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Άρθρο Ι
Χορήγηση και παράταση ασψαλιστικής ικανότητας 2022-2023

1. Χορηγείται ασψαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό
διάστημα από 1.3.2022 έως 28.2.2023, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, γιατο
ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασψάλισης, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών
τους:
α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση μετην επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων
ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασψάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης
(ε-Ε.Φ.Κ.Α.) ως μισθωτοί, αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’
85).
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εψαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από
26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4576/20 18 (Α’ 196).
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εψαρμογής των υπουργικών αποψάσεων που εκδόθηκαν κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196).
στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών ή πενήντα (50) ημερών εντός
του έτους 2021, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης.
2. Παρατείνεται, γιατο χρονικό διάστημα από 1.3.2022 έως και 28.2.2023, η ασψαλιστική ικανότητα για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών
τους:
α) Των ασψαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των περ. Α’, Β και Γ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών που έχουν κάνει χρήση της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2768/1999 (Α’ 273).
γ) Των ανέργων ασψαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασψάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
(Ο.Α.Ε.Ε.), ηλικίας άνω των τριάντα (30) και έως εξήντα επτά (67) ετών, που διέκοψαν την άσκηση του

επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65),
παραμένουν άνεργοι και ανασψάλιστοι και δεν έχουν οψειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε.

ή

έχουν ρυθμίσει τις οψειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.
3. Στους ασψαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της
οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν οψειλές από ληξιπρόθεσμες ασψαλιστικές εισψορές, εψόσον εκδοθεί
απόψαση από τις επιτροπές της παρ. ό του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασψαλιστική
ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόψαση αυτή.
Άρθρο 2
Ενταξη Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) εντάσσεται στο Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και λειτουργεί με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια
ως αυτοτελής κλάδος. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ειδικός
Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)» καταργείται και το Ν.Α.Τ. καθίσταται
οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού.
2. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού, που προέρχεται από την ένταξη του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. στο
Ν.Α.Τ., οι πόροι, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., καθώς και κάθε
στοιχείο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. περιέρχονται αυτοδίκαια στον αυτοτελή
κλάδο της παρ. 1, ως καθολικό διάδοχό του.
3. Ο κλάδος του Ε.Λ.Ο. Ε. Ν. του Ν .Α.Τ. συντάσσει προϋπολογισμό και καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις.
Ο προϋπολογισμός του Ν.Α.Τ. περιλαμβάνει και τον αυτοτελή προϋπολογισμό του κλάδου του
Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Το λογιστικό και οικονομικό έτος του κλάδου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ταυτίζεται με το ημερολογιακό.
4. Το Ν.Α.Τ. αποδίδει στον κλάδο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των
υποχρεώσεών του κατ’ έτος, σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ, βάσει των ταμειακών ή λογιστικών ενδείξεων
του προηγούμενου έτους, και προβαίνει σε πλήρη εκκαθάριση μετά από το κλείσιμο του ισολογισμού
κάθε οικονομικής χρήσης.
5. Μετά από την ένταξη του Ε.Λ.Ο. Ε. Ν. στο Ν .Α.Τ. εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ισχύον κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος Πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τον καθορισμό του
οικογενειακού επιδόματος, τη διαδικασία, τα δικαιούμενα του οικογενειακού επιδόματος πρόσωπα,
σύμφωνα με το άρθρο ότου π.δ. 213/1983 (Α’ 77) και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.,
καθώς και κάθε σχετικό Θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν.
ό. Οι εισφορές που εισπράπονται από το Ν.Α.Τ. υπέρ του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., σύμψωνα με τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 25του ν. 1085/1980 (Α 255), υπάγονται στους πόρους του κλάδου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Οιτόκοιτων
εισψορών και οι συναλλαγματικές διαψορές είναι πόροι του κλάδου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν..

2.

7. Το Ν.Α.Τ. υπεισέρχεται στα πάσης Φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του ν.π.δ.δ. μετην επωνυμία
«Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)», ως οιονεί καΘολικός
διάδοχος αυτού. Αχρεωστήτως καταβληθέντα οικογενειακά επιδόματα αναζητούνται στο εξής
δικαστικώς

ή

εξωδίκως από το Ν.Α.Τ. με την ιδιότητα του οιονεί καθολικού διαδόχου του ν.π.δ.δ.. Κάθε

μορψής ενεργές συμβάσεις τρίτων με τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. συνεχίζονται με το Ν.Α.Τ. μέχρι τη λήξη τους. Το
άρθρο 5 του π.δ. 213/1983 σχετικά με τη λειτουργική εξυπηρέτηση του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. εξακολουθεί να ισχύει.
8. Για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων στον κλάδο του Ν.Α.Τ. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες μεταγράψονται ατελώς στα βιβλία
μεταγραψών των οικείων υποθηκοψυλακείων

ή

κτηματολογικών γραψείων. Η μεταβίβαση της

περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή Φόρου, τέλους
τοπικής αυτοδιοίκησης
τύπου

ή

ή

ή

δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού

άλλων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα και χωρίς την τήρηση άλλου
ή συμβολαίου. Η μεταβίβαση της περιουσίας, αν

την έκδοση οποιασδήποτε άλλης πράξης

περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήψου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α
106).
9. Εκκρεμείς δίκες που αψορούν διαψορές

ή υποθέσεις του

Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. συνεχίζονται από το Ν.Α.Τ., χωρίς

να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποψάσεις που εκδίδονται ισχύουν υπέρ και έναντι του Ν.Α.Τ..
10. Από την ένταξη του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν στο Ν.Α.Τ. λήγει αζημίως γιατο Δημόσιο η θητεία του Προέδρου και
των Αντιπροέδρων του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και καταργείται το Διοικητικό του Συμβούλιο. Όπου στην κείμενη
νομοθεσία αναψέρεται «Πρόεδρος του Ε.ΛΟ.Ε.Ν.», νοείται στο εξής ο «Διοικητής του Ν.Α.Τ.». Το Δ.Σ. και
ο Διοικητής του Ν.Α.Τ. ασκούν τις αρμοδιότητές τους επί όλων των υπηρεσιών του εντασσόμενου ψορέα
του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. που εισάγονται θέματα σχετικά με τον αυτοτελή
κλάδο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. μετέχει ο Διευθυντής της Εστίας Ναυτικών ως εισηγητής χωρίς ψήψο ή, σε
περίπτωση απουσίας

ή

κωλύματός του, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

11. Το πάσης Φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπηρετούν στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. μεταψέρονται στο Ν.Α.Τ. με την ίδια εργασιακή σχέση, αντιμισθία,
οργανική Θέση, βαθμό, μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι αντίστοιχες οργανικές Θέσεις,
συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών, καΘώς και οι κενές οργανικές Θέσεις του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
μεταψέρονται στο Ν.Α.Τ.. Αποσπάσεις ή διαθέσεις προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη
τους.
α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να εξειδικεύεται κάθε Θέμα σχετικά με τη μεταψορά του προσωπικού και κάθε αναγκαία
12.

λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρ. 11.
β) Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται
κάθε ειδικότερο θέμα για τη διαδοχή μεταξύ Ε.ΛΟ.Ε.Ν. και Ν.Α.Τ. και εν γένει για την εψαρμογή του
παρόντος.

3.

13. λιτό 1.1.2022 ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του Ν.Α.Τ. εγκρίνεται με συμπερίληψη και του
κλάδου Ε.ΛΟ.Ε.Ν..
Άρθρο 3
Όρνανα

διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Άρθρο 4
Διοικητής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
1. Ο Διοικητής

του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού Τομέα, διαθέτει γνώσεις και πείρα σε Θέματα κοινωνικής
ασφάλισης και δημόσιας διοίκησης και επιλέγεται και διορίζεται, κατόπιν εψαρμογής των άρθρων 20
έως 23 του ν. 4735/2020 (λ’ 197) και ακρόασης κατά τη διαδικασία του άρθρου

49Α

του Κανονισμού της

Βουλής.
2. Η Θέση του Διοικητή του Ν.Α.Τ. είναι πλήρους απασχόλησης και οι αρμοδιότητές του είναι οι
ακόλουθες:
α) Προεδρεύει στο Δ.Σ., καθορίζει τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης συγκαλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ..
β) Ασκεί τη διοίκηση του Ν.Α.Τ., αποψασίζει για τα ζητήματα διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής
διαχείρισής του, διασψαλίζει και Φέρει την ευθύνη για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του
Ν.Α.Τ. καιτην επίτευξη του σκοπού του.
γ) Μεριμνά για την εψαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το Ν.Α.Τ..
δ) Εκπροσωπεί το Ν.Α.Τ. δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόψασή του δύναται να αναθέτει την
αρμοδιότητα εξώδικης εκπροσώπησης του Ν.Α.Τ. σε μέλος του Δ.Σ.
Διεύθυνσης

ή Διεύθυνσης του

Ν.Α.Τ.

ή

σε προϊστάμενο Γενικής

ή σε δικηγόρο.

ε) Αναθέτει, σύμψωνα με την κε[μενη νομοθεσία, σε τρίτους, Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και την παροχή
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση θεμάτων του Ν.Α.Τ., μετά από σχετική απόψαση του Δ.Σ..
στ) Υπογράψει, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συμβάσεις που συνάπτει το Ν.Α.Τ., καθώς και κάθε
άλλου περιεχομένου έγγραψα.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ.
καιτον Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.).
3. 0 Διοικητής δύναται, με απόψασή του, να μεταβιβάζει στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
του Ν.Α.Τ. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράψουν «με εντολή Διοικητή».

4.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η σχέση εργασίας του Διοικητή του
Ν.Α.Τ. μπορεί να ορίζεται ως σχέση μερικής απασχόλησης, τηρουμένου του άρθρου 70 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο Πρόεδρος του Ν.Α.Τ., που ορίστηκε σύμφωνα μετα άρθρα
20, 21, 22 και 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ως Διοικητής του Ν.Α.Τ.
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1.
Άρθρο 5
Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύεται ατην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον Διοικητή και δέκα (10) μέλη.
Ως μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν τις ίδιες ιδιότητες:
α)’Ενας (1) ειδικός επιστήμονας, εξειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής ασψάλισης
β) ‘Ενας (1) αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ..

ή δημόσιας διοίκησης.

γ) Τέσσερις (4) εψοπλιοτές, εκ των οποίων τρείς (3) εκπρόσωποι των πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου
ολικής χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κόρων και ένας (1) εκπρόσωπος συγχρόνως και
των αντίστοιχων πλοίων ολικής χωρητικότητας μέχρι Τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, και ένας (1)
εκπρόσωπος των επιβατηγών πλοίων.
δ) Τέσσερις (4) ναυτικοί, εκ των οποίων τρεις (3) εν ενεργεία, δύο (2) εκ των αξιωματικών και ένας (1) εκ
των κατωτέρων πληρωμάτων, και ένας (1) συνταξιούχος.
2. Το μέλος της περ. α) της παρ. 1 επιλέγεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το
μέλος της περ. β) της παρ. Ι προτείνεται από συνέλευση των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται από τον
σύλλογο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον
οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή
απαιτείται σχετική πλειοψηφία. Τα μέλη των περ. γ) και δ) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και ναυτικών, εν ενεργεία και
συνταξιούχων, του Ν.Α.Τ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οικε[ες και πλέον αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις. Τα μέλη της περ. γ) της παρ. 1, τα οποία προτείνονται από την οργάνωση των εφοπλιστών
για την επιλογή του μέλους το οποίο εκπροσωπεί συγχρόνως και τα πλοία ξηρού και υγρού φορτίου
ολικής χωρητικότητας μέχριτριών χιλιάδων (3.000) κόρων, υποδεικνύονται κατόπιν συνεννόησης μετην,
κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μάλλον αντιπροσωπευτική των
πλοίων της εν λόγω κατηγορίας οργάνωση.
Σε περίπτωση παράλειψης υπόδειξης των μελών των περ. β), γ) και δ) της παρ. Ι από τις οικε[ες
οργανώσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μέλη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς αυτή.
3. Δεν δύναται να οριστεί

ή να αποτελεί

μέλος του Δ.Σ.:

α) Αυτός που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.
β) Αυτός στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυμα διορισμού ή λόγος έκπτωσης, σύμψωνα με τον
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007,
Α’ 26).

ή

έχει απωλέσει οριστικώς την ιδιότητα υπό την οποία διορίστηκε.
δ) Ο ναυτικός που δεν έχει πενταετή υπηρεσία σε πλοίο.
Για τους ανωτέρω λόγους τα μέλη του Δ.Σ. κηρύσσονται έκπτωτα με απόψαση του Υπουργού Εργασίας

γ) Αυτός που δεν έχει

και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί μόνιμος υπάλληλος του Ν.Α.Τ., που ορίζεται με την απόψαση της
παρ. 6 μετά από πρόταση του Διοικητή του Ν.Α.Τ..
5. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται για τετραετή θητεία, η οποία δύναται να παρατείνεται μέχρι τον ορισμό
νέου Δ.Σ., όχι όμως πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της Θητείας τους.
6. Τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται προς αντικατάσταση μελών που απεβίωσαν, εξέπεσαν ή για
οποιονδήποτε λόγω αποχώρησαν, ορίζονται για τον υπόλοιπο χρόνο της Θητείας των μελών που
αντικαθιστούν.
7. Αν μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε παράβαση των καθηκόντων του, δύναται να απαλλάσσεται των
καθηκόντων αυτών με απόΦαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.. Ως παράβαση Θεωρείται και η χωρίς σοβαρό λόγο μη ιτροσέλευση σε Τέσσερις (4)
συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αντικείμενο συνεδρίασης του Δ.Σ. είναι μόνο θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν στη
συνεδρίαση είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμψωνούν για τη συζήτησή τους ή αν τα
παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη αναγνωρίζουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και
συμψωνούν για τη συζήτησή τους.
9. Αν μέλος του Δ.Σ. αιτοβιώσει, εκπέσει, παραιτηθεί ή απωλέσει την ιδιότητα με την οποία ορίστηκε, το
Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, τηρουμένων των
διατάξεων περί απαρτίας.
10. Οι αποψάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των
περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποψασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
11. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ν.Α.Τ., κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή, τακτικά,
τουλάχιστον τρεις (3) Φορές τον μήνα και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και έκτακτα, κατά την
κρίση του Διοικητή ή μετά από έγγραψη αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του. Για την απαρτία και τη
νόμιμη σύνθεση του Δ.Σ. εψαρμόζεται το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45).

6.

12. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως εκτός της έδρας του, αν στη συνεδρίαση παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και συμψωνούν στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης.
13. Για τις αρμοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του Δ.Σ του Ν.Α.Τ., καθώς και για τους όρους
εκτέλεσης των καθηκόντων του Διοικητή και όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, των
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Ν.Α.Τ., εψαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος και για τα μη
ρυθμιζόμενα με τον παρόντα Θέματα εξακολουθούν να εψαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί
του Ν.Α.Τ. καιτου Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών Ε.Λ.Ο.Ε.Ν..
14. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζονται οι πάσης ψύσεως αποδοχές, αποζημίωση και έξοδα Κίνησης του Διοικητή του Ν.Α.Τ.. Με
την ίδια ή όμοια απόψαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.. Αν ως Διοικητής ή
μέλος του Δ.Σ. οριστεί υπάλληλος που υπηρετεί σε Φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α’ 176), εψαρμόζεται για την έκδοση των κοινών υπουργικών αποψάσεων του πρώτου και δεύτερου
εδαψίου του παρόντος η παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015.
α) Μέχρι την έκδοση των αποψάσεων της παρ. 14 εξακολουθούν για τα Θέματα αυτά να
εψαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ..
β) Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος, τα μέλη του Δ.Σ. των περ. β), γ) και δ) της παρ. Ι
15.

συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τη λήξη της. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, ορίζεται με απόψαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το μέλος της περ. α) της παρ. 1.
16. Το άρθρο 5 Α του κ.ν. 792/1978 (Α’ 110), περί του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., και το πρώτο
εδάψιο του άρθρου 5 του κ.ν. 792/1978, περί του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., καταργούνται.
Άρθρο ό
Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του
Ν.Α.Τ. Τροποποίηση άρθρου 88 κ.ν. 792/1978
-

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 88 του κν. 792/1978 (Α’ 110), περί των εξασψαλιστικών μέτρων είσπραξης
των πόρων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
28 του ν. 1850/1980 (Α’ 225), προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. 7 του άρθρου 88 διαμορψώνεται
ως εξής:
«7. Το υπό των Δημοσίων ταμείων παρακρατούμενον εκάστοτε ποσοστόν εκ της εισπράξεως από τους
υπσχρέους των εις αυτά βεβαιουμένων απαιτήσεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου εκ ναυτολογίων
και καταστάσεων συμβεβλημένων πλοίων, βαρύνει τούτους, βεβαιούται δε και εισπράπεται κατά τας
διατάξεις του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Δεν βαρύνουν τους υπόχρεους νια πάσης ψύσεως
καταβολές προς το Ναυτικό Απο μαχικό Ταμείο και δεν αναζητούνται ποσοστά συμμετοχής στη δαπάνη
που έχουν παρακρατηθεί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1016784/1299-25/0016/7.2.1997 (Β’ 120) απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, από την εξόψληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και
αποδιδόμενωντοκοχρεωλυτικών δόσεων για απόσβεση δανείων μισθωτών.».
2. Οι καταβολές προς κάλυψη παρακρατηθέντων ποσοστών συμμετοχής που έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτιυν και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργαοίας και Κοινωνικών ΥποΘέοεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιοκής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετοορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Και
Υπουργείου Τουρισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

,__________

2.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Αρ. 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση ανανεώνεται από 1.3.2022 έως 28.2.2023 η
ασψαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος των ειδικών κατηγοριών προσώπων
του άρθρου 29 του ν, 4722/2020 (Α 177) και των εμμέσως ασψαλισμένων μελών
της οικογενείας τους, σύμψωνα με το άρθρο 22 του ν. 4529/2018 (Α 56), χωρίς να
απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών και λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 8 του
άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ήτοι πενήντα (50) ημερών ή δύο (2) μηνών
ασψάλισης κατά το προηγούμενο της ανανέωσης έτος.
Αρ. 2: Στο Πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας του Ν.Α.Τ., εντάσσεται σε αυτό ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., που έχει ως
αντικείμενο τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους’Ελληνες ναυτικούς, που
είναι ασψαλισμένοι στο Ν.Α.Τ..
Αρ. 35: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται, ως όργανα διοίκησης του
Ν.ΑΤ., ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο, προσδιορίζονται τα απαιτούμενα
προσόντα του Διοικητή, η περιγραψή της θέσης, η διαδικασία ορισμού και οι
αρμοδιότητές του, ενώ στη συνέχεια συστηματοποιούνται οι κανόνες που διέπουν
τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ., τις αρμοδιότητες και τη
λειτουργία του.
Αρ. 6: Επιλύεται η εκκρεμότητα σχετικά με παρακρατηθέντα ποσά για την κάλυψη
της δαπάνης από τη συνδρομή των ψορολογικών αρχών στις υπηρεσίες του Ν.Α.Τ.
κατά την είσπραξη απαιτήσεων του τελευταίου, η οποία είχε προκύψει από την
παρακράτηση ποσοστών συμμετοχής για τη δαπάνη των υπηρεσιών αυτών από
μισθούς, αποζημιώσεις κ.λπ., παρά τη ρητή εξαίρεση των τελευταίων από τα ποσά
που υπόκεινται στην παρακράτηση αυτή.
Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Αρ. 1: Η δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της παράτασης της πανδημίας και η
οικονομική κρίση κατέστησε και στην προηγούμενη χρονιά δύσκολη την καταγραψή
ημερών ασψάλισης, ιδίως για τις κατηγορίες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, οι
οποίοι όμως είναι αυτοί που έχουν περισσότερο από όλους ανάγκη την πρόσβαση
σε ιατροψαρμακευτική περίθαλψη, άρα την ασψαλιστική ικανότητα.
Αρ. 2: Καθώς τα ποσά που αψορούν στα οικογενειακά επιδόματα συνεισπράπονται
μέσω των ναυτολογίων από το Ν.Α.Τ. και αποδίδονται στη συνέχεια στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.,
κρίνεται σκόπιμη και λειτουργικά επιβεβλημένη η ένταξη του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. στο Ν.Α.Τ.
και η συνέχιση της λειτουργίας του εντός αυτού με πλήρη οικονομική, λογιστική και
περιουσιακή αυτοτέλεια.
Αρ. 3-5: Το Πλαίσιο των οργάνων διοίκησης του Ν.Α.Τ. είναι αποσπασματικό,
πολυδιασπασμένο και χρήζει επικαιροποίησης και κωδικοποίησης. Με την

προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται το πρώτο βήμα νια μια πιο σύγχρονη λειτουργία,
κάτι που σχεδιάζεται να συνεχιστεί με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του.
Αρ. 6: Με την υπ’ αρ. 1016784/1299-25/0016/7.2.1997 (Β’ 120) απόψαση του
Υπουργού Οικονομικών προβλεπόταν η συνδρομή των υπηρεσιών της ψορολογικής
διοίκησης στην είσπραξη απαιτήσεων ψορέων όπως το Ν.Α.Τ., δυνάμει της
τροποποιούμενης διάταξης του κ.ν. 792/1978. Ενώ στην ΥΑ εκείνη εξαιρούντο ρητά
οι μισθοί, οι αποζημιώσεις κ.λπ. από την παρακράτηση ποσοστού δαπάνης υπέρ
των Δ.Ο.Υ., διενεργήθηκαν αχρεώστητα τέτοιες παρακρατήσεις, με αποτέλεσμα να
χρήζει ρύθμισης η τύχη των ποσοστών αυτών.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες

αψορά;

Αρ. 1: Ασψαλισμένοι (και μέλη των οικογενειών τους), για τους οποίους η
ασψαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις μέχρι και το 2020, λόγω
της συνδρομής στο πρόσωπό τους χαρακτηριστικών ευαλωτότητας. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών και οι
ανασψάλιστοι υπερήλικες. Επιπροσθέτως, αψορά εργαζόμενους οι οποίοι κατά το
προηγούμενο έτος έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αρ. 2: Τις υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. και δικαιούχους επιδομάτων από τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Αρ. 3-5: Τις υπηρεσίες του Ν.Α.Τ..
Αρ. 6: Τις υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. και του υπόχρεους σε εξόψληση απαιτήσεων του
ψορέα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΟΧ! Χ
ΝΑ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

)

με αλλαγή προεδρικού

Δεν υπάρχει εξουσιοδοτικό έρεισμα.

διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ί) με αλλαγή διοικητικής

Δεν υπάρχει νομοθετική βάση.

3.

πρακτική ς
συμπεριλαμβανομένης

της δυνατότητας νέας
ερμηνε υτική ς
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψε[ς πρακτικές;

ΝΑ

ΟΧ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

)

σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ί) σε όργανα της Ε.Ε.:

11) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

7
.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

,

Γ.· Χ

Ιί

χ
Ηί

_______

Ιτ

8.

Ποιοι είναισι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Αρ.
1:
Να
μπορούν
να
δεχθούν
ιατροψαρμακευτική περίθαλψη κατά τα έτη
2022
2023 συμπολίτες μας που δεν
συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
νια ασψαλιστική ικανότητα.
Αρ. 2: Να εξορθολσγισθεί η λειτουργία του
Ε.Λ.Ο.Ε.Ν..
Αρ. 35: Να αποκτήσει το Ν.Α.Τ. πιο
αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης.
Αρ. 6: Να αντιμετωπιστεί το νομικό κενό από
τη μη εψαρμογή του πλαισίου της παρ. 7 του
άρθρου 88 του κν. 792/1978.
Αρ. 1: Ναπροστατευθείη κοινωνική συνοχή με
τη στήριξη των πιο ευάλωτων εκ των
συμπολιτών
την
μας,
με
παροχή
ιατροψαρμακευτικής περίθαλψης.
Αρ. 2, 3-: Να βελτιωθεί η παροχή των
υπηρεσιών στους ασψαλισμένους του Ν.Α.Τ..
Αρ. 6: Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των
διοικούμενων στη δράση της διοίκησης.

£5

_______

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο

Ι

2

3-5

ό

Στόχος
Σκοπός της ρύθμισης είναι την Ιη Μαρτίου να ανανεωθεί η ασψαλιστική
ικανότητα, δηλαδή η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς
προϋποθέσεις για ένα (1) χρόνο των ασψαλισμένων (και των μελών των
οικογενειών τους), για τους οποίους η ασψαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν
με ειδικές διατάξεις μέχρι και το 2020. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων, οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών και οι ανασάλιστοι
υπερήλικες. Επιπροσθέτως, παρατείνεται με την Ιδια διάταξη η
ασψαλιοτική κάλυψη εργαζομένων οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος
συνέχισαν να υψίοτανται τις επιπτώσεις της πανδημίας και έλαβαν
αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
Με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του Ν.Α.Τ., εντάσσεται σε αυτό ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., που έχει
ως αντικείμενο τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους ‘Ελληνες
ναυτικούς, ασψαλισμένους οτο Ν.Α.Τ.. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
ορίζονται οι αναγκαίες Τεχνικές και διαδικαοτικές παράμετροι της ένταξης,
με τρόπο που θα διασψαλίσει τη λειτουργική συνέχεια και την κανονική
καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους. Ρητά δε
διευκρινίζεται ότι Θα εξακολουθήσει να ισχύει το υψιστάμενο νομικό
πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης του
οικογενειακού επιδόματος και τους δικαιούχους αυτού, που παραμένουν
αμετάβλητοι.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπό έχουν να κωδικοποίησουν τη νομοθεσία
σχετικά με τα όργανα διοίκησης του ΝΑ.Τ, τον Διοικητή και το Διοικητικό
Συμβούλιο, προσδιορίζοντας τα απαιτούμενα προσόντα του Διοικητή, την
περιγραψή της θέσης του, τις αρμοδιότητες που έχει, καθώς και τη σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ., τις αρμοδιότητες καιτη λειτουργία
του.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τακτοποιείται το ζήτημα που είχε προκύψει
από την πλημμελή εψαρμογή της αναψερόμενης στη διάταξη απόψασης για
την είσπραξη οψειλών προς το Ν.Α.Τ. μέσω υπηρεσιών της ψορολογικής
διοίκησης και συγκεκριμένα από την παρακράτηση ποσοστών συμμετοχής
για τη δαπάνη των υπηρεσιών αυτών, παρά το ότι σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις (μισθούς, αποζημιώσεις κ.λπ.), κάτι τέτοιο δεν οψειλόταν.

-&6.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΆΜΕΣΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Χ

Χ

Μείωση δαπανών

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
Π ΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΩ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία!
δια4άνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα οφέλη των αξιολογούμενων ρυιμίσεων από την ανανέωση της ασφαλιστική ς ικανότητας, δηλαδή της
πρόσόασης σε ιατροφαρμακευτική ττερίαλψη, των ασφαλισμένων και των μελών των οικογενειών τους (άρρο
1), από την ένταξη του Ε.Α.Ο.Ε.Ν. στο Ν.Α.Τ. (άριρο 2), από τη συστηματοποίηση διατάξεων για τα όργανα
διοίκησης του Ν.Α.Τ. (άρρα 3-5) και από την τακτοποίηση του ζητήματος για την είσπραξη οφειλών προς το
Ν.Α.Τ. μέσω υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης (άρΟρο 6) είναι πολλαπλά και διαχέονται στο κοινωνικό
σύνολο, καιώ ς κατατείνουν στον εξοριολογισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος της κοινωνικής
ασφάλιση ς.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙ ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ Ε ΙΑ
Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΩ ΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΩ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις/
κινητικότητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

‘Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Χ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Χ

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος των αξιολονούμενων ρυΟμίσεων σταμίζεται με την κοινωνική ωφέλεια εκ των αποτελεσμάτων τους
και, ιδίως, με λόγους δημοσίου συμφέροντος νια την Ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοιτισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝ Ο Μ ΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΩ Ί ΝΩ Ν Ί Κ ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν Η Σ ΊΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός
αποτροπής!
αντιστάθμισης
κινδύνων

Χ

‘Αλλο

Πιλοτική

εφαρμογή
Ανάδειξη
καλών
ττρακτικών

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

κατά την
υλοποίηση
της_ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Χ

‘Αλλο

/ ποιοτική αττοτίμηση:
Οι κίνδυνοι των αξιολοούμενων ρυϋμίσεων συνδέονται ιδίως με τη διαχείριση της αλλαγή ς εκ των ρυμίσεων
που εισάνονται και αντιμετωπίζονται με την επαρκή προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις
εφαρμόσει και να τις υποστηρίξει.

Σχολιασμός

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

24.

Άρθρα 21 και 22 του Συντάγματος.
Ενωσιακό δίκαιο

25.

Γ5

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
_____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

ΕΊ

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

[]

Ρ

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαοτηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

20

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

ή

Τροποποίηση

29.

καταργούμενων διατάξεων

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο ό
Παρακράτηση αχρεωστήτων
ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη
για είσπραξη απαιτήσεων του
Ν.Α.Τ. Τροποποίηση άρθρου 88
κ.ν. 792/1978

Άρθρο 88 κ.ν. 792/1978
(άρθρον 20 παράγρ. 3,4,5 και άρθρον 21
Ν. 3170/1955, άρθρον 1 παρ. 19 Ν.Δ.
87/1969 και άρθρον 3 Ν.Δ. 87/1969).
Εξασψαλιστικά μέτρα εισπράξεως των
πόρων του Ν.Α.Τ.

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 88 του κ.ν.
110), περί των
792/1978 (Α’

1. Δύναται να απαγορεύεται ο απόπλους
πλοίου εκ λιμένων εσωτερικού, εάν,
συντρεχούσης της περιπτώσεις της παρ. 4
του αθρου 86 του παρόντος νόμου δεν
καταβληθούν τα εκ του ναυτολογίου
οψειλόμενα δικαιώματα υπέρ του Ν.Α.Τ.

-

εξασαλιστικών μέτρων είσιτραξης
Ναυτικού
του
πόρων
των
Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), η
οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 28 του ν. 1850/1980 (Α’ 225),
προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η
88
άρθρου
7
του
παρ.
διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Το υπό των Δημοσίων ταμείων
εκάστοτε
παρακρατούμενον
ποσοστόν εκ της εισπράξεως από
τους υποχρέους των εις αυτά
του
απαιτήσεων
βεβαιουμένων
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου εκ
καταστάσεων
και
ναυτολογίων
συμβεβλημένων πλοίων, βαρύνει
και
δε
βεβαιούται
τούτους,
του
διατάξεις
κατά
τας
εισπράττεται
Δημοσίων
Εισπράξεως
Κώδικος
τους
βαρύνουν
Δεν
Εσόδων.
ψύσεως
υπόχρεους για πάσης
Ναυτικό
το
προς
καταβολές
δεν
και
Ταμείο
Απομαχικό
αναζητούνται ποσοστά συμμετοχής
έχουν
που
δαπάνη
στη

2. Απαγορεύεται ή υπό ξένην σημαίαν
εάν
πλοίου
Ελληνικού
υπαγωγή
προηγουμένως δεν εξοληθώσι τα εκ της
εκμεταλλεύσεως του πλοίου οψειλόμενα
εις το Ν.Α.Τ. ποσά. Η παράβασις της
συνεπάγεται
διατάξεως
παρούσης
ακυρότητα της επελθούσης μεταβολής εις
την ιθαγένειαν του πλοίου, ο δε οψειλέτης
πλοιοκτήτης τιμωρείται επίτη εγκλήσειτου
Υπουργού ή του Ν.Α.Τ., δια χρηματικής
ποινής μέχρι τριών λιρών Αγγλίας κατά
του
χωρητικότητος
ολικής
κόρον
παρανόμως αποβαλόντος την Ελληνικήν
ιθαγένειαν πλοίου.
3. Απαγορεύεται η εργασία εις ψορτηγίδας,

σλέπια, πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους,
υδροόρους, ρυμουλκά και πλωτά εν γένει
ναυπηγήματα δι’ά δεν κατεβλήθησαν αι

2.

ιταρακρατηθεί, σύμψωνα με την υπ’
1016784/1299αρ.
25/0016/7.2.1997 (Β’ 120) απόψαση
του Υπουργού Οικονομικών, από την
εξόψληση μισθών και κάθε άλλης
και
αποζημίωσης,
όπως
αποδιδόμενων
τοκοχρεωλυτικών
δόσεων νια απόσβεση δανείων
μισθωτών.».
2. Οι καταβολές προς κάλυψη
ποσοστών
παρακρατηθέντων
έχουν
που
συμμετοχής
πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη
παρόντος
δεν
του
ισχύος
αναζητούνται.

υπό του άρθρου 83 προβλεπόμεναι δια
πάντα ταύτα εισψοραί υπέρ του Ν.Α.Τ.
4. Ουδείς εξ ιδίου πλοίου οψειλέτης του
Ν.Α.Τ. ναυτολογείται επί Ελληνικού πλοίου
ουδέ δύναται να ασκήση εν Ελλάδι
επάγγελμα
εν γένει εάν
ναυτικόν
προηγουμένως δεν εξοψλήση πάσαν προς
το Ν.Α.Τ. οψειλήν του.
5. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος η
της
μεταβιβάσεως
καταχώρησις
κυριότητος του πλοίου εις το νηολόγιον,
εάν αύτη δεν συνοδεύηται με το οικείον
πιστοποιητικόν εξοψλήσεως των προς το
Ν.Α.Τ., Τ.Π.Ε.Ν. και λοιπούς παρά τω Ν.Α.Τ.
λογαριασμούς και Κεψάλαια οψειλών του
χρονολογίας
της
πλοίου,
μέχρι
καταχωρήσεως.
6. Κατά παντός εξ οιουδήποτε λόγου
οψειλέτου προς το Ν.Α.Τ. εψαρμόζονται αι
δημοσίων εσόδων
εισπράξεως
περί
ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις. Αρμόδιος
δια την λήψιν αναγκαστικών μέτρων είναι
ο Γενικός Διευθυντής και οι προϊσταμένοι
των εντεταλμένων την βεβαίωσιν και
Ν.Α.Τ.
πόρων
του
είσπραξιν
των
ναυτιλιακών αρχών, μετ’απόψασιν του Δ.Σ.
7. Το υπό των Δημοσίων Ταμείων
παρακρατούμενον εκάστοτε ποσοστόν εκ
της εισπράξεως από τους υποχρέους των
εις αυτά βεβαισυμένων απαιτήσεων του
εκ
Ταμείου
Απομαχικού
Ναυτικού
καταστάσεων
και
ναυτολογίων
συμβεβλημένων πλοίων, βαρύνει ούτους,
βεβαιούται δε και εισπράτεται κατά τας
Εισπράξεως
Κώδικος
τον
διατάξεις
Δημοσίων Εσόδων.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 28
παρ. 3 του Ν. 1085/1980 (Α’ 255).
7.Εισψορές οψειλόμενες ή βεβαιούμενες
από ναυτολόγιο παραγράψονται μετά
εικοσαετία από τη λήξη του ετους, στο
οποιο ήσαν απαιτητές. Η παρούσα διάταξη
προγενέοτερες
και
σε
εψαρμόζεται

2.

εισφορές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθει
αμετάκλητη δικασπκή απόψαση.
Σημ.: όπως προστέθηκε μετηνπαρ. Ι4του
άρθρου 32 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137).
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2.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΟΑΝΝΙ ΟΙΚ0ΝΟΜΟΤ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΊΟΑΝΝΊΟ1ΚΟΝΟΜΟ1Ι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1ΗΟ .\νι\κ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

2ς

ΓΕΝΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμ. 60 /3 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική ασφάλιση»
Με το υπόψη σχέδιο τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Α.
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:
Χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, στις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων,
Ι.
ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το
χρονικό διάστημα από την 1η32022 έως την 28112.2023, χωρίς να απαιτείται η
συμπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, ήτοι συμπλήρωση πενήντα (50)
ημερών ή δύο (2) μηνών ασφάλιση κατά το προηγούμενο της ανανέωσης έτος.
2.α. Εντάσσεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ο Ειδικός
Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ο οποίος
λειτουργεί με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια ως
αυτοτελής κλάδος. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
καταργείται και το Ν.Α.Τ. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού.
Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου,
β.
τέλου:. ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπική αυτοδιοίκησης
(ο.τ.α.) ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και χωρίς την τήρηση
άλλου τύπου ή την έκδοση οποιασδήποτε άλλης πράξης ή συμβολαίου.
Λήγει αζημίως για το Δημόσιο, από την ένταξη του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν στο
γ.
Ν.Α.Τ., η θητεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και
καταργείται το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Μεταφέρονται στο Ν.Α.Τ. με την ίδια εργασιακή σχέση, αντιμισθία,
δ.
οργανική θέση, βαθμό, μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν το πάσης φύσεως
προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
από την ημερομηνία ένταξής τους και θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις.
Ορίζονται τα όργανα Διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
3.α.
(Ν.Α.Τ.), περιγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα του Διοικητή, η διαδικασία
ορισμού και οι αρμοδιότητές του, διευκρινίζοντα θέματα σχετικά με τη σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του,
καθορίζεται η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. και ο τρόπος
συνεδριάσεων, κ.λπ.
Καθορίζεται εφεξής, με κ.υ.α., η μηνιαία αποζημίωση των μελών του
β.
Δ.Σ.

Ρυθμίζεται το ζήτημα παρακράτησης αχρεωστήτων ποσοστών
4.
συμμετοχής από τους υπόχρεους για πάσης φύσεως καταβολές προς το Ν.Α.Τ.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
Β.
αποτελέσματα:

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Φορέων
Ι.
Γενικής Κυβέρνησης
Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από την κατάργηση του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και τη συνακόλουθη εξοικονόμηση
μέρους των λειτουργικών του εξόδων (αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
κ.λπ). (άρθρο 3)
Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
ΙΙ.
Κοινωνικής Ασφάλισης Γ(-Ε.Φ.Κ.Α.)/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης]

Δαπάνη από τη χορήγηση, κατ’ εξαίρεση, στις οριζόμενες κατηγορίες
προσώπων, ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε
28η22023,
χωρίς να
είδος, για το χρονικό διάστημα από την 111.3.2022 έως την
ήτοι
συμπλήρωση
προϋποθέσεων,
απαιτείται η συμπλήρωση των προβλεπόμενων
πενήντα (50) ημερών ή δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο της
ανανέωσης έτος. Το ύψος της δαπάνης δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί. καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρΟρο 2)

Ναυτικού
του
προϋπολογισμού
του
Επί
ΙΙΙ.
Κυβέρνησηςί
της
Γενικής
Ταμείου Γ(Ν.Α.Τ.)/φορέας

Απομαικού

Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τον επαναπροσδιορισμό με κ.υ.α. της
μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. (άρθρο 4)

Αθήνα,

15

Φεβρουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΙΙΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟΙ3
15.02.2022 18:48

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική ασφάλιση»
Από τις προτεινόμενες διατάιει προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Ι.
Κοινωνικής Ασφάλισης Ι(-Ε.Φ.Κ.Α.)Ιφορέας τη Γενικής Κυβέρνησηςί
Δαπάνη από τη χορήγηση, κατ’ εξαίρεση, στις οριζόμενες κατηγορίες
προσώπων, ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε
είδος, για το χρονικό διάστημα από την 111.3.2022 έως την 2811.2.2023, χωρίς να
απαιτείται η συμπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, ήτοι
συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών ή δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το
προηγούμενο της ανανέωσης έτος. Το ύψος της δαπάνης δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του -Ε.Φ.Κ.Α.
Ναυτικού
του
προϋπολογισμού
του
Επί
ΙΙ.
Ταμείου Ι(Ν.Α.Τ.)/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης]

Απομαικού

Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τον επαναπροσδιορισμό με κ.υ.α. της
μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., η οποία θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του ΝΑΤ.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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