ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
<(Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηψιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της
ψηψιακής διακυβέρνησης»
Άρθρο Ι
Ρύθμιση ασψαλιστικών εισψορών

—

Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) στην παρ. Ι τροποιτοιείται το δεύτερο εδάψιο ως προς τον
αριθμό των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο
ως προς τα αρμόδια όργανα, γ) στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο ως προς τον αριθμό των
δόσεων, δ) στην παρ. 4 τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία
καταβολής της πρώτης δόσης, ε) η παρ. ό τροποποιείται ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ. 8, τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ) και στ), ζ) στην παρ. 9
τροποποιείται η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το
άρθρο 32 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 32
Ρύθμιση ασψαλιστικών εισψορών
1. Η προθεσμία καταβολή ς οψειλών από ασψαλιστικές εισψορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και
ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 3θή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμψάνισης του κορωνοΙού ςονμ-ι9, σύμψωνα με το
άρθρο 3 της από 11.3,2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τα άρθρα
εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α 86), το άρθρο 10 του ν. 4684/ 2020 και το άρθρο πέμπτο
της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), παρατείνεται εκ νέου μέχριτην 31η Δεκεμβρίου 2021.
Οι ανωτέρω ασψαλιστικές οψειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται
να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.
Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαψίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οψειλέτη, και
οψειλές ασψαλιστικών εισψορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021,
απαιτητών από 111ι.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εψόσον πρόκειται για
εργοδότες

ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων

για την αντιμετώπιση της πανδη μίας ςΟνΙο-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με
απόψαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμαςτου Κέντρου
Είσπραξης Ασψαλιστικών Οψειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην
ηλεκτρονική πλατψόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω
ηλεκτρονικής εψαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοτιο του -Ε.Φ.Κ.Α.. Αρμόδια όργανα για την
έκδοση της απόψασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι τιροΙστάμενοι των περιψερειακών υπηρεσιών του
ΚΕΑ.Ο.
3. Βασικές οψειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. Ι κεψαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προοαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης
καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο
δυόμιση εκατοοτιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οψειλές που
υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με
επιτόκιο.
4. Η υπαγωγή του οψειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόψαση
υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.
6. Ο οψειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εψάπαξ εξόψληση του
υπολοίπου των ρυθμισμένων οψειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.
7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οψειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε
δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εψόσον τηρούνται σι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμψωνα με τις
διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οψειλέτη τα εξής ευεργετήματα:
α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται
αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εψόσον για
το έργο, γιατο οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υψίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οψειλές. Σε
περίπτωση ύπαρξης οψειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση
ποσού ίσου με την οψειλή.
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσις
επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οψειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που
έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης
αίρεται μετην υπαγωγή του οψειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά
από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη
για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

5) αναστέλλεται η Ποινική δίωξη σε βάρος του οψειλέτη, κατά το άρθρο Ι του αν. 86/1967 (Α’ 136), και
αναστέλλεται η παραγραψή Του Ποινικού αδικήματος, κατά ιταρέκκλιση των χρονικών Περιορισμών του
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί
διακόπτεται.

ή,

εψόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή

Η παραγραψή των οψειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται
και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
9. Η απώλεια της ρύθμισης εττιψέρει τις ακόλου0ες συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οψειλής και των Προηγούμενων
τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,
γ) την επιδίωξη της είσιτραξης της οψειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.
ΙΟ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.
11. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι
προθεσμίες υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και καταβολής της πρώτης δόσης,
να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα Θέματα και λεπτομέρειες για την
εψαρμογή του παρόντος».

Άρθρο 2
Επανένταξη πληγέντων από την τιανδημία του κορωνοΙού σε καθεστώς ρύθμισης ασψαλιστικών
οψειλών Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4756/2020
—

Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) αντικαθίσταται η παρ, 1, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς
τον τρόπο συντέλεσης της επανένταξης των οψειλετών στη ρύθμιση, γ) τροποποιείται η παρ. 3 ως προς
το αντικείμενο της εξουσιοδότησης καιτο άρθρο 33 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 33
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασψαλιστικών οψειλών
Ι. Οψειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής,
δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την
υπολειπόμενη οψειλή και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:
(α) οψειλέτες με ασψαλιστικές οψειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής
καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμψάνισης του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19,
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σύμψωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Α’ 83), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και την από 1.5.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
(β) εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι
αντιμετώπιση της πανδημίας

ή ελεύθεροι επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την

ςΟνιο-ι9, και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόψαση

του Υπουργού Οικονομικών,
(γ) εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας της ως άνω απόΦασης του Υπουργού
Οικονομικών, με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 μέχρι
31.7.2021,
2. Η επανένταξη των οψειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός
Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία καταβολής όλων των
επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν
ανεξόψλητες την ημέρα της αναβίωσης.
3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα της απώλειας των ρυθμίσεων της παρ. 1, να παρατείνεται η
ημερομηνία πληρωμής της παρ. 2, και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την

εψαρμογή της διαδικασίας επανένταξης σύμψωνα με το παρόν».
Άρθρο 3
Διαγραψή προσωπικών δεδομένων Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4792/2021
-

Η περ. δ της παρ. ό του άρθρου 27 ν. 4792/2021 (Α’ 54) τροποποιείται ως προς τον αριθμό των ημερών
και η παρ. 6 διαμορψώνεται ως εξής:
«6. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137):
α) Η ανώνυμη εταιρεία μετην Επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.»
και διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.
β) Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικά τίτλο <ιΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την
Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει
για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της
ηλεκτρονικής πλατψόρμας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασψαλίζουν
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την ασψάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των
δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατψόρμας του

παρόντος. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
επιψορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις του
ΓΚΠΔ. Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμψωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.
γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση
των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό ςονιο-19
(5Ι15), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. Ι του άρθρου 2 του ν. 4790/2021.
5) Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατψόρμα διαγράψεται οριστικά μετά την
πάροδο τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση.».
Άρθρο 4
Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

1. Στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί μεθοριακοί
εργαζόμενοι, σύμψωνα με την περ. β’ του άρθρου 9 του Μέρους Πρώτου της Συμψωνίας για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, οτην Ελληνική επικράτεια,
σύμψωνα με την περ. 5’ του άρθρου 9 του Μέρους Πρώτου της προαναψερόμενης Συμψωνίας,
χορηγείται, μετά από αίτησή τους, πιστοποιητικό δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζόμενου.
2. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναγνωρίζει στους ανωτέρω μισθωτούς και μη μισθωτούς μεθοριακούς
εργαζόμενους τη διατήρηση της ισχύος του δικαιώματος στην εργασία το οποίο κατοχύρωσαν πριν την
1η12021
και δεν χορηγεί καθεστώς διαμονής.
3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη
κα0ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των δικαιολογητικών, η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού, θέματα κοινωνικής ασψάλισης και περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή
λεπτομερειακό ζήτημα για την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 5
Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) Τροποποίηση άρθρου 5 ν.
2232/1994
Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 (Α’ 140) προστίθενται τρία νέα εδάψια και το άρθρο 5
—

διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 5
Πρόεδρος Αντιπρόεδροι
-

ς

1. Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ. ορίζεται με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών για μία τετραετία, μετά από
Πρόταση της ολομέλειας της Θ.Κ.Ε.. Η επιλογή του Προέδρου γίνεται από Προσωπικότητες εγνωσμένου
κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινωνικής αποδοχής που υποδεικνύονται ανά
τετραετία από καθεμία από τις τρεις ομάδες, οι οποίες κατά το άρθρο 3 συγκροτούν την Ο.Κ.Ε. και κατά
τη σειρά που αναψέρονται σε αυτό. Το τιροτεινόμενο πρόσωπο για τη Θέση του Προέδρου πρέπει να
συγκεντρώσει την πλειοψηψία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της Θ.Κ.Ε.. Μετά από δύο άκαρπες
ψηψοψορίες μπορεί να προταθεί από την Ολομέλεια και νέος ή νέοι υποψήψιοι και τη Θέση του
Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που Θα συγκεντρώσει την πλειοψηψία του όλου αριθμού των μελών
της Ολομέλειας. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. μπορεί να επανεκλεγεί για άλλη μία Θητεία, εψόσον υποδειχΘεί
ως υποψήψιος από την ομάδα της οποίας είναι η σειρά και επανεκλεγεί με την ίδια παραπάνω
διαδικασία και πλειοψηψία από την Ολομέλεια.
2. Για την πρόταση του υτιοψήψιου Προέδρου, η Ολομέλεια συνέρχεται με πρωτοβουλία του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε ένα (1) μήνα από τη Συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε σώμα. Για τη
διεξαγωγή της ψηψοψορίας, η ολομέλεια εκλέγει προσωρινά Προεδρείο από τρία (3) μέλη που
εκπροσωπούν τις τρεις ομάδες.
3. 0 Πρόεδρος εκπροσωπείτην Θ.Κ.Ε., έχει την ευθύνη της δράσης της Θ.Κ.Ε., διευΘύνειτις συνεδριάσεις
του Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει την ημερήσια
διάταξη λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα μέλη και προβαίνει στη Θεώρηση των
πρακτικών. Η εγγραΦή Θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας που τη ζήτησαν είκοσι
τουλάχιστον μέλη είναι υποχρεωτική.
4. Η ΟΚΕ. έχει τρεις αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της Ομάδας από την οποία
προέρχονται για μία τετραετία, Η εκλογή απαιτεί πλειοψηψία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της
ομάδας. Η Θητεία των αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιμη. Η σύγκληση των ομάδων προς εκλογή
αντιπροέδρων γίνεται με ευθύνη του προέδρου της Θ.Κ.Ε..
5. Οι αντιπρόεδροι αντικαΘιστούν και επικουρούν τον πρόεδρο, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας.
Η αντικατάσταση του Προέδρου, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ισχύει και στην
περίπτωση που αυτός ελλείπει για οποιοδήποτε λόγο.
Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαψίου, εψόσον η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει ορίσει τη σειρά
προτεραιότητας των Αντιπροέδρων για την αντικατάσταση του Προέδρου, κατά τα οριζόμενα
στον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Θ.Κ.Ε., η σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον
ορισμό της ως άνω σειράς προτεραιότητας γίνεται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία του πρεσβύτερου
Αντιπροέδρου και, σε τιερί.πτωση που αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον αμέσως επόμενο
στη σειρά πρεσβύτερο Αντιπρόεδρο, ο οποίος διευθύνει και τις σχετικές συνεδριάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Η σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που
δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την επέλευση της έλλειψης του Προέδρου.

6. Η εκλογή των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την Ολομέλεια με μυστική
ψηψοψορία».
Άρθρο ό
Ασψαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»
1. Για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», οι Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις εισψορών κύριας ασψάλισης,
επικουρικής ασψάλισης, εψάτιαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης προς τους ενταχθέντες στον
Ε.Φ.Κ.Α. ψορείς, για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013, υποβάλλονται
μέχρι ττέρατος της ειδικής διαχείρισης, χωρίς την επιβολή προστίμων και ττροσαυξήσεων. Σε αυτές τις
Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις απεικονίζονται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως πραγματικής
απασχόλησης:
α) στην συμπληρωματική Α.Π.Δ. προς το πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για το χρονικό διάστημα από 18.4.2012
έως και 30.4.2012 και στις καταστάσεις και δηλώσεις προς πρώην ψορείς επικουρικής ασψάλισης και
εψάπαξ παροχής γιατο ίδιο χρονικό διάστημα, εννέα (9) ημέρες ασφάλισης πλήρους μηνια[ας κανονικής
οκτάωρης απασχόλησης για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες της εταιρείας, οι οποίοι, κατά το
παραπάνω χρονικό διάστημα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την εταιρεία αυτή.
β) στις Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων Μαΐου 2012 έως Σεπτεμβρίου 2013 προς το πρώην Ι.Κ.Α
Ε.Τ.Α.Μ. και στις καταστάσεις και δηλώσεις προς πρώην ψορείς επικουρικής ασψάλισης και εψάπαξ
παροχής για τις ίδιες ασψαλιστικές περιόδους, είκοσι πέντε (25) ημέρες ασψάλισης πλήρους μηνιαίας
κανονικής οκτάωρης απασχόλησης για τους υπαλλήλους της εταιρείας και έως είκοσι οκτώ (28) ημέρες
ασψάλισης πλήρους μηνιαίας κανονικής οκτάωρης απασχόλησης για τους εργατοτεχνίτες της εταιρείας,
σι οποίοι, κατά τα αντίστοιχα δηλούμενα χρονικά διαστήματα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την
εταιρεία αυτή.
γ) στις δηλώσεις προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην Ε.Τ.Α.Α. και στις καταστάσεις του Τομέα
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων του πρώην Ε.Τ.Α.Α., το χρονικό διάστημα από
18.4.2012 έως και 30.4.2012 ως ημέρες ασψάλισης πλήρους κανονικής απασχόλησης και οι μήνες Μάιος
2012 έως και Σεπτέμβριος 2013 ως πλήρεις μήνες ασψάλισης για τους εμμίσθους δικηγόρους της
εταιρείας και για τους εργαζομένους αυτής ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων του Πρώην Ε.Τ.Α.Α., αντίστοιχα, οι οποίοι, κατά τα χρονικά αυτά
διαστήματα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την εταιρεία αυτή.
2. Στις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη
υπολογίζονται επί τη βάσει του συμβατικού μισθού εκάστου εργαζομένου και του δηλωθέντος για τον
Μάρτιο 2012 πακέτου ασψαλιστικής κάλυψης εκάστου.
3, Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και δεν συμπεριλαμβάνονται στις Α.Π.Δ., καταστάσεις και
λοιπές δηλώσεις της Παρ. 1 σι εργαζόμενοι της εταιρείας, για τους οποίους, κατόπιν τελεσ[δικης
δικαστικής απόψασης, έχουν εκδοθεί αντίστοιχες πράξεις καταλογισμού από τους αρμόδιους ψορείς
κοινωνικής ασψάλισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις ασψαλιστικές περιόδους και

ημέρες ασψάλισης που περιλαμβάνονται σε αυτές τις πράξεις καταλογισμού. Προς διασταύρωση των
αντίστοιχων ασψαλιστικών περιόδων και ημερών ασφάλισης μηνιαίως με σκοπό τη σύνταξη και υποβολή
των Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1, σι αρμόδιες υπηρεσίες του θ-Ε.Φ.Κ.Α.
κοινοποιούν προς την εταιρεία της παρ. 1 τις πράξεις καταλογισμού και τα αναλυτικά στοιχεία των
εργαζομένων του προηγουμένου εδαψίου εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την υποβολή των Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών
δηλώσεων της παρ. Ι αναστέλλεται η έκδοση πράξεων καταλογισμού για τους εργαζομένους της παρ. Ι
γιατο χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013.
4. Το σύνολο του χρόνου ασψάλισης, σ οποίος δηλώνεται με τις Α.Π.Δ., καταστάσεις καιλοιπές δηλώσεις
της παρ. 1, θεωρείται πραγματικός συντάξιμος χρόνος ασψάλισης, με εξαίρεση χρόνο, για τον οποίο έχει
χωρήσει ασφάλιση των εργαζομένων της παρ. Ι από άλλη αιτία, απασχόληση ή δραστηριότητα.
5. Το σύνολο των εισψορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες προκύπτουν από τις Α.Π.Δ.,
καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1, καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς την
επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων γιατο Ελληνικό Δημόσιο και για την εταιρεία της παρ. 1.
6. Η κατά την παρ. Ι υποβολή Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων από την εταιρεία αυτή δεν
αποτελεί τεκμήριο αναγνώρισης μισθολογικών διαφορών.
7. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5, καθώς και ο χρόνος καταβολής των
εισψορών.
8. Οι τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής των Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1 και
κάθε άλλη λεπτομέρεια που αψορά στην εφαρμογή των διαδικασιών του παρόντος καθορίζονται με
απόψαση του Διοικητή του θ-Ε.Φ.Κ.Α..

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡ ΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Μ ΙΧΛΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

—

ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
\ΑΙίΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΗΜ

νΑιιικικι1ιΛ

ΒΛΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Κ\1Ι

‘1

Ρ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Α ι 0μ.
Ειδ.
ςγ’ιΟηκ σήμρ

2
))

,

&‘
-‘ήή’

4

11’’2.ι”)
--/ιΙλί
/ί1Γ

_---

Ι

Συνοπτική

[άλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ— ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηψιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της
ψηψιακής διακυβέρνησης»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Δημήτριος Διαμαντόπουλος, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασψαλίσεων, τηλ: 213 1516871

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

—

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΙΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Η παρούσα τροπολογία αποτελείται από έξι (6) άρθρα με τα οποία εισάγονται
προβλέψεις α) για τη διεύρυνση του καθεστώτος ρύθμισης οψειλών επιχειρήσεων
και ελευθέρων επαγγελματιών από ασψαλιστικές εισψορές κατά τη διάρκεια της
πανδημίας και τη δυνατότητα επανένταξης σε καθεστώς ρύθμισης πληπόμενων
επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και εργαζομένων που έχουν απωλέσει τη
ρύθμιση λόγω της πανδημίας, β) τη χρονική επέκταση της διατήρησης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στα πληροψοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τους
αυτοδιαγνωστικσύς ελέγχους (5Ι-5πΒ), γ) την έκδοση πιστοποιητικού
μεθοριακού εργαζομένου για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται
στην Ελλάδα, 6) τη λειτουργία της ΟΚΕ σε περίπτωση έλλειψης του Προέδρου της,
ε) την ασψαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων στην ΕΝΑΕ ΑΕ.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι προβλέψεις αντιμετωπίζουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει
διαμορψωΘεί λόγω της πανδημίας για τις πληπόμενες δραστηριότητες και
κοινωνικές ομάδες, η οποία έχει οδηγήσει εργοδότες και ασψαλισμένους να
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ασψαλιστικές τους υποχρεώσεις (άρθρο 12). Παράλληλα, διασψαλίζεται ότι δεν Θα δημιουργηθεί ζήτημα ως προς την
προστασία προσωπικών δεδομένων βάσει του κείμενου προστατευτικού πλαισίου,
με τη διατήρηση των δεδομένων για επαρκή χρόνο ώστε να γίνονται
αποτελεσματικά σι έλεγχοι τήρησης του Ι-πΒ από τον ελεγκτικό μηχανισμό
(άρθρο 3). Ομοίως, αντιμετωπίζονται διοικητικές δυσχέρειες που έχουν συναντήσει
μεθοριακοί εργαζόμενοι του Ηνωμένου Βασιλείου που μετακινούνται μεταξύ της
χώρας τους και της Ελλάδας, όπου εργάζονται με μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία
(άρθρο 4) και επιλύεται το διαδικαστικής ψύσεως ζήτημα εκ της έλλειψης του
προσώπου του Προέδρου της ΟΚΕ., που είχε οδηγήσει τον θεσμό σε αδυναμία
εκτέλεσης της αποστολής του μέχρι την ανάδειξη νέου (άρθρο 5). Τέλος,
τακτσπσιούνται ασψαλιστικά οι εργαζόμενοι της ΕΝΑΕ ΑΕ για το διάστημα 20122013, όταν παρείχαν εργασία εκ περιτροπής για τις ανάγκες του Πολεμικού
Ναυτικού και ήταν ζητούμενο η πλήρης ασψαλιστική τους κάλυψη (άρθρο 6).

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Όσους ιτλήπονται από την πανδημία και είτε έχουν λάβει παράταση
καταβολής ασψαλιστικών οψειλών βάσει του αρ. 32 ν. 4756/2020 είτε οψείλουν
τέτοιες για την περίοδο Μαρτίου 2020 Ιουλίου 2021, αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση.
—

Άρθρο 2:
πλήπονται από την πανδημία και απώλεσαν τη ρύθμιση
ασψαλιστικών οψειλών τους κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2020
Ιουλίου
2021.
Όσους

—

Άρθρο 4: Όσους είναι μεθοριακοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα εκ του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Άρθρο 6: Όσους εργάζονταν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ κατά την περίοδο μεταξύ
2012 και 2014.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Άρθρο 1: άρθρο 32 ν. 4756/2020 (Α’ 235)
Άρθρο 2: άρθρο 33 ν. 4756/2020
Άρθρο 3: άρθρο 27 ν. 4792/2021 (Α’ 54)
Άρθρο 5: άρθρο 5 ν. 2232/1994 (Α 140)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
ϊ) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής αττόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Πρόκειται για διατάξεις που θέτουν πρωτογενώς το
εξουσιοδοτικό πλαίσιο για κανονιστικές ρυθμίσεις.

Ίί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

-________________

Συναψείς πρακτικές
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‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

Χ ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

ι) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ίί) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ί

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
με την αξιολογούμενη ρύθμιση
επιδιώκονται
.:,·
‘

ΕΙ

ιιΤ

Γ1
1

ΓΙΞ
Ε

υ,
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Να ενισχυθούν οι πληττόμενες από την
ττανδημία κοινωνικές ομάδες, ώστε να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις οψειλές
Τους.
-

ι) βραχυπροθεσμοι:

Να
αντιμετωπιστούν
διαδικαστικού
,
χαρακτηρα ζητηματα που συναρτωνται με την
εψαρμογή του Πλαισίου Προστασίας από την
πανδημία.
-

Ι

Να διασψαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση της
αποστολής της Οικονομικής και Κοινωνικής
-

θεμελιώδους
Επιτροπής
ως
διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου.

θεσμού

Να υπάρξει ομαλή μετάβαση ως προς την
κυκλοψορία των εργαζομένων από την
αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

-

Να επιλυθεί η εκκρεμότητα ως προς την
πλήρη ασψαλιστική κάλυψη των εργαζομένων
στην ΕΝΑΕ ΑΕ.
-

1) μακροπρόθεσμοι:

Να διατηρηθεί η κοινωνική ειρήνη κατά τη
διάρκεια των έκτακτων καταστάσεων που
διέρχεται η χώρα εξαιτίας της πανδη μίας του
κορωνοϊού.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο

Στόχος
Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οψειλών από
ασψαλιοτικές εισψορές και σε όσους δεν έχουν ενταχθεί σε
ρύθμιση για τις ο4ειλές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου
Ιουνίου 2021, απαιτητές από 1/3/2020 έως και
2020
31/7/2021 και αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις έως και σε
εβδομήντα δύο (72) και μάλιστα άτοκες για έως και τριάντα έξι
(36) δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει
μέχρι 31.01.2022 στο ΚΕλσ., οπότε και καταβάλλεται η πρώτη
δόση.
—

2

Παρέχεται δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς
ρύθμισης σε ψυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
με οψειλές από ασψαλιστικές εισψορές που είχαν υπαχθεί σε
ρύθμιση και την απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού
διαστήματος Μαρτίου 2020 Ιουλίου 2021.
—

3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται ο χρόνος
διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την
εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται από τη νομοθεσία
για τη δήλωση των αποτελεσμάτων αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
(5θΙ-5) στα οικεία πληροψοριακά συστήματα από επτά (7) σε
τριάντα (30) ημέρες.
Με τον τρόπο αυτόν, επιλύονται ζητήματα που ανέκυψαν κατά
τη διάρκεια ελέγχων σε εργοδότες σε ό,τι αψορά την τήρηση
της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, λόγω
μη επιτρεπτής διατήρησης των δεδομένων για το χρόνο που
απαιτείται από τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, λόγω της
πολυπλοκότητας του ελεγκτικού μηχανισμού στο τομέα της
Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και της άσκησης δικαιωμάτων
στον τομέα του εργατικού δικαίου, όπως έχει διαμορψωθεί με
τη θέσπιση κανόνων προς αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςσνιο
19, το τροποποιούμενο χρονικό διάστημα των επτά (7) ημέρων
δεν επαρκεί για την προάσπιση μέσω των ελέγχων του
δημόσιου συμψέροντος στο τομέα της προστασίας της
δημόσιας υγείας, κάτι που αποτελεί την ουσία του σκοπού
επεξεργασίας των υπόψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το προτεινόμενο διάστημα των τριάντα (30) ημερών είναι
εύλογο και ανάλογο με τον ανωτέρω σκοπό της επεξεργασίας,
ευρίσκεται σε συμψωνία με την αρχή του περιορισμού του

4

5

ό

χρόνου αποθήκευσης κατά το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)
και δεν περιορίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
υποκε ιμένων της επεξεργασίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση η χώρα μας εναρμονίζεται με τις
προβλέψεις του άρθρου 26 της Συμψωνίας για την Αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ της 19.022019 ως προς
την έκδοση εγγράψου που να πιστοποιεί το καθεστώς και τα
δικαιώματα των Βρετανών μεθοριακών εργαζομένων με
μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία, οι οποίοι δεν διαμένουν στην
Ελλάδα. Σε αντίθεση με το έγγραψο διαμονής του άρθρου 18
της ίδιας Συμψωνίας, το έγγραψο που εισάγεται με την
προτεινόμενη διάταξη δεν χορηγεί νέο καθεστώς διαμονής,
αλλά αναγνωρίζει προϋψιοτάμενο δικαίωμα άσκησης
οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, το οποίο
διατηρείται. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται οι Βρετανοί
μεθοριακοί εργαζόμενοι (άλλως διασυνοριακοί εργαζόμενοι)
ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην κυκλοψορία
δυνάμει του άρθρου Ι4της Συμψωνίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το κενό του
Πλαισίου λειτουργίας της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (ΟΚΕ.), όπου δεν αντιμετωπίζεται η περίπτωση της
αναπλήρωσης του Προέδρου της όταν αυτός ελλείπει ή δεν
υψίσταται για οποιονδήποτε λόγο. Συγκεκριμένα, υιοθετείται η
ίδια πρόβλεψη που ισχύει και στην περίπτωση αναπλήρωσης
λόγω απουσίας ή κωλύματος, ήτοι ότι αναπληρώνεται από
τους Αντιπροέδρους εκ περιτροπής. Προβλέπεται, επίσης, ο
χρόνος και ο τρόπος ανταπόκρισης της ΟΚΕ. σε περίπτωση
που ασκούντες καθήκοντα Προέδρου Αντιπρόεδροι δεν έχουν
οριστεί, για λόγους διασψάλισης της διοικητικής συνέχειας και
της απρόσκοπτης εκπλήρωσης της αποστολής της.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τακτοποιούνται ασψαλιστικώς
οι εργαζόμενοι της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε.», οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από
18.04.2012 έως και 30.09.2013 παρείχαν την εργασία τους με
το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης απασχολούμενοι
στη συντήρηση των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού προς
αποτροπή της απαξίωσης αυτών, προκειμένου για το εν λόγω
χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι αυτοί να καλυψθούν
ασψαλιστικώς για πλήρη μηνιαία απασχόληση. Η προτεινόμενη
ρύθμιση
έχει
αποκλειστικώς
κοινωνικοασψαλιστικό
χαρακτήρα, δεν επιδρά στον χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας και δεν θίγει τις όποιες
εκκρεμείς δίκες μεταξύ τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛ ΙΤΙΣΤΙ ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Ε Μ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

/ ποιοτική αποτίμηση:
Διευκολύνονται οι ιτληπόμενες από την πανδημία δραστηριότητες και κοινωνικές ομάδες, ώστε να
ανταποκρι&ύν στις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Βελτιώνεται η διοικητική λειτουργία στην περίπτωση
του ελέγχου εφαρμογής των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (5ΡΙ4Ρ55) και των μετακινήσεων των μεοριακών
εραζομένων που προέρχονται από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Τακτοποιού νται ασφαλιστικά οι εργαζόμενοι στα
νιΥυπηεία του Σκαραμαικά. Αντιμετωπίζεται το κενό στη λειτουργία της ΟΚΕ επί απουσίας του Προέδρου της.

Σχολιασμός

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙ ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟ Ν Ο ΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩ Ν Ί Σ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΊΚΟΤΗΤ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Το δημοσιονομικό κόστος εκ των ρυιμίσεων των άριρων 1, 2, 3, 7 σταιμίζεται με την Κοινωνική ωφέλεια εκ
των αποτελεσμάτων τους και ιδίως με λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την προστασία του
κοινωνικού συνόλου από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας και με τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

Χ

13

ΚΟΙΝ Ω ΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ Κα,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

_________

_______

στους στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής!
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική

εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτ[μηση:

Οι κίνδυνοι συνδέονται ιδίως με τη διαχείριση της αλλαγής εκ των ρυμίσεων που εισάνονται και
αντιμετωπίζονται με την επαρκή προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις εφαρμόσει και να τις

υποστηρίξει.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολσνία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξισλογσύμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας
24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Αρ. 82 παρ. 3 Συντ

111

Ενωσιακό δίκαιο

25.

11

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
1
Διεθνείς συμβάσεις

Συμψωνία Αττοχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ι
__28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

______________________________________________

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολσούμενηςρύδμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Άρθρο 32
1.Η Προθεσμία καταβολής οψειλών από
ασψαλιστικές εισψσρές εργοδοτών,
αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων
επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε
μέχριτην 30ή Απριλίου 2021 στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπε ιών της εμψάνισης
του κορωνοϊού ςονΙο-19, σύμψωνα με
το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23 της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο 8 της από
20.32020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4683/2020 (Α’ 83), το άρθρο 25 της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο Ι του ν. 4684/2020, το άρθρο 10
του ν. 4684/ 2020 και το άρθρο 55 της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία

Ρύθμιση ασψαλιοτικών εισ4ορών
—

Τροποποίηση άρθρου 32 ν.
4756/2020

Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’
235), α) στην παρ. Ι τροποποιείται το
δεύτερο εδάψιο ως προς τον αριθμό
των δόσεων και προστίθεται νέο
τρίτο

εδάψιο,

β)

στην

παρ.

2

τροποποιείταιτο δεύτερο εδάψιο ως
προς τα αρμόδια όργανα, γ) στην
Παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο
εδάψιο ως προς τον αριθμό των
δόσεων,

δ)

στην

παρ.

4

τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο ως
προς την καταληκτική ημερομηνία
καταβολής της Πρώτης δόσης, ε) η
παρ. ό τροποποιείται ως προς την
απαλλαγή

από

την

υποχρέωση

καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ.
8, τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ)
και στ), ζ) στην παρ. 9 τροποποιείται

η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται
ως

το

προς

αντικείμενο

εξουσιοδότησης και

ΤΟ

της

άρθρο 32

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 32
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισορών
1. Η προθεσμία καταβολής οψειλών
από

εισψορές

ασψαλιστικές

εργοδοτών,

αυτοαπασχολούμενων

και ελευθέρων επαγγελματιών, η
οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή
Απριλίου

2021

μέτρων

στο

Πλαίσιο των

αντιμετώπισης

των

αρνητικών συνεπειών της εμψάνισης
του κορωνοΙού

ςονιο-ι9,

σύμφωνα

με το άρθρο 3 της από 11.32020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το
άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), παρατείνεται εκ
νέου μέχριτην3ίη Δεκεμβρίου 2021.
Οι ανωτέρω ασψαλιστικές οψειλές,
μετά τη λήξη της παράτασης της
προθεσμίας καταβολής, δύνανται να
υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής
καταβολή ς έως και σαράντα οκτώ (48)
μηνιαίων δόσεων, με την επιψύλαξη
του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης
ποσού πενήντα (50) ευρώ.
2.Η αίτηση για την υπαγωγή στη
ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατόρμας του Κέντρου
Είσπραξης Ασψαλιστικών Οψειλών
(ΚΕΛΟ). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει
αδυναμία πιστοποίησης στην
ηλεκτρονική πλατψόρμα, η αίτηση
υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΚΕΛΟ. Αρμόδια όργανα για την
έκδοση της απόψασης υπαγωγής στη
ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των
περιψερειακών υπηρεσιών του ΚΕλσ.

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του
ν. 4684/2020 (Α 86), το άρθρο όγδοο
της

από

20.3.2020

Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’

83), τα άρΟρα

εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
το άρθρο 10 του ν. 4684/ 2020 και το
άρθρο πέμπτο της από

1.5.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το

3.Βασικές οφειλές που υπάγονται στη
ρύθμιση της παρ. Ι κεαλαιοποιούνται
κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων
τελών και προσαυξήσεων λόγω μη
εμπρόθεσμης καταβολής,
επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα
από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση,
με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων
μονάδων (2,5%) ετησίως
υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές
οψειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα
ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24)
μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με
επιτόκιο.

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2021.
Οι ανωτέρω ασψαλιστικές οψειλές,
μετά τη λήξη της παράτασης της
προθεσμίας καταβολή ς, δύνανται να
υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής

4.Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται
με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την
Τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι
επόμενες δόσεις της ρύθμισης
καταβάλλονται έως την Τελευταία
εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα

καταβολής έως και εβδομήντα δύο
(72) μηνιαίων δόσεων.
Στη ρύθμιση του προηγούμενου
εδαίου δύνανται να υπαχθούν,
κατόπιν αίτησης του οψειλέτη, και
οψειλές ασψαλιστικών εισψορών
περιόδων
απασχόλησης
Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου
2021, απαιτητών από 1’.3.2020 έως
31.7.2021, που δεν τελούν σε
καθεστώς

ρύθμισης,

εψόσον
πρόκειται για εργοδότες ή για
αυτοτιασχολούμενους
και
που
επαγγελματίες
ελεύθερους
ειτλήγησαν λόγω των μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας ςονΙο
έχουν
κύριο
ΚΑΔ
19
και
δραστηριότητας που ορίζεται με
του
Υπουργού
απόψαση
Οικονομικών.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη
ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της
ηλεκτρονικής
πλατψόρμας του
Κέντρου Είσπραξης Ασψαλιστικών
Οψειλών (ΚΕλσ.). Κατ’ εξαίρεση,
υπάρχει
αδυναμία
όπου
ηλεκτρονική
πιστοποίησης στην
πλατψόρμα, η αίτηση υποβάλλεται
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.0.
και μέσω ηλεκτρονικής εΦαρμογής
πολιτών
στον
εξυπηρέτησης
ιστότοπο του -Ε.Φ.Κ.Α.. Αρμόδια
όργανα για την έκδοση της
απόψασης υπαγωγής στη ρύθμιση
προϊστάμενοι
των
είναι
οι
περιψερειακών
υπηρεσιών
του
ΚΕλσ.
3. Βασικές οψειλές που υπάγονται
παρ.
Ι
στη
ρύθμιση
της
την
κεψαλαιοποιούνται
κατά
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση
και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών

από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Με την απόψαση υπαγωγής στη
ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε
δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5.Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της
ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50)
ευρώ.
6.0 οψειλέτης δύναται να επιλέξει, σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την
εψάπαξ εξόψληση του υπόλοιπου
αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων
οψειλών.
7.Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται,
εάν ο οψειλέτης δεν καταβάλλει ποσό
δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2)
δόσεις της ρύθμισης.
8.Κατάτη διάρκειατης ρύθμισης,
εψόσον τηρούνται οι όροι αυτής και σι
λοιποί όροι σύμψωνα με τις διατάξεις
του παρόντος, παρέχονται στον
οψειλέτη τα εξής ευεργετήματα:
α) δυνατότητα χορήγησης
αποδεικτικού ασψαλιστικής
ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ.
5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (λ’
179) χορηγείται αποδεικτικό
ασψαλιστικής ενημερότητας για την
είσπραξη λογαριασμών δημοσίου
έργου, εψόσον γιατο έργο για το οποίο
χορηγείταιτο αποδεικτικό δεν
υψίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες
οψειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης
οψειλής, χορηγείται αποδεικτικό
ασψαλιστικής ενημερότητας με
παρακράτηση ποσού ίσου με την
οψειλή,
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών
μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του οψειλέτη.

και

ιτροσαυξήσεων

λόγω

μη

εμπρόθεσμης

καταβολής,
επιβαρύνονται από τον επόμενο
μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη
ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση
(2,5%)
μονάδων
εκατοστιαίων
Κατ’
υπολογιζόμενο.
ετησίως
εξαίρεση, βασικές οφειλές που
υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης
έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων
δόσεων δεν επιβαρύνονται με
επιτόκιο
4. Η υπαγωγή του οψειλέτη στη
την
με
συντελείται
ρύθμιση
καταβολή της πρώτης δόσης. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις
31 Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες
δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε επόμενου μήνα καταβολής της
πρώτης δόσης. Με την απόψαση
υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται
το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των
δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης
της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα
(50) ευρώ.
6. Ο οψειλέτης δύναται να επιλέξει,
της
στάδιο
οποιοδήποτε
σε
ρύθμισης, την εψάπαξ εξόψληση του
ρυθμισμένων
υπολοίπου
των
οψειλών,

χωρίς

την

επιβάρυνση

επιτοκίου.
7.
Η ρύθμιση του παρόντος
απόλλυται, εάν ο οψειλέτης δεν
δόσεων που
καταβάλει ποσό
αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της
ρύθμισης.
8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης,
εψόσον τηρούνται οι όροι αυτής και
οι λοιποί όροι σύμψωνα με τις

Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια
τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση,
εψαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60
του ν. 3863/2010 (Α 115),
δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε
βάρος του οψειλέτη κατά το άρθρο Ι
του α.ν. 86/1967 (Α’ 136),
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που
έχει επιβληθεί ή, εψόσον άρχισε η
εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
9.Η απώλεια της ρύθμισης επιψέρει τις
ακόλουθες συνέπειες:
α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της
ρύθμισης,
β) τη μετατροπή ως απαιτητής του
συνόλου του υπολοίπου της οψειλής
και των προηγούμενων προσαυξήοεων
και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξης της
οψειλής με όλα τα προβλεπόμενα από
την κείμενη νομοθεσία μέσα.

10.Η αίτηση για την υπαγωγή στη
ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται
μέχρι τις 31.1.2022.
11.Με απόψαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής της σχετικής αίτησης, να
επανακαθορίζονται η διαδικασία
υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της
παρ. 2, να προβλέπονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, να
παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 10
και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα
Θέματα και λεπτομέρειες για την

διατάξεις του παρόντος, παρέχονται
τα
εξής
στον
οψειλέτη
ευεργετήματα:
α) χορηγείται σε αυτόν αιτοδεικτικό
ενημερότητας

ασψαλιστικής

διμηνιαίας ισχύος.
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε της

παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν.
1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται
ασψαλιστικής
αποδεικτικό
ενημερότητας για την είσπραξη
έργου,
δημοσίου
λογαριασμών
εψόσον για το έργο, για το οποίο
χορηγείται το αποδεικτικό, δεν
υψίστανται

τρέχουσες

ή

Σε
οψειλές.
ληξιπρόθεσμες
οψειλής,
περίπτωση
ύπαρξης
αποδεικτικό
χορηγείται
με
ενημερότητας
ασψαλιστικής
παρακράτηση ποσού ίσου με την
οψειλή.
λήψη
αναστέλλονται
η
γ)
και
μέτρων
η
αναγκαστικών
διαδικασίας
συνέχιση
της
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του
οψε ιλέτη. Ειδικά για κατασχέσε ις στα
χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί
έως την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της
κατάσχεσης αίρεται με την υιταγωγή
του οψειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν

και
αιτήματος,
σχετικού
αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις
εις χείρας Τρίτων πριν την υπαγωγή

στη

ρύθμιση

του

παρόντος,

λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη
τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.
δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε
βάρος του οψειλέτη, κατά το άρθρο Ι
του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και
αναστέλλεται η παραγραψή του
κατά
αδικήματος,
ποινικού

εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος

παρέκκλιση

των

χρονικών

περιορισμών του άρθρου 113 του
Ποινικού Κώδικα.
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ιτοινής
που έχει επιβληθεί ή, εψόσον άρχισε
η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
Η παραγραψή των οψειλών, για τις
οποίες
υποβάλλεται
αίτηση
υπαγωγής
στη
ρύθμιση,
αναστέλλεται
και
δεν
συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα
(1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
9. Η απώλεια της ρύθμισης επιψέρει
τις ακόλουθες συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων
της ρύθμισης,
β) τη
μετατροπή
ως άμεσα
απαιτητού

του

συνόλου
του
και
των
υπολοίπου της οψειλής
προηγούμενων τόκων, πρόσθετων
τελών και προσαυξήσεων,
γ) την επιδίωξη της είσιτραξης της
οψειλής με όλα τα προβλεπόμενα
από την κείμενη νομοθεσία μέσα.
10. Η αίτηση για την υτιαγωγή στη
ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται
μέχριτις3ί.1.2022.
Με απόψαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να
παρατείνονται
οι
προΘεσμίες υποβολής της σχετικής
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση
11.

και καταβολής της πρώτης δόσης, να
επανακαθορίζονται η διαδικασία
υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα
της παρ. 2, να προβλέπονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να
τυχόν
ειδικότερα
ρυθμίζονται
Θέματα και λεπτομέρειες για την
εψαρμογή του παρόντος.»

ζ)

1.Οψειλέτες με ασψαλιστικές οφειλές
που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση
καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3)
μήνες στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμψάνισης του
κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19, σύμψωνα με το
άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23 της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86), την παρ. 2 του
άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α 83), το άρθρο 25 της από
30.3,2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο Ι του ν. 4684/2020, το άρθρου
10 του ν. 4684/2020, το άρθρο 11 της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο Ι του ν. 4690/2020 (Α’104) και
το άρθρο 5 της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’90), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά
τη διάρκειατου χρονικού διαστήματος
Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020
ρύθμιση τμηματικής καταβολής,
δύναται να επανενταχθούν στο ίδιο
καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
2. Η επανένταξη των οψειλετών στη
ρύθμιση συντελείται με την καταβολή
της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020,
η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί
μέχρι την 31.12.2020. Η προθεσμία
καταβολής όλων των επόμενων δόσεων
της αναβιώσασας ρύθμισης
παρατείνεται κατά το πλήθος των

δόσεων που ήταν ανεξόψλητες την
ημέρα της αναβίωσης.
3. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα
της απώλειας των ρυθμίσεων της παρ.
1, να παρατείνεται η ημερομηνία
πληρωμής της παρ. 2, πάντως όχι πέραν
της 3Οης.ό.2021, και να καθορίζεται
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εψαρμογή της διαδικασίας
επανένταξης στη ρύθμιση των
πληγέντων από την πανδημία του
κορωνοϊσύ.

Άρθρο 3
Διαγραψή προσωπικών δεδομένων
Τροποποίηση άρθρου 27 ν.
4792/2021

-

Η περ. δ’ της παρ. ότου άρθρου 27 ν.
4792/2021 (Α 54) τροποποιείται ως
προς τον αριθμό των ημερών και η
παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:
«ό. Ως προς την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και κατά
του
Γενικού
ορισμούς
τους
Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ 201ό/ό79) (ΓΚΠΔ) και
του ν. 4ό24/2019 (Α’ 137):

Άρθρο 27 ΝΟΜ0Σ4792/2θ21
Δημιουργία ηλεκτρονικής ιτλατψόρμας
για την καταχώριση και ηλεκτρονική
διαχείριση του αποτελέσματος της
αυτοδιαγνωοτικής δοκιμασίας ελέγχου
της νόσησης από κορωνοΙό ςΟνΙΟ-19
(5811 -θ51)
1.Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική
πλατψόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω
της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ ΕΨΠ), με
αντικείμενο την καταχώριση και
ηλεκτρονική διαχείριση των
αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
όπως
κορωνοΙό ςΟνΙΟ-19 (5811
αυτή ορίζεται στην παρ. Ι του άρθρου 2
του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
επωνυμία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικά τίτλο
«ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)> ορίζεται ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο
του παρόντος άρθρου.

2.Η καταχώριση του αποτελέσματος της
δοκιμασίας είναι προαιρετική, εκτός αν
το ψυσικό πρόσωπο ανήκει σε
συγκεκριμένη επαγγελματική ή
κοινωνική ομάδα, ως προς την οποία
βάσει των κείμενων διατάξεων η
δοκιμασία καθίσταται υποχρεωτική.

β)
εταιρεία του
Η
ανώνυμη
Δημοσίου
με
την
Ελληνικού
«ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
επωνυμία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

3.Στην ανωτέρω πλατψόρμα
καταχωρίζονται από το ψυσικό
πρόσωπο που διενήργησε την
αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου

ή

ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικά τίτλο
«ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα
τις
υπό
Επεξεργασία,
την
προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.
Η
Εκτελούσα την Επεξεργασία
αναλαμβάνει νια λογαριασμό του
τον
Επεξεργασίας,
Υπευθύνου
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη
ηλεκτρονικής
της
συντήρηση
των
τιλατόρμας,
την τήρηση
υπό
δεδομένων
προσωπικών
συνθήκες που διασψαλίζουν την
ασψάλεια της επεξεργασίας, την
ακεραιότητα, την εμπιοτευτικότητα
των
τη
και
διαθεσιμότητα
δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο
ζήτημα οχετικό με την ομαλή
λειτουργία της πλατψόρμας του
παρόντος. Στο πλαίσιο της εν λόγω
για
επεξεργασίας
εκτέλεσης
λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. επιψορτίζεται με όλες τις
υποχρεώσεις που θέτουν για τον
Εκτελούντα την Επεξεργασία οι
διατάξεις του ΓΚΠΔ. Μεταξύ της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας,
σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου
28του ΓΚΠΔ.

που ασκεί την επιμέλεια, από κοινού ή
ατομικά, για λογαριασμό των ανηλίκων
τέκνων του που υπεβλήθησαν στη
δοκιμασία ελέγχου, τα εξής στοιχεία: α)
τσ όνομα, β) το επώνυμο, γ) τσ
πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) ο
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασψάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή ο προσωρινός
Α.Μ.Κ.Α. ή ο Προσωρινός Αριθμός
Ασψάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.),
και στ) το αποτέλεσμα της δοκιμασίας.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων είναι η
ηλεκτρονική
καταχώριση
και
διαχείριση των αποτελεσμάτων της
δοκιμασίας
αυτοδιαγνωστικής
ελέγχου της νόσησης από κορωνοΙό
ςονιο-ι9 (θΙ11@5), όπως αυτή
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4790/2021.

6.Ως προς την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και κατά τους
ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ
2016/679) (ΓΚΠΔ) καιτου ν. 4624/2019
(Α’ 137):

δ) Το σύνολο των δεδομένων που
καταχωρίζεται
στην
πλατψόρμα
διαγράψεται οριστικά μετά την
πάροδο τριάντα (30) ημερών από την
καταχώριση. »

4.Μετάτην καταχώριση του
αποτελέσματος σύμψωνα με την παρ.
3, εκδίδεται από την εψαρμογή είτε
δήλωση του θετικού αποτελέσματος
της δοκιμασίας ελέγχου, προκειμένου
να διενεργηθεί επαναληπτικός έλεγχος,
είτε δήλωση του αρνητικού
αποτελέσματος της δοκιμασίας
ελέγχου.
5.Ειδικά στην περίπτωση των μαθητών
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
εψόσον το καταχωρισθέν αποτέλεσμα
της δοκιμαοίας ελέγχου Είναι αρνητικό,
εκδίδεται από την πλατψόρμα σχολική
κάρτα για ςΟνΙο-19.

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικά τίτλο
«ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο
του παρόντος άρθρου.
β) Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού
Δημοσίου μετην επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.)) και διακριτικό τίτλο
«ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα
την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την
Επεξεργασία αναλαμβάνει για
λογαριασμό του Υπευθύνου
Επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την
υλοποίηση καιτη συντήρηση της
ηλεκτρονικής πλατψόρμας, την τήρηση
των προσωπικών δεδομένων υπό
συνθήκες που διασψαλίζουν την
ασψάλεια της επεξεργασίας, την
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με
την ομαλή λειτουργία της πλατόρμας
του παρόντος. Στο πλαίσιο της εν λόγω
εκτέλεσης επεξεργασίας για
λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
επιψορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις
που θέτουν για τον Εκτελούντα την
Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.
Μεταξύ της ΗΔΙΚΑΑ.Ε. καιτης ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο
Συνεργασίας, σύμψωνα με την παρ. 3
του άρθρου 28του ΓΚΠΔ.
γ) Σκοπός της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων είναι η
καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση
των αποτελεσμάτων της
αυτοδ ιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου
της νόσησης από κορωνοϊό ςονιο-ι9
(5Ι1), όπως αυτή ορίζεται στην παρ.
Ι του άρθρου 2 του ν. 4790/2θ21.
δ) Το σύνολο των δεδομένων που
καταχωρίζεται στην πλατψόρμα
διαγράψεται οριστικά μετά την πάροδο
επτά (7) ημερών από την καταχώριση.
7.Με απόψαση του Υπουργού
Ψηψιακής Διακυβέρνησης δύνανται να
ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για τη λειτουργία της
πλατψόρμας και για την ασψάλεια της
επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων, η διασύνδεση με άλλα

πληροψοριακά συστήματα και ιδίως με
το πληροψοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,
καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή
άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της
ττλατψόρμας. Με Κοινή απόψαση των
Υπουργών Ψηψιακής ΔιαΚυβέρνησης,
Υγείας καιτων κατά περίπτωση
συναρμόδιων υπουργών, δύνανται να
ρυθμίζονται το περιεχόμενο της
δήλωσης της παρ. 4 και της σχολικής
κάρτας της παρ. 5, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021
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Αριθμ. 215 / 9 /2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου τυ Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες
ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».
Με την υπόψη τροπολογία ρυΟμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του
Α.
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα:
1.α.
Παρατείνεται μέχρι την 3Γ.12.2021 η Προθεσμία καταβολής οφειλών
από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων
επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 3014.2021 στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοΙού.
β.
Παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής
καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων, αντί έως και
σαράντα οκτώ (48), όπως ισχύει, οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές καθώς και
οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου
2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1.3.2020 έως 3Γ.7.2021, που δεν
τελούν σε καθεστώς ρύΟμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για
αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη μίας, και καταβάλλεται η Πρώτη δόση
μέχρι την 3Γ.1.2022.

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον απώλεσαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος από την 11.3.202Ο έως και την 3Γ1.7.2021 ρύθμιση
τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον
εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:
οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση
καταβολής των δόο’εων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΙού,
εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες που
επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχουν
Κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που ορίζεται σε σχετική υ.α.,
-

-
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εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο Κ.Α.Δ. της ως άνω υ.α., με
αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την
μέχρι την 3Γ.7.2021,
Συντελείται η επανένταξη των ως άνω οφειλετών στη ρύθμιση με την
β.
καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία Πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου
2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.
-

3.
Επανακαθορίζεται η προθεσμία διατήρησης των δεδομένων που
καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώριση και
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της
νόσησης από κορωνοΙό ίΞΙΠ-19, σε τριάντα (30) ημέρες από επτά (7)
ημέρες που ισχύει σήμερα.
4.
Προβλέιιπαι, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η χορήγηση
πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου στους οριζόμενους
υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που απασχολούνται ως μισθωτοί ή μη
μισθωτοί μεθοριακοί εργαζόμενοι.
Το εν λόγω πιστοποιητικό αναγνωρίζει στους ανωτέρω μεθοριακούς
εργαζόμενους τη διατήρηση της ισχύος του δικαιώματος στην εργασία το
οποίο κατοχύρωσαν πριν την 1/1/2021 και δεν χορηγεί καθεστώς διαμονής.

Καθορίζεται η διαδικασία αντικατάστασης του προέδρου της
5.
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) σε περίπτωση που αυτός
εκλείψει ή δεν υφίσταται για οποιοδήποτε λόγο.
6.α. Υποβάλλονται μέχρι πέρατος της ειδικής διαχείρισης, χωρίς την
επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων, από την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία
«Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», σι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.),
καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις εισφορών κύριας ασφάλισης, επικουρικής
ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης προς τους
ενταχθέντες στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) φορείς, για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και
Σεπτέμβριο 201.3, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.

β.
Καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς την επιβολή
προστίμων και προσαυξήσεων για το Ελληνικό Δημόσιο και για την εταιρεία,
το σύνολο των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες προκύπτουν
από τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις.
Θεωρείται πραγματικός συντάξιμος ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης, με
Υ.
εξαίρεση το χρόνο, για τον οποίο έχει χωρήσει ασφάλιση των εργαζομένων
από άλλη αιτία, απασχόληση ή δραστηριότητα.
Β.
Από τις προτεινόμενες
Οικονομικά αποτελέσματα:

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

Δαπάνη ύψους 20,5 εκατ. ευρώ περίπου από την ασφαλιστική
τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», για το χρονικό
διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013, λόγω της καταβολής
οφειλό μενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
ΙΙ.
Επί του τιροϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα της Γενικής Κυβέρνησης)
—

Ι.
Απώλεια εσόδων από τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων επί
των οφειλόμενων εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες
προκύπτουν από τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις για την υπό
ειδική διαχείριση εταιρεία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», για το χρονικό
διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013.
2.

Χρονική υστέρηση εσόδων από:
την παράταση μέχρι την 3111.12.2021 της προθεσμίας καταβολής
οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοατιασχολούμενων και
ελευθέρων επαγγελματιών,
την παροχή δυνατότητας να ετιανενταχθούν σε καθεστώς ρύθμισης
οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές, εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι ή
ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που επλήγησαν,
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Το ύψος της χρονικής υστέρησης εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών δεν
δύναται να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
οφειλετών με ασφαλιστικές εισφορές, ύψος οφειλών κ.λπ.).
-

-

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
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Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΟέσεων
στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες
ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα
ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

Δαπάνη ύψους 20,5 εκατ. ευρώ Περίπου από την ασφαλιστική
τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», για το χρονικό
διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013, λόγω της καταβολής
οφειλό μενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
Η εν λόγω δαπάνη Θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.
ΙΙ.
Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα της Γενικής Κυβέρνησης)
—

Απώλεια εσόδων από τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για το
Ελληνικό Δημόσιο και για την εταιρεία επί των οφειλόμενων εισφορών
ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες προκύπτουν από τις Α.Π.Δ., καταστάσεις
και λοιπές δηλώσεις για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία «Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε.», για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και
Σεπτέμβριο 2013.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων
του προϋπολογισμού του -ΕΦΚΑ.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι
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