη, το ύψος και είδος
των λοιπών εσόδων και κατανέµεται το ποσοστό αυτών
σε είδος και σε χρήµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
3. Οι εισφορές ασφαλισµένων και συνταξιούχων εισπράττονται από το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης –
Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαριασµό Παροχών σε χρήµα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και για παροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης ασκεί αρµοδιότητες ανάλογες µε αυτές των
Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών του Ταµείου για θέµατα απονοµής κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήµατος, καθώς και τις αρµοδιότητες που έχουν καθορισθεί
µε την υπ’ αριθ. Φ80000/16644/985/2013 (Β΄1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Λογαριασµού Παροχών σε χρήµα του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.).».
Άρθρο 40
Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘ
1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του
π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Εργοδοτική εισφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εργοδοτών των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄,
δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 του παρόντος σε ποσοστό 7,5% επί των πάσης
φύσεως µηνιαίων αποδοχών των απασχολουµένων
στους εν λόγω εργοδότες και ασφαλισµένων στο Τοµέα
Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε..»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1Α του
άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973 (Α΄ 36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τοµέα Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.
- Μ.Μ.Ε..»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1B του
άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973 (Α΄36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τοµέα Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..»
Άρθρο 41
Οικογενειακά επιδόµατα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 44 του
π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας
προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά 58,69
ευρώ και κατά 29,35 ευρώ για κάθε άγαµο παιδί µέχρι τη
συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή, σε περί-

πτωση συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελµα και δεν λαµβάνει
σύνταξη από δική του εργασία.»
Άρθρο 42
Φορολογική ενηµερότητα διοικούντων ΦΚΑ
Οι Πρόεδροι ή Διοικητές των ΦΚΑ αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρούνται για την απόκτηση φορολογικής ενηµερότητας από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 για πάσης φύσεως οφειλές προς ΦΚΑ αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς φορείς ή κλάδους και λογαριασµούς οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και φορείς του Δηµοσίου που προκύπτουν από
τις µεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές.
Άρθρο 43
Ασφαλιστική ενηµερότητα διοικούντων ΦΚΑ
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32),
καθώς και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) και ισχύει
µέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 2238/1994
(Α΄ 151), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόµων, οι οποίες προβλέπουν ατοµική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικό πρόσωπο
δεν έχουν εφαρµογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασµών οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λογαριασµούς οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις µεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν εµποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από την
ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. Τα ανωτέρω
δεν έχουν εφαρµογή για τις περιπτώσεις που τα προαναφερόµενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόµενων Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 44
Ασφαλιστική ενηµερότητα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
Στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας έως τις 31.12.2015, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από
1.3.2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης
των καθυστερούµενων έως τις 28.2.2015 οφειλών, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015, από
1.10.2015.
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Άρθρο 45
Ασφάλιση απασχολουµένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,
Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄
193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρµόδιο
φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί
που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. Στρατούλης

Θ. Φωτίου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Π. Σκουρλέτης

Π. Κουρουµπλής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Γ. Βαρουφάκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Ν. Βούτσης

Αριθµ. 75/ 7/ 2015

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα
για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και
συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα»
Α. Με το προς ψήφιση σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα εξής:
1.α. Επανακαθορίζονται, από 1.10.2015, οι διαδικασίες
για την ένταξη στα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης
των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), καθώς και για την παράτασή της.
Ειδικότερα:
- οι αιτήσεις υποβάλλονται εφεξής στις καθ’ ύλην αρµόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήµων και όχι στα
ΚΕ.ΠΑ., που αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τη διαχείρισή
τους µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης,
- θεσπίζεται τυποποιηµένο έντυπο (παραπεµπτικό) στο
οποίο αναγράφονται οι απαιτούµενες, ανά παροχή, εξεταζόµενες ιατρικές προϋποθέσεις,
- προσδιορίζεται ενιαία, για όλους τους αιτούντες, η έναρξη επέλευσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων, από
την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στο δήµο, καθώς και
για τις περιπτώσεις παράτασης της χορήγησης των προνοιακών παροχών.
β. Παρέχεται:
- η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων αυτεπάγγελτα η
κατ’ έντολή της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, για τις
καταβαλλόµενες οικονοµικές ενισχύσεις και εφόσον
διαπιστώνεται αχρεώστητη καταβολή, τα ποσά αυτά θα
αναζητούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή θα
συµψηφίζονται µε άλλη προνοιακή παροχή,
- εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους καθ’
ύλην συναρµόδιους Υπουργούς να ρυθµίζουν µε απόφασή τους επιµέρους θέµατα εφαρµογής της υπό ψήφιση
ρύθµισης κ.λπ..
(άρθρο 1)
2.α. Διευκρινίζεται ότι από 1.9.2011, οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. είναι υποχρεωτικές
και δεσµεύουν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου, για τους ασφαλισµένους και ανασφάλιστους, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας, σε αυτούς.
Με κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, εναρµονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση
των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών στα ΑµεΑ αρµοδιότητας των ανωτέρω ασφαλιστικών φορέων, µε το
θεσµικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α..
σβ. Διευρύνονται οι κατηγορίες που απαλλάσσονται από την καταβολή του παραβόλου των 46,14 ευρώ για τη
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χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΑ. και εντάσσονται, εκτός από τους κατόχους µε βιβλιάριο υγείας απόρου σε ισχύ, οι
ανασφάλιστοι και οι αιτούντες παντός προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
γ. Καταργείται η απόφαση που καθορίζει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής, αρµόδιας για τον
προσδιορισµό του ποσοστού αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση, βλάβη κ.λπ., καθώς και των υποτροπών
τους, η οποία προβλέπεται εφεξής µε διάταξη του υπό
ψήφιση νόµου, και από ενδεκαµελής που είναι σήµερα
θα λειτουργεί εφεξής µε δεκατέσσερα µέλη.
δ. Αντικαθίσταται η περίπτωση ιατρών που εξαιρούνται
από την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων για την επιλογή προσωπικού µε συµβάσεις έργου (άρθρο 21
ν. 2190/1994), που είναι εφεξής οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.ΠΑ. (αντί των ιατρών, οδοντιάτρων, ελεγκτών και θεραπευτών ιατρών
των ασφαλιστικών ταµείων που ισχύει σήµερα).
ε. Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθµός των µελών στο Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., λόγω της
συµµετοχής ενός (1) εκπροσώπου των ΑµεΑ και ενός (1)
εκπροσώπου των συνταξιούχων, µε τους αναπληρωτές
τους και το όργανο αυτό λειτουργεί εφεξής ως δεκαεπταµελές.
στ. Καταργείται η αναστολή καταβολής του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος παραπληγίας – τετραπληγίας κατά
τη νοσηλεία των δικαιούχων, καθώς και κάθε αντίθετη
διάταξη.
ζ. Εναρµονίζεται µε την χρησιµοποιούµενη ορολογία
των γνωµατεύσεων των ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση επιδοµάτων σε τυφλά άτοµα και άτοµα µε προβλήµατα όρασης, και ορίζεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων
κάνουν δεκτές τις γνωµατεύσεις τους, που πιστοποιούν
οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης από 80% και άνω, αντί της πιστοποίησης τυφλότητας µε ποσοστό 80% και
άνω που ισχύει.
η. Παρατείνεται εκ νέου µέχρι τις 31.12.2015 (έληξε
31.10.2014), η προθεσµία για την συνέχιση καταβολής,
µε τους υφιστάµενους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο
66 ν. 4144/2013 ως ισχύει), των συντάξεων και επιδοµάτων αναπηρίας.
θ. Τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 1902/1990 για τη
δυνατότητα συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου λόγω
αναπηρίας µε προϋπάρχουσα, της υπαγωγής στην ασφάλιση, αναπηρία, και ορίζεται ότι η µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον στο 40% της
κατά περίπτωση αναπηρίας (από τουλάχιστον στο µισό
ανά περίπτωση που ισχύει σήµερα).
ι. Επεκτείνεται στους παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι
31.12.1992) των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η εφαρµογή των
προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την αυτοδίκαιη
οριστικοποίηση της αναπηρικής σύνταξης, µη εφαρµοζοµένων εφεξής, όπου υπάρχουν, των οικείων καταστατικών τους διατάξεων.
ια. Παρέχεται δυνατότητα στους συνταξιούχους ΟΓΑ
δικαιούχων του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)
που λαµβάνουν προσαύξηση στη σύνταξή τους λόγω
των αναφερόµενων µορφών αναπηρίας και εφόσον άλλα µέλη της οικογένειάς τους δεν είναι δικαιούχοι

Λ.Α.Ε., να έχουν συνοδό όταν συµµετέχουν στα προγράµµατα κοινωνικού και ιαµατικού τουρισµού, καθώς
και στο εκδροµικό πρόγραµµα, στον οποίο χορηγείται
σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. συµµετοχής του στο ίδιο πρόγραµµα.
(άρθρα 2 – 12)
3. Προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης, µε απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ειδικών κλιµακίων ελέγχου, από υπαλλήλους του Ιδρύµατος, για τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων κοινών επιχειρήσεων και
οικοδοµοτεχνικών έργων για τoν έλεγχο της εισφοροδιαφυγής.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
διαδικασία συµµετοχής στα κλιµάκια, ο τρόπος οργάνωσής τους, η κατηγορία των συµµετεχόντων υπαλλήλων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής.
Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται o τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης και των εξόδων µετακίνησης που
θα καταβάλλονται στους συµµετέχοντες υπαλλήλους, οι
όροι καταβολής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
(άρθρο 13)
4.α. Παρατείνεται, µέχρι 31.12.2015, η παραµονή όσων υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α. (ΕΥΠΕΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), το ανώτατο όριο
παραµονής λήγει εντός του τρέχοντος έτους.
β.Επανακαθορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους µπορούν να προέρχονται οι προϊστάµενοι των τµηµάτων της
Διεύθυνσης της ΕΥΠΕΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας
Αττικής.
(άρθρα 14 - 15)
5.α. Επεκτείνεται και στους ΦΚΑ, η διάταξη του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), που ισχύει σήµερα µόνο για τις βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το Δηµόσιο και η οποία προβλέπει την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη και κατά τη διάρκεια νυχτών, Κυριακών και κατά νόµο εξαιρετέων ηµερών, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν και κατά τα διαστήµατα αυτά και
έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ και
υπό τις λοιπές οριζόµενες προϋποθέσεις.
β. Οι ΦΚΑ διατηρούν το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
που του χορηγήθηκε να:
- εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών,
εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
- µην χορηγούν αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’
αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη.
Οι ΦΚΑ υποχρεούνται να προβαίνουν σε συµψηφισµό
των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα µέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 83 του KEΔE. Στην
περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη συµψηφίζονται µε τις τελευταίες δόσεις
της ρύθµισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.
γ. Προβλέπεται η υποχρέωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, των Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), της Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών
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και γενικότερα των νοµικών προσώπων (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) να χορηγούν στα ταµεία υποχρεωτικής
επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2012
κάθε είδους στοιχείου σχετικού µε την είσπραξη των
προς τα Ταµεία αυτά οφειλόµενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισµένων. Η απαιτούµενη δαπάνη για τη χορήγηση των
στοιχείων αυτών βαρύνει τα εν λόγω ταµεία.
δ. Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς οφειλετών των ΦΚΑ και αφορούν, κατά δήλωση
του καταθέτη, σε τµηµατική ή ολική εξόφληση οφειλών
ή/και εισφορών προς τους ΦΚΑ, είναι ακατάσχετα έναντι
πάντων και δεν δύναται να αποδοθούν σε οποιονδήποτε
τρίτο δανειστή πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.
(άρθρα 16 - 19)
6. Δηµοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται µε την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελµα µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου των αθλητικών οµοσπονδιών που είναι αναγνωρισµένες από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, υπάγονται υποχρεωτικά από την 1η του επόµενου της δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου µήνα στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) και του Λογαριασµού Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ
(Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.), µε την προϋπόθεση ότι έχουν συµπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον ανωτέρω Τοµέα και
δεν είναι τακτικοί ή µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., δηµοσίων επιχειρήσεων ή των Ο.Τ.Α..
Για την ασφάλιση των εν λόγω εργαζοµένων καταβάλλεται: α) στο ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισµένου 8,5%, β) στο Λογαριασµό Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη.
(άρθρο 20)
7.α. Προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής, από τον επόµενο της δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου µήνα,
της πρόσθετης εισφοράς 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 1186/1981 (για το δικαίωµα σε σύνταξη λόγω γήρατος σύµφωνα µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων που ισχύουν για το Ι.Κ.Α.), από όλους τους υπαγόµενους στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
(ΤΑΤΤΑΘ) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
β. Στους ασφαλισµένους τεχνικούς τύπου του ΤΑΤΤΑΘ,
παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων για το διάστηµα, που διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (η οποία καταργείται)
και µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
γ. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισµένοι τεχνικοί τύπου του
εν λόγω Τοµέα, δεν δικαιούνται και δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ΦΚΑ ή το Δηµόσιο και εκκρεµεί
αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για
κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης, από το
όριο ηλικίας που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
δ. Στους ασφαλισµένους που κατέβαλαν την ανωτέρω
εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις ηλικιακές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατά-

ξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων του
άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν, αλλά σε
µεγαλύτερα - κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος - όρια
ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης, ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από αναλογιστική µελέτη.
(άρθρο 21)
8. Παρέχεται εκ νέου το δικαίωµα όσων επαναπροσλήφθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του
ν. 2190/1994, της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2349/1995, να υποβάλλουν εντός ενός (1) έτους αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για αναγνώριση ως συντάξιµου µε εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου.
(άρθρο 22)
9.α. Παρέχεται στις ασφαλισµένες στο Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992, έχουν συµπληρώσει συντάξιµο χρόνο 25 ετών µέχρι 31.12.2010 και κατά
τη συµπλήρωση αυτού είναι µητέρες µε ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, το δικαίωµα σε
πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου
144 του ν. 3655/2008, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µητέρων ανηλίκων είτε του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
και είτε των ενταχθέντων σε αυτό Ταµείων, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν (δηλαδή οι προϋποθέσεις που
ίσχυαν κατά περίπτωση για τα έτη 2008 έως 2012 για όσες ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992) εφαρµόζονται
και για τις ασφαλισµένες γυναίκες του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
γ. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 3655/2008 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (3.4.2008), τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν
από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε καµία περίπτωση πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
(άρθρο 23)
10. Οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), που
απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές
µονάδες του ΚΕΘΕΑ σύµφωνα µε το άρθρο 45 του
π.δ. 148/2007 (συµβουλευτικά υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράµµατα), υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήµατος και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στα προγράµµατα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας
σε είδος, άµεσα ή έµµεσα, από το Δηµόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισµό, υπάγονται και για αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Για την ασφάλιση τους για τον κίνδυνο του ατυχήµατος, καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες
υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν
το ΚΕΘΕΑ. Για την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες
εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν επίσης το ΚΕΘΕΑ.
(άρθρο 24)
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11. Επεκτείνεται και για τους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και
31.12.2010, καθώς και για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής µε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (ισχύει για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από
1.1.2011 µε προϋποθέσεις που τροποποιήθηκαν µε το
άρθρου 10 του ν. 3863/2010), η δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής
ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
(άρθρο 25)
12. Η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12
και 13 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει περί εκλογών, διεξαγωγής εκλογών, συστήµατος εκλογών και ψηφοφορίας – πρακτικών διαλογής, επεκτείνεται πέραν των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων (βασική
αλλαγή είναι η µεταβολή του συστήµατος εκλογής των
οργάνων διοίκησης της οργάνωσης από το πλειοψηφικό
στην απλή αναλογική).
(άρθρο 26)
13.Παρατείνονται:
α. εκ νέου έως τις 31.10.2015 (λήγουν 30.6.2015), οι
προθεσµίες για την:
- υποχρεωτική ένταξη των τοµέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του
Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. στο Ε.Τ.Ε.Α.,
- δυνατότητα αυτοδίκαιης µετατροπής των Ταµείων
Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Τ.Α.Λ.Σ. και του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης,
β. έως 31.10.2015, η προθεσµία µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα µετατροπής των λοιπών εκτός Ε.Τ.Ε.Α.
κλάδων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός
Γενικής Κυβέρνησης.
(άρθρο 27)
14.α. Καταργείται, από της ισχύος της (1.5.2014),
η προβλεπόµενη από το άρθρο δεύτερο παράγραφος 1
περίπτωση ι΄ του ν. 4183/2013 αναστολή της αριθµ.
46338/5731/22.1.1948 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί εγκρίσεως του Κανονισµού Ασφάλισης στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πωλητών Λαϊκού Λαχείου.
β. Τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κεφάλαιο ΙΓ΄ του Κανονισµού Ασφάλισης του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ρυθµίζεται, µεταξύ άλλων, η έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού
λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισµένου και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν καλύπτει το
σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, η αναδροµική ασφαλιστική τακτοποίηση, κ.λπ..
γ. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.:

- Εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα προαναφερόµενα ασφαλιζόµενα πρόσωπα ορίζεται σε ποσοστό
1% επί του ποσού της προµήθειας επί των πωλούµενων
γραµµατίων του Λαϊκού Λαχείου και εισπράττεται και
καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο.
Σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται τα προβλεπόµενα
πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.
- Εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από
τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισµών στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Μη καταβολή των εισφορών ασφαλισµένου εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας συνεπάγεται τις προαναφερόµενες κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισµών).
(άρθρο 28)
15. Ορίζεται, ειδικά για το έτος 2015, ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, για την ασφάλιση
πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµεταλλεύσεις
της παρ.1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (αγροτικές
εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας,
κ.λπ.), η δεύτερη (2η) αντί της πέµπτης (5ης), που ισχύει.
Η εν λόγω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τις εισφορές του
κλάδου υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υποχρεωτικής για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ ασφαλιστικής κατηγορίας.
(άρθρο 29)
16.α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής
της µηνιαίας σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Συγκεκριµένα πρέπει να πληρούνται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Να µη λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της
συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4
του ν. 4169/1961 (360 ευρώ). (Σήµερα δεν πρέπει να
λαµβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ΦΚΑ ή το Δηµόσιο
ανεξαρτήτως ποσού).
- Να µη δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε ΦΚΑ ή
το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, µε εξαίρεση
τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.
- Θα πρέπει να διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της
αίτησης για συνταξιοδότηση, αντί τα τελευταία είκοσι
(20) έτη που ισχύει σήµερα.
- Στο συνολικό ετήσιο ατοµικό ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειµενική δαπάνη από ιδιοκατοικούµενη κύρια κατοικία µέχρι 100 τ.µ., τα προνοιακά επιδόµατα ή άλλης µορφής οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑµεΑ, καθώς και το διατροφικό επίδοµα που
χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους µεταµοσχευµένους.
β.Το ποσό της µηνιαίας παροχής διαµορφώνεται για το
χρονικό διάστηµα από 1.10.2015 µέχρι 30.9.2016 σε 260
ευρώ και από 1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το
χρόνο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής,
λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων.
γ. Προβλέπεται ότι, η εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από αυτή που αντι-
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στοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
δ. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υποβολή δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από την άσκηση ενδικοφανών και ενδίκων µέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης.
ε. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως
προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/20112 δεν αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθέντα.
(άρθρο 30)
17. Καταργείται το π.δ. 674/1979 µε τις διατάξεις του
οποίου εντάχθηκαν οι υπάλληλοι του πρώην Ταµείου Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
και νυν του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στο καθεστώς του ν. 103/1975, για λήψη
συµπληρωµατικού βοηθήµατος.
(άρθρο 31)
18.Καταργούνται οι διατάξεις του πρώην Ταµείου
Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΤΑΔΚΥ), όπως ισχύουν, αναφορικά µε την αναγνώριση
και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων
στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) κατά το µέρος που αφορούν τον Τοµέα
αυτό.
(άρθρο 32)
19. Διευρύνεται η σύνθεση των Τοπικών Διοικητικών
Επιτροπών των Υποκαταστηµάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
και του Ο.Α.Ε.Ε., µε τη συµµετοχή σε κάθε συνεδρίαση
αυτών του συνόλου των προϊσταµένων των Τµηµάτων
του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της
οικείας Περιφερειακής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Ε., αντί του
προϊσταµένου του τµήµατος που έχει κατά βάση την αρµοδιότητα του θέµατος συνεδρίασης.
(άρθρο 33)
20. Ορίζεται η 1.1.2018, αντί της 1.10.2017, ως ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της µηνιαίας ατοµικής εισφοράς
ασφαλισµένων υπέρ του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας
(ΛΑΕ) που θα ισχύει για την επόµενη τριετία. (άρθρο 34)
21. Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και των υπαλλήλων και συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, καθώς και των δικαιούµενων περίθαλψη µελών της οικογενείας τους, µε την καταβολή
σχετικής µηνιαίας ατοµικής εισφοράς.
(άρθρο 35)
22. Αίρεται η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 1
του α.ν. 86/1967, όπως ισχύει (επιβολή ποινών φυλάκισης και χρηµατικού προστίµου σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών), αναφορικά µε τις ατοµικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και στο
Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο Αρχείο. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για
τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους διακόπτεται.
(άρθρο 36)
23.α. Αυξάνονται για τους υποψήφιους συνταξιούχους
µε οφειλές ασφαλιστικών εισφορών:
- το ποσό της οφειλής που µπορεί να συµψηφίζεται ή
να παρακρατείται από τη σύνταξη, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 55 µηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης (σήµερα ισχύουν 30 µηνιαίες συ-

ντάξεις και µόνο λόγω γήρατος), µε ανώτατο όριο το ποσό των 25.000 ευρώ (από 15.000 ευρώ που ισχύει). Το
µέτρο αυτό εφαρµόζεται εφεξής και για τους δικαιούχους Ο.Α.Ε.Ε. (από 20.000 ευρώ που ισχύει) και
- ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων για τον συµψηφισµό
ή παρακράτηση των οφειλοµένων σε 60 από 40 που ισχύει.
Τα ανωτέρω ισχύουν για αιτήσεις οι οποίες: (i) θα υποβληθούν από την ισχύ του υπό ψήφιση νόµου και µετά,
(ii) έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία των δύο µηνών µέσα στην οποία πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το οφειλόµενο ποσό (παρ. 2 άρθρου 6
π.δ. 258/1983), καθώς και (iii) για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή µέχρι την ισχύ του υπό ψήφιση νόµου.
β. Παρέχεται δυνατότητα, κατ΄εξαίρεση, σε ασφαλισµένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως
30.9.2015 να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συµψηφισµού µε αναδροµικά δικαιούµενες συντάξεις, για το σύνολο της οφειλής τους ή µέρους αυτής, εφόσον το ποσό
των αναδροµικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη
συµψηφισµό της οφειλής τους.
Ειδικότερα:
- το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συµψηφίζεται µε αναδροµικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις και µέχρι 60,
- συνολικά, το ποσό της οφειλής που συµψηφίζεται,
καθώς και εκείνο που παρακρατείται µηνιαίως, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ (άρθρο 6 του
π.δ. 258/1983),
- για τους υπαγόµενους στην υπό ψήφιση ρύθµιση: (i)
η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται µετά την
πάροδο 18 µηνών από την υποβολή της αίτησης, και µέχρι την έκδοσή της, λαµβάνουν ποσό 360 ευρώ µηνιαίως, που συµψηφίζεται µε τις αναδροµικά δικαιούµενες
συντάξεις, (ii) τους παρέχεται δικαίωµα λήψης παροχών
ασθένειας, από το οποίο µπορούν να παραιτηθούν, η δε
µηνιαία σχετική εισφορά υπολογίζεται επί των 360 ευρώ,
και επανυπολογίζεται βάσει του τελικού ποσού σύνταξης. Το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο
συνολικά οφειλόµενο ποσό που συµψηφίζεται ή παρακρατείται κατά τα ανωτέρω,
- εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά σύνταξης που καταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
- η εν λόγω ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης, καθώς και για ασφαλισµένους
που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή
έχει παρέλθει η δίµηνη προθεσµία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση οφειλόµενου ποσού, εφόσον
οι ασφαλισµένοι υποβάλλουν νέα αίτηση µέσα σε δύο
µήνες από την ισχύ του υπό ψήφιση άρθρου.
(άρθρο 37)
24.α. Παρέχεται η δυνατότητα στις αναφερόµενες κατηγορίες ασφαλισµένων στον κλάδο κύριας ασφάλισης
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), που έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο από 1.1.1993 και εφεξής,
να επιλέξουν την κατάταξή τους σε µία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής προβλεπόµενων ασφαλιστικών κατηγοριών, και να παραµείνουν σε αυτή µέχρι
31.12.2016. (Σήµερα ισχύει η υποχρεωτική κατάταξή
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τους σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, από 1.7.2011).
β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των εν λόγω ασφαλισµένων στην ως άνω κατάταξη.
γ. Η ρύθµιση εφαρµόζεται και στους αναφερόµενους
λοιπούς Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης κ.α..
δ. Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων των κλάδων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του
ΕΤΑΑ, που έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο µέχρι 31.12.1992 ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, καταβάλλουν από 1.1.2015 έως
31.12.2016 προς τους Τοµείς τις προβλεπόµενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί και ίσχυαν µέχρι
30.6.2011 [δηλαδή δεν θα καταβάλλουν αναδροµικά από
1.1.2015 την πρόσθετη εισφορά που επιβλήθηκε από
1.7.2011 (παρ.14 άρθρου 44 νόµου 3986/2011)].
ε. Μετατίθεται να καταβληθεί από 1.1.2017 η προβλεπόµενη στις διατάξεις της παρ.14 άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 εισφορά.
(άρθρο 38)
25.α. Συστήνεται στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)
Τοµέας Υγείας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, που εντάσσεται στον Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. (παρ.2 άρθρου 39
ν. 3655/2008) και καθορίζονται:
- οι δικαιούχοι ασφάλισης για παροχές (i) περίθαλψης
σε είδος από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και (ii) σε χρήµα από τον Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
- οι πόροι όπως εισφορές (i) από ασφαλισµένους και
εργοδότες, (ii) επί καταβαλλόµενων συντάξεων σε ποσοστό 4% κ.α.,
- το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης ως φορέας άσκησης αρµοδιότητας ασφάλισης, είσπραξης εισφορών, χορήγησης παροχών σε χρήµα κ.λπ..
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
καθορίζει µε απόφασή του το ύψος των εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη, το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέµεται το ποσοστό αυτών σε είδος και
σε χρήµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
(άρθρο 39)
26. Επεκτείνεται και στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς υπέρ των εργαζοµένων
αυτής, που υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ).
(άρθρο 40)
27. Οι προβλεπόµενες στο π.δ.284/1974, όπως ισχύει,
προσαυξήσεις (συζύγου και παιδιών) επί του ποσού σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας του τέως Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
(ΤΣΠΕΑΘ) και νυν Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. χορηγούνται µε τις ίδιες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως φύλου, στους δικαιούχους του.
(άρθρο 41)
28. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι ή Διοικητές των Φ.Κ.Σ.
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την απόκτηση φορολογικής ενηµερότητας από τις κείµενες διατάξεις περί αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής για πάσης φύσεως οφειλές προς:
- Φ.Κ.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου αυτού,

- φορείς ή κλάδους και λογαριασµούς Οργανισµών
Κοινωνικής Πολιτικής και
- φορείς του Δηµοσίου.
Τα παραπάνω πρόσωπα, καθώς και οι Διοικητές ή Πρόεδροι φορέων ή κλάδων και λογαριασµών Οργανισµών
Κοινωνικής Πολιτικής εξαιρούνται από τις κείµενες διατάξεις για την ατοµική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών
προσώπων µε νοµικό πρόσωπο. Στα πρόσωπα αυτά χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας µόνο για
οφειλές που προέρχονται από τη δραστηριότητα των
Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, υπό την αίρεση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα σε βάρος της περιουσίας των
Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.
(άρθρα 42-43)
29. Παρατείνεται µέχρι 31.12.2015 (έληξε 31.3.2015) η
χορήγηση, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας στο σωµατείο
µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 44)
30. Υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η υπαγωγή των
εν λόγω εκπαιδευτικών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από τον
Ο.Α.Ε.Ε. που είναι σήµερα, στερεί από το Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) πόρους, καθώς
δε θα καταβάλλεται εφεξής η προβλεπόµενη εισφορά
(άρθρα 149 και 150 του ν. 3655/2008).
(άρθρο 45)
31. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου.
(άρθρο 46)
B. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ετήσια πρόσθετη δαπάνη η οποία εκτιµάται σε
1.200.000 ευρώ περίπου, για το έτος 2015 και σε
2.350.000 ευρώ περίπου, για το έτος 2016, από την καταβολή του προβλεπόµενου παραβόλου για την χρήση
των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΑ., σε νέες κατηγορίες δικαιούχων.
(άρθρο 3)

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς που αντιστοιχεί στον χρόνο εκτός υπηρεσίας
που θα αναγνωρίσουν οι επαναπροσληφθέντες βάσει
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2190/1994, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από τον αριθµό των υπαλλήλων
που θα κάνουν χρήση της διάταξης, τον χρόνο εκτός υπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών τους κ.λπ.. (άρθρο 22)

IΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό-Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ποσού 4.320 ευρώ περίπου, από την καταβολή αποζηµίωσης στα δύο (2) νέα µέλη που θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Για το τρέχον έτος η δαπάνη αυτή περιορίζεται στο ποσό των 2.160 ευρώ περίπου.
(άρθρο 6)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση συγκρότησης κλιµακίων ελέγχου για τον έλεγχο της εισφορο-
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διαφυγής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπεται να εκδοθούν και εκτιµάται από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των
480.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 13)
3. Ετήσια δαπάνη από την επέκταση των ευνοϊκότερων διατάξεων που ίσχυαν κατά τα έτη 2008-2012 για τη
συνταξιοδότηση µητέρων ανηλίκων, ασφαλισµένων του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των ενταχθέντων σε αυτό ταµείων
και στις ασφαλισµένες του τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.
(άρθρο 23)
4. Ετήσια αύξηση των εσόδων του, από την καταβολή
εισφορών, λόγω της υπαγωγής των πωλητών Λαϊκού
Λαχείου στην ασφαλιστική κάλυψη του Ιδρύµατος µε
ταυτόχρονη µελλοντική ετήσια δαπάνη, λόγω καταβολής των προβλεπόµενων συντάξεων.
(άρθρο 28)
5. Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., λόγω της επιβολής κυρώσεων (προσαυξήσεις,
πρόσθετα τέλη, κ.λπ.), σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής των εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου.
(άρθρο 28)

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό-Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 120.300.000 ευρώ περίπου,
από την επαναχορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, λόγω επανακαθορισµού των προϋποθέσεων
καταβολής της. Ειδικά για τα έτη 2015 και 2016 η δαπάνη αυτή περιορίζεται στο ποσό των 17.200.000 ευρώ και
83.200.000 ευρώ περίπου αντίστοιχα.
(άρθρο 30)
2. Εφάπαξ µείωση των εσόδων ύψους 190.000 ευρώ
περίπου, από την ένταξη, για το έτος 2015, στη 2η αντί
την 5η που είναι σήµερα, ασφαλιστική κατηγορία του
Οργανισµού, των πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία.
(άρθρο 29)

V. Επί του Λ.Α.Ε. [λογαριασµός που έχει συσταθεί
στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ν. 3050/2002),
εν µέρει επιχορηγούµενος από τον Κρατικό Προϋπολογισµό]
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη 28.000 ευρώ περίπου, από
την παροχή δυνατότητας στους αναφερόµενους δικαιούχους να έχουν συνοδό κατά τη συµµετοχή τους στα
προγράµµατα τουρισµού που χρηµατοδοτεί ο Λ.Α.Ε..
(άρθρο 12)
2. Ετήσια δαπάνη ποσού 50.000 ευρώ περίπου, από
χορήγηση παροχών του Λογαριασµού σε µεγαλύτερο αριθµό δικαιούχων µε ταυτόχρονη αύξηση ύψους 72.000
ευρώ περίπου των εσόδων του, από την είσπραξη αυξηµένων εισφορών.
(άρθρο 35)

VI. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα – κατά βάση - από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη από:
- την αύξηση του αριθµού των εξεταζόµενων υποθέσεων από τις αρµόδιες επιτροπές, λόγω διεύρυνσης των
κατηγοριών δικαιούχων για χρήση υπηρεσιών ΚΕ.ΠΑ.,
(άρθρο 3)
- την επαναχορήγηση του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος
παραπληγίας – τετραπληγίας, κατά τη νοσηλεία των δι-

καιούχων, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να καθοριστεί,
(άρθρο 7)
- την εναρµόνιση της χρησιµοποιούµενης ορολογίας
για τη χορήγηση επιδοµάτων σε άτοµα τυφλά και µε
προβλήµατα όρασης,
(άρθρο 8)
- την χορήγηση σύνταξης αναπηρίας σε ασφαλισµένους µε µικρότερο ποσοστό, µεταγενέστερης της ασφάλισής τους, αναπηρίας (40% από 50% που είναι σήµερα),
(άρθρο 10)
- από την επέκταση των προϋποθέσεων που ισχύουν
στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση
της αναπηρικής σύνταξης και στους παλαιούς ασφαλισµένους των ΦΚΑ, που αντιρροπείται από τη µείωση του
διοικητικού κόστους στους οικείους φορείς. (άρθρο 11)
2. Ετήσια δαπάνη και αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά: α) του χρόνου εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων και β) του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό
αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
(άρθρα 22 και 25)
3. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την αύξηση του ορίου
οφειλών για την καταβολή συντάξεων σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, που αντιρροπείται µερικώς από
την αύξηση της εισπραξιµότητας για την εξόφληση των
οφειλοµένων, καθώς και από την ενδεχόµενη εφάπαξ
καταβολή ποσών που κείνται πλησίον των ορίων της υπό
ψήφιση ρύθµισης, για την ένταξη σε αυτήν.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, η
ανωτέρω δαπάνη για τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) εκτιµάται σε 9.300.000
ευρώ περίπου, για το υπολειπόµενο εξάµηνο τρέχοντος
έτους, σε 18.500.000 ευρώ περίπου για το έτος 2016, και
σε 41.700.000 ευρώ περίπου για κάθε επόµενο έτος έως
και το 2019 και για το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) εκτιµάται σε 324.000 ευρώ περίπου για το υπολειπόµενο εξάµηνο τρέχοντος έτους,
σε 648.000 ευρώ περίπου για το έτος 2016, και σε
1.050.000 ευρώ περίπου για κάθε επόµενο έτος έως και
το 2019.
(άρθρο 37)
4. Ετήσια ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από:
- από την εναρµόνιση, µε το θεσµικό πλαίσιο ΚΕ.ΠΑ.,
των κανονιστικών διατάξεων για τη χορήγηση των πάσης φύσεων παροχών κ.λπ. στα ΑµεΑ. Σε κάθε περίπτωση, το οικονοµικό αποτέλεσµα εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 2)
- την περικοπή συντάξεων και επιδοµάτων αναπηρίας
σε περίπτωσης αναγνώρισης µικρότερων ποσοστών αναπηρίας για την χορήγησή τους.
(άρθρο 9)
5. Υστέρηση είσπραξης εσόδων των προϋπολογισµών
των ΦΚΑ (κατά βάση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των τοµέων
υγειονοµικών του ΕΤΑΑ), από την περαιτέρω χορήγηση
ασφαλιστικής ενηµερότητας στο σωµατείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
(άρθρο 44)

VII. Επί του προϋπολογισµού του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την υπαγωγή στην ασφάλιση για
τον κίνδυνο του ατυχήµατος και για παροχές ασθένειας
σε είδος, των συµµετεχόντων σε προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
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την καταβολή από το ΚΕΘΕΑ των σχετικών εισφορών.
(άρθρο 24)

XIII. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)

VIII. Επί των προϋπολογισµών του Ε.Τ.Α.Α. και Φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Ετήσια µείωση των εσόδων από τη µη καταβολή της
προβλεπόµενης εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ, λόγω υπαγωγής των ωροµίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγονται σήµερα.
(άρθρο 45)

Ετήσια απώλεια εσόδων λόγω δυνατότητας υπαγωγής
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία των νέων ασφαλισµένων, καθώς και από µετάθεση καταβολής της πρόσθετης µηνιαίας εισφοράς (παρ.14 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011) για τη 1.1.2017. Η απώλεια αυτή δύναται
να αντιρροπηθεί από τη βελτίωση της εισπραξιµότητας
των εισφορών δυνάµει της νέας ρύθµισης.
(άρθρο 38)

IΧ. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Ν.Π.Δ.Δ. – µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια αύξηση των εσόδων του από την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς της ΕΡΤ Α.Ε..
(άρθρο 40)

Χ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (Ανώνυµη Εταιρεία του Δηµοσίου µη επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή εργοδοτικών εισφορών των εργαζοµένων της που είναι ασφαλισµένοι στο
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
(άρθρο 40)

XΙ. Επί του προϋπολογισµού του ΤΠΔΥ (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Εξοικονόµηση δαπάνης, από την κατάργηση της δυνατότητας αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων στον ΤΠΔΚΥ, ο οποίος υπολογίζεται για τη χορήγηση του εφάπαξ.
(άρθρο 32)

XΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.) (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη (από µελλοντικές συντάξεις) και αύξηση εσόδων (από την καταβολή εισφορών) λόγω της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του εν λόγω ταµείου των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε την ιδιότητα του συντάκτη στα Γραφεία Τύπου των αθλητικών οµοσπονδιών.
(άρθρο 20)
2. Ετήσια δαπάνη και αύξηση εσόδων (από την καταβολή πρόσθετης εισφοράς) από την ένταξη των τεχνικών τύπου των περιοδικών και των τυπογραφικών επιχειρήσεων που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εκτύπωση περιοδικών στις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων και τη συνακόλουθη δυνατότητα συνταξιοδότησης τους νωρίτερα ή προσαύξησης στη σύνταξή τους.
(άρθρο 21)
3. Ετήσια δαπάνη ύψους 36.000 ευρώ περίπου από τη
χορήγηση των προσαυξήσεων (συζύγου και τέκνων) επί
των συντάξεων του τ. ΤΣΠΕΑΘ µε τις ίδιες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως φύλου, στους δικαιούχους.
(άρθρο 41)

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για την ανακούφιση των
ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση
της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ετήσια πρόσθετη δαπάνη η οποία εκτιµάται σε
1.200.000 ευρώ περίπου, για το έτος 2015 και σε
2.350.000 ευρώ περίπου, για το έτος 2016, από την καταβολή του προβλεπόµενου παραβόλου για την χρήση
των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΑ., σε νέες κατηγορίες δικαιούχων
(άρθρο 3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς που αντιστοιχεί στον χρόνο εκτός υπηρεσίας
που θα αναγνωρίσουν οι επαναπροσληφθέντες βάσει
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2190/1994, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από τον αριθµό των υπαλλήλων
που θα κάνουν χρήση της διάταξης, τον χρόνο εκτός υπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών τους κ.λπ..
(άρθρο 22)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

IΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό-Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ποσού 4.320 ευρώ περίπου, από την καταβολή αποζηµίωσης στα δύο (2) νέα µέλη που θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ του
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Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Για το τρέχον έτος η δαπάνη αυτή περιορίζεται στο ποσό των 2.160 ευρώ περίπου.
(άρθρο 6)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση συγκρότησης κλιµακίων ελέγχου για τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπεται να εκδοθούν και εκτιµάται από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των
480.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 13)
3. Ετήσια δαπάνη από την επέκταση των ευνοϊκότερων διατάξεων που ίσχυαν κατά τα έτη 2008-2012 για τη
συνταξιοδότηση µητέρων ανηλίκων, ασφαλισµένων του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των ενταχθέντων σε αυτό ταµείων
και στις ασφαλισµένες του τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.
(άρθρο 23)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ..

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό-Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 120.300.000 ευρώ περίπου,
από την επαναχορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, λόγω επανακαθορισµού των προϋποθέσεων
καταβολής της. Ειδικά για τα έτη 2015 και 2016 η δαπάνη αυτή περιορίζεται στο ποσό των 17.200.000 ευρώ και
83.200.000 ευρώ περίπου αντίστοιχα.
(άρθρο 30)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α..
2. Εφάπαξ µείωση των εσόδων ύψους 190.000 ευρώ
περίπου, από την ένταξη, για το έτος 2015, στη 2η αντί
την 5η που είναι σήµερα, ασφαλιστική κατηγορία του
Οργανισµού, των πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία.
(άρθρο 29)
Η ανωτέρω µείωση εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του ΟΓΑ.

V. Επί του Λ.Α.Ε. [λογαριασµός που έχει συσταθεί
στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ν. 3050/2002),
εν µέρει επιχορηγούµενος από τον Κρατικό Προϋπολογισµό]
Ετήσια πρόσθετη δαπάνη 28.000 ευρώ περίπου, από
την παροχή δυνατότητας στους αναφερόµενους δικαιούχους να έχουν συνοδό κατά τη συµµετοχή τους στα
προγράµµατα τουρισµού που χρηµατοδοτεί ο Λ.Α.Ε..
(άρθρο 12)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Λ.Α.Ε..

VI. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα – κατά βάση - από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη από:
- την αύξηση του αριθµού των εξεταζόµενων υποθέσεων από τις αρµόδιες επιτροπές, λόγω διεύρυνσης των

κατηγοριών δικαιούχων για χρήση υπηρεσιών ΚΕ.ΠΑ.,
(άρθρο 3)
- την επαναχορήγηση του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος
παραπληγίας – τετραπληγίας, κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να καθοριστεί,
(άρθρο 7)
- την εναρµόνιση της χρησιµοποιούµενης ορολογίας
για τη χορήγηση επιδοµάτων σε άτοµα τυφλά και µε
προβλήµατα όρασης,
(άρθρο 8)
- την χορήγηση σύνταξης αναπηρίας σε ασφαλισµένους µε µικρότερο ποσοστό, µεταγενέστερης της ασφάλισής τους, αναπηρίας (40% από 50% που είναι σήµερα),
(άρθρο 10)
- από την επέκταση των προϋποθέσεων που ισχύουν
στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση
της αναπηρικής σύνταξης και στους παλαιούς ασφαλισµένους των ΦΚΑ, που αντιρροπείται από τη µείωση του
διοικητικού κόστους στους οικείους φορείς. (άρθρο 11)
2. Ετήσια δαπάνη και αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά: α) του χρόνου εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων και β) του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό
αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
(άρθρα 22 και 25)
3. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την αύξηση του ορίου
οφειλών για την καταβολή συντάξεων σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, που αντιρροπείται µερικώς από
την αύξηση της εισπραξιµότητας για την εξόφληση των
οφειλοµένων, καθώς και από την ενδεχόµενη εφάπαξ
καταβολή ποσών που κείνται πλησίον των ορίων της υπό
ψήφιση ρύθµισης, για την ένταξη σε αυτήν.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, η
ανωτέρω δαπάνη για τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) εκτιµάται σε 9.300.000
ευρώ περίπου, για το υπολειπόµενο εξάµηνο τρέχοντος
έτους, σε 18.500.000 ευρώ περίπου για το έτος 2016, και
σε 41.700.000 Ευρώ περίπου για κάθε επόµενο έτος έως
και το 2019 και για το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) εκτιµάται σε 324.000 ευρώ περίπου για το υπολειπόµενο εξάµηνο τρέχοντος έτους,
σε 648.000 ευρώ περίπου για το έτος 2016, και σε
1.050.000 ευρώ περίπου για κάθε επόµενο έτος έως και
το 2019.
(άρθρο 37)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των Φ.Κ.Α..

VII. Επί του προϋπολογισµού του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την υπαγωγή στην ασφάλιση για
τον κίνδυνο του ατυχήµατος και για παροχές ασθένειας
σε είδος, των συµµετεχόντων σε προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
την καταβολή από το ΚΕΘΕΑ των σχετικών εισφορών.
(άρθρο 24)
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Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΚΕΘΕΑ.

VIII. Επί των προϋπολογισµών του Ε.Τ.Α.Α. και Φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης
Ετήσια απώλεια εσόδων λόγω δυνατότητας υπαγωγής
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία των νέων ασφαλισµένων, καθώς και από µετάθεση καταβολής της πρόσθετης µηνιαίας εισφοράς (παρ. 14 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011) για τη 1.1.2017. Η απώλεια αυτή δύναται
να αντιρροπηθεί από τη βελτίωση της εισπραξιµότητας
των εισφορών δυνάµει της νέας ρύθµισης.
(άρθρο 38)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων των προϋπολογισµών των ανωτέρω φορέων.

ΙX. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
Ετήσια µείωση των εσόδων από τη µη καταβολή της
προβλεπόµενης εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ, λόγω υπαγωγής των ωροµίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγονται σήµερα.
(άρθρο 45)
Η ανωτέρω µείωση θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του ΑΚΑΓΕ.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Βαρουφάκης

Π. Σκουρλέτης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ. Στρατούλης
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