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Άξζξν 1
χζηαζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ)
πζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ψκα Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο. πζηήλεηαη επίζεο κία ζέζε κεηαθιεηνχ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ν νπνίνο
πξνΐζηαηαη ηνπ ψκαηνο απηνχ (άξζξν 53 ηνπ π.δ. 63/2005, ΦΔΚ Α΄98).

Άξζξν 2
Έξγν θαη Αξκνδηφηεηεο Διεγθηηθή θαη Τπνζηεξηθηηθή Γξάζε

1

1. Έξγν ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο είλαη ε επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ε έξεπλα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη
παξάλνκεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζπκθηιίσζε θαη επίιπζε ησλ
εξγαηηθψλ δηαθνξψλ θαζψο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε εξγαδφκελνπο θαη
εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ.
2. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) έρεη
ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Να επηζεσξεί θαη λα ειέγρεη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, λα
πξνβαίλεη ζε θάζε είδνπο αλαγθαία εμέηαζε θαη έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο
πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη γεληθφηεξα ζε θάζε ηδησηηθφ
ή δεκφζην ρψξν εξγαζίαο ή εθκεηάιιεπζεο ή ρψξν φπνπ πηζαλνινγείηαη φηη
απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, θαη λα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή:
αα) ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο ηδίσο κε ηνπο φξνπο θαη
ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα ρξνληθά φξηα εξγαζίαο, ηελ ακνηβή ή άιιεο παξνρέο, ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο
εξγαζίαο ησλ εππαζψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (φπσο αλήιηθνη, λένη, γπλαίθεο ζε
θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο ή ινρείαο, άηνκα κε αλαπεξία), θαζψο θαη εηδηθψλ
θαηεγνξηψλ εξγαδφκελσλ,
αβ) ησλ θάζε είδνπο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο,
αγ) ησλ δηαηάμεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε
αδ) ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη
αε) ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ εξγαζία.
β. Να εξεπλά, λα αλαθαιχπηεη, λα εληνπίδεη θαη λα δηψθεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο Αξρέο, ηνπο παξαβάηεο ησλ ππφ
ζηνηρεία αα έσο αε ππνπεξηπηψζεσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο
παξνχζαο δηάηαμεο.

2

γ. Να θαηαγξάθεη, λα αμηνινγεί θαη λα αλαθέξεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηηο ειιείςεηο ή ηηο παξαιείςεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
δ. Να εξεπλά νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο ηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο, φηαλ θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ εξγνδφηε,
θαη λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία, κεηξψα,
έγγξαθα, αξρεία θαη θάζε άιινπ είδνπο ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο, λα ιακβάλεη
αληίγξαθα θαζψο θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηε δνκή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Να
πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο δεηγκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,
λα ιακβάλεη θσηνγξαθίεο ή λα καγλεηνζθνπεί θαη λα πξνβαίλεη ζε κεηξήζεηο
επηβιαβψλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ θαη αλαδπνκέλσλ
θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο αιιαγέο
ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. ηνλ εξγνδφηε πνπ αξλείηαη ηελ θαηά ηα
πξνεγνχκελα εδάθηα πξφζβαζε ή ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη
αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία, επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο πεξ. Α'
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
ε. Να εξεπλά ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ
αζζελεηψλ, λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπο, λα ζπληάζζεη ζρεηηθέο
εθζέζεηο κε επηζήκαλζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
εκπιέθνληαη ζε απηά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
λα ππνβάιιεη κελπηήξηα αλαθνξά φηαλ πξνθχπηνπλ επζχλεο.
ζη. Να εμεηάδεη θάζε θαηαγγειία θαη αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηφ θαη λα
παξεκβαίλεη άκεζα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
δ. Να ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη απαζρφιεζε θαη εηδηθφηεξα ηνπ λφκνπ
3896/2010 (ΦΔΚ Α’ 207), θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθνχ, νηθνγελεηαθνχ θαη
πξνζσπηθνχ βίνπ.
ε. Να ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θχινπ,
θπιεηηθήο

ή

εζλνηηθήο

θαηαγσγήο,

ζξεζθεπηηθψλ

ή

άιισλ

πεπνηζήζεσλ,
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αλαπεξίαο,

ειηθίαο

ή

γελεηεζίνπ

πξνζαλαηνιηζκνχ

θαηά

ηα

εηδηθφηεξα

πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 19 θαη 22 ηνπ λφκνπ 3304/2005 (ΦΔΚ Α’ 16), φπσο απηφο
ηζρχεη θάζε θνξά. Να ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 10 ηνπ λ.
3304/2005 πεξί επιφγσλ πξνζαξκνγψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη λα παξέρεη
ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο πξνο ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε
ηνπο φξνπο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (εχινγεο πξνζαξκνγέο, πξφζβαζε ζε φια ηα είδε
θαη φια ηα επίπεδα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, δηακφξθσζε ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θ.α.).
ζ. Να αλαπηχζζεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο έξγσλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα
εθζπγρξνληζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, λα ππνζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπ
θαη λα δηεπθνιχλνληαη εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην ψκα
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
η. Να ειέγρεη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απαγνξεχζεσο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη λα επηβάιιεη ζηηο
επηρεηξήζεηο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο, ζε πεξίπησζε παξαβηάζεψο ηεο.
ηα. Να θπξψλεη, λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο
εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 3789/1957 (ΦΔΚ Α' 210), λα
εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη παξαπφλα νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαηά δηαηάμεσλ
θαλνληζκψλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ.
3789/1957 θαη λα επεθηείλεη ηελ ππνρξέσζε θχξσζεο εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ζε
επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ αλψηεξν
ησλ ζαξάληα (40) αηφκσλ. Δθέζεηο θαηά πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο εξγαζίαο, πνπ έρνπλ θπξσζεί θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ λ.δ. 3789/1957, εθδηθάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δξγαζίαο.
ηβ. Να ζπλδξάκεη ζπκβνπιεπηηθά, ζε φια ηα επίπεδα θαη εθφζνλ δεηεζεί,
εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο γηα ηε δηεμαγσγή ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
επίιπζε ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ εξγαζίαο.
ηγ. Να ππνζηεξίδεη ηνπο εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ,
ζπκβνπιψλ θαη ππνδείμεσλ πξνο απηνχο, ζρεηηθά κε ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά
κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
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ηδ. Να ζπληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο καο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 81 Γηεζλή χκβαζε Δξγαζίαο (λ. 3249/1955,
ΦΔΚ Α' 139), ηελ νπνία ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
αλαθνηλψλεη θαη απνζηέιιεη ζην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο. Να πξνβαίλεη ζηα
πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο
(Γ.Γ..Τ.Δ.) θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή
κεζνδνινγία θαη λνκνζεζία θαη θαηά ηα πξφηππα θαη ηα πνξίζκαηα ηεο Eurostat.
ηε. Να ζπλεξγάδεηαη θαη λα αληαιιάζζεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο κε ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Δξγαζίαο θαη
πλζεθψλ Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, νξγαλψζεηο θνηλσληθψλ εηαίξσλ, επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο θαζψο θαη ζπλαθείο Τπεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
ηζη. Να ελεκεξψλεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 8 πεξ. α θαη 10 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 3896/2010
(ΦΔΚ Α’ 207), λα ελεκεξψλεη ην Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ
Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ζέκαηα ηνπ
λφκνπ 3896/2010, λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο
Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ ελεκέξσζε
θαη γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ησλ ξπζκίζεσλ
ηνπ λφκνπ 3896/2010. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη
αλά θχιν.
ηδ. Να πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε ζπλαθή ελέξγεηα θαη πξάμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ.

Άξζξν 3
πκθηιησηηθή Γηαδηθαζία-Δπίιπζε Γηαθνξψλ
1. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) παξεκβαίλεη ζπκθηιησηηθά, εθφζνλ
δεηεζεί, γηα ηελ επίιπζε αλαθπνκέλσλ ζπιινγηθψλ ή αηνκηθψλ εθ ηεο ζρέζεσο
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εξγαζίαο δηαθνξψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ
φξσλ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
2. Γηα ηελ επίιπζε θαη δηεπζέηεζε ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, ν
εξγαδφκελνο ή πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη πνπ επηθαινχληαη θνηλφ ζπκθέξνλ, ν
εξγνδφηεο, κνλνκεξψο ή απφ θνηλνχ, θαζψο θαη νη νηθείεο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ εξγνδνηψλ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ
παξέκβαζε πκθηιησηή πιινγηθψλ θαη Αηνκηθψλ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ.
3. α) Ζ ζπκθηιίσζε ζπιινγηθψλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ δηεμάγεηαη α) ζε ηνπηθφ
επίπεδν γηα ηελ επίιπζε ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ εξγαζίαο πνπ αλαθχπηνπλ ζε
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έσο είθνζη (20) εξγαδνκέλνπο β) ζε ηνπηθφ ή
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη΄ επηινγήλ ηνπ αηηνχληνο, γηα ηελ επίιπζε ζπιινγηθψλ
δηαθνξψλ εξγαζίαο πνπ αλαθχπηνπλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ είθνζη
έλαλ (21) έσο πελήληα (50) εξγαδνκέλνπο θαη γ) ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ
επίπεδν θαη΄ επηινγήλ ηνπ αηηνχληνο γηα ηελ επίιπζε ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ
εξγαζίαο πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο.
β) Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο θαη ζπκθηιίσζεο ησλ αηνκηθψλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ
δηεμάγεηαη πάληνηε ζε ηνπηθφ επίπεδν Σκήκαηνο.
4. ε ηνπηθφ επίπεδν, ε ζπκθηιησηηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηνπ πκθηιησηή
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην θαηά ηφπν Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ή απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
αληίζηνηρα ελψπηνλ ηνπ πκθηιησηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο θαη ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηα
δηαιακβαλφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Ζ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
επηιακβάλεηαη

πάληνηε

πεξηπηψζεσλ

ζπκθηιίσζεο

ζπιινγηθψλ

εξγαηηθψλ

δηαθνξψλ εζληθνχ επηπέδνπ, ηδίσο φηαλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο έρεη
επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή ή εζληθή νηθνλνκία θαη αθνξά ζε θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζε
ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν ή φηαλ είλαη νξαηφ ην ελδερφκελν δηαηάξαμεο ηεο
εξγαζηαθήο εηξήλεο

ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν αληίζηνηρα, κε ζπλέπεηα ηελ

απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ εζληθή
νηθνλνκία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα θαιείηαη ζηε ζπκθηιησηηθή
δηαδηθαζία θαη έλαο εθπξφζσπνο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο ή απφ άιιν ζπλαξκφδην Τπνπξγείν.
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6. Ο πκθηιησηήο έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ κεξψλ πξνο ηελ
εμεχξεζε ιχζεο απφ ηα δηαθσλνχληα κέξε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν
ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε
εξγαζίαο, πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο, ην ζπκθέξνλ εξγαδνκέλσλ
θαη εξγνδνηψλ, ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Οη ππεξεζίεο
ζπκθηιίσζεο κπνξεί λα δεηεζνχλ θαη γηα ζέκαηα απνθαηάζηαζεο παξαβηάζεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζπκθσλνχλ ηα κέξε ή ηάζζεη ν
πκθηιησηήο.
7. Ζ δηαδηθαζία ηεο πκθηιίσζεο θαη επίιπζεο ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ εξγαηηθψλ
δηαθνξψλ αξρίδεη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη
ππνβάιιεηαη απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά. Όηαλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ρσξηζηά,
γλσζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ζην άιιν κέξνο κε κέξηκλα ηνπ
πκθηιησηή, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ. ηελ αίηεζε αλαθέξνληαη ηα
ζηνηρεία ησλ κεξψλ θαη ησλ νξηδνκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηα αηηήκαηα, νη ιφγνη
πνπ ηα δηθαηνινγνχλ ή νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, νη
απφςεηο ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα κεηαμχ ηνπο δηαθσλία θαη γεληθά
θάζε ζηνηρείν πνπ δηεπθνιχλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ελψπηνλ ηνπ πκθηιησηή. Ο
αξκφδηνο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ή Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο θαηά πεξίπησζε,
εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο αλαζέηεη ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ζπκθηιίσζεο ζε πκθηιησηή. Όηαλ ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο επηιακβάλεηαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο
ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο, ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
δχλαηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα ζπγθξνηήζεη κε απφθαζή ηνπ Δπηηξνπή
πκθηιίσζεο, κε ηελ νπνία νξίδεη αξκφδην εηζεγεηή γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ
αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ.
8. Ο πκθηιησηήο θαιεί ηα κέξε ζε ελψπηφλ ηνπ ζπδήηεζε, ζηελ νπνία απηά
ππνρξενχληαη λα παξαζηαζνχλ απηνπξνζψπσο είηε κε λφκηκν εθπξφζσπν είηε κε
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, πξνβαίλεη ζε αθξφαζε απηψλ, εθηηκά φια ηα
απνδεηθηηθά κέζα πνπ ηίζεληαη ελψπηφλ ηνπ, ππνβάιιεη πξνηάζεηο, εθφζνλ θξίλεη φηη
κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηφλ λα επηιπζεί ε δηαθνξά, δχλαηαη λα δεηά νηνδήπνηε
ζηνηρείν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο
θξίζεο ηνπ, εξεπλά ηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
επηρείξεζεο,

πξνβαίλεη

ζε

εμέηαζε

πξνζψπσλ,

δεηά

ηε

ζπλδξνκή

εκπεηξνγλσκφλσλ, άιισλ πκθηιησηψλ ή Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη ππεξεζηαθψλ
παξαγφλησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ θαη γεληθά πξάηηεη θαζεηί πνπ ζεσξεί αλαγθαίν
γηα ηε δηαηχπσζε ηεο πξφηαζήο ηνπ. Ο πκθηιησηήο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηελ
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πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ κεξψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ
ηεο δηέλεμεο, πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο, ηηο νπνίεο δχλαληαη
λα απνδερηνχλ ηα κέξε θαη λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ελφο εθ ησλ κεξψλ, ν πκθηιησηήο θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο
ηνπ παξηζηάκελνπ κέξνπο θαη δχλαηαη ζπγρξφλσο λα επηβάιεη ζην απφλ κέξνο ηηο
πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 24 κεηά απφ παξνρή εγγξάθσλ
εμεγήζεσλ. Τπέξ ησλ ζέζεσλ ηνπ παξηζηάκελνπ κέξνπο ζεζπίδεηαη λφκηκν
ηεθκήξην θαη ν πκθηιησηήο δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε άπνςε επί απηψλ.
9. ην ηέινο ηεο ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα ηηο
ζπιινγηθέο θαη ησλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ην πκθηιησηή. ην πξαθηηθφ αλαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ
κεξψλ, νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηα κέξε, ε πξφηαζε ηνπ πκθηιησηή,
νη ηπρφλ επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ή παξαβίαζεο ηεο ζπκθσλίαο, νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο νη πξνηάζεηο ηνπ πκθηιησηή δελ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηα κέξε θαη ζην
ηέινο βεβαηψλεηαη θαη απνηππψλεηαη ε ζπκθσλία ή ε δηαθσλία ηνπο. ε πεξίπησζε
εχξεζεο θνηλψο απνδεθηήο ιχζεο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, πεξηγξάθνληαη κε
ζαθήλεηα νη φξνη θαη νη επηκέξνπο ζπκθσλίεο. Σν ππνγεγξακκέλν πξαθηηθφ έρεη
δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηα κέξε θαη παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο. ε θακία πεξίπησζε ν
ζπκβηβαζκφο απηφο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαίηεζε απφ δηθαηψκαηα, ηα
νπνία πεγάδνπλ απφ θαλφλεο δεκνζίαο ηάμεσο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί, ην
πξαθηηθφ ρνξεγείηαη θαη ζε γξαθή Braille ή άιιεο πξνζβάζηκεο απφ άηνκα κε
αλαπεξία κνξθέο.
10. Ο πκθηιησηήο ππνρξενχηαη ζε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλεο άπνςεο θαη
πξφηαζεο, φπνπ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
πκθηιησηήο αδπλαηεί λα κνξθψζεη άπνςε ή πξφηαζε, ιφγσ ηεο αζάθεηαο ησλ
παξαηηζέκελσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ή ηεο ειιείςεσο ησλ αλαγθαίσλ
απνδεηθηηθψλ κέζσλ, ηφηε αξθείηαη ζηε δηαηχπσζε πιήξνπο θαη επαξθψο
αηηηνινγεκέλεο γλψκεο πεξί ηεο αδπλακίαο ηνπ απηήο. ηηο πεξηπηψζεηο
παξαβηάζεσλ πνπ επηζχξνπλ πνηληθή θχξσζε θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν
πκθηιησηήο ππνβάιιεη κήλπζε ή κελπηήξηα αλαθνξά πξνο ηνλ αξκφδην
Δηζαγγειέα.
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11. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη
ζπλνιηθά κέρξη πέληε (5) εθπξφζσπνη απφ θάζε ελδηαθεξφκελν κέξνο ελψ ζε θάζε
πεξίπησζε έρνπλ δηθαίσκα παξάζηαζεο νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ θάζε κέξνπο. ην
ζηάδην απηφ θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν δηελεξγείηαη ε πκθηιίσζε,
κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη΄ επηινγήλ ηνπ θάζε κέξνπο εθπξφζσπνη ηεο
Πξσηνβάζκηαο

ζπλδηθαιηζηηθήο

νξγάλσζεο

ή

ηεο

δεπηεξνβάζκηαο

ή

νκνηνεπαγγεικαηηθήο ηνηαχηεο ή ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ ηεο πεξηνρήο ή ηεο ΓΔΔ
εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο
νξγάλσζήο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ εξγνδνηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί επηπιένλ λα παξίζηαηαη δηεξκελέαο λνεκαηηθήο
γιψζζαο απφ ην Μεηξψν Γηεξκελέσλ Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ηεο Οκνζπνλδίαο
Κσθψλ Διιάδνο, γηα ηελ ππνζηήξημε θσθνχ ή βαξήθννπ αηφκνπ, θαζψο θαη
κεηαθξαζηήο γηα ηελ ππνζηήξημε αιινδαπνχ.
12. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα κέξε παξαβηάζεη ή δελ ηεξήζεη φξν ηεο
απνηππσζείζαο ζην Πξαθηηθφ ζπκθσλίαο, ηφηε ν πκθηιησηήο επηβάιιεη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο, ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηα θξηηήξηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
13. Καηά ηεο πξάμεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Ζ
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ πκθηιησηή πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
14. Ζ σο άλσ δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πκθηιησηή αθνινπζείηαη θαη ζε πεξίπησζε
πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνζθχγνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 5.

Άξζξν 4
Πξνζφληα ηνπ πκθηιησηή πιινγηθψλ θαη Αηνκηθψλ
Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ
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1. Ο πκθηιησηήο πιινγηθψλ θαη Αηνκηθψλ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ απνιακβάλεη
πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηα νπνία νθείιεη λα
εθηειεί κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία.
2. Έξγν πκθηιησηή κπνξνχλ λα αζθήζνπλ φζνη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο πιεξνχλ
δηαδεπθηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία σο Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ.
ε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ κε ηελ
αληίζηνηρε εκπεηξία κπνξνχλ ξφιν πκθηιησηή λα αλαιάβνπλ Δπηζεσξεηέο
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ.
β) Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία σο Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη
είηε είλαη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είηε έρνπλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ζρεηηθέο
δεκνζηεχζεηο ζε ζέκαηα εξγαηηθνχ Γηθαίνπ.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ν
ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα
αζθήζνπλ θαη θαζήθνληα πκθηιησηή.

Άξζξν 5
ηειέρσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
1. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα, ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο θαη ην πξνζσπηθφ γξακκαηεηαθήο,
δηνηθεηηθήο θαη ινηπήο ππνζηήξημεο.
Πξνο ηνχην ζπληζηψληαη 1011 ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη
ζε Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ζε Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο
Δξγαζίαο, θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν σο εμήο: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 544,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο: 4, ΠΔ Μεραληθψλ: 170, ΠΔ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: 80, ΠΔ Ηαηξψλ,
ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ θαη ΠΔ Ηαηξψλ Δξγαζίαο: 30, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ:
48, ΣΔ Πιεξνθνξηθήο: 4, ΣΔ Μεραληθψλ: 100, ΣΔ Τγείαο: 31.
Δπίζεο, ζπληζηψληαη 272 ζέζεηο γηα γξακκαηεηαθή, δηνηθεηηθή θαη ινηπή ππνζηήξημε
θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν σο εμήο: ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 176, ΓΔ Σερληθψλ:
34, ΓΔ Πιεξνθνξηθήο:2, ΓΔ Οδεγψλ: 60.
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2. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη νη Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη
εηδηθφηεξα:
α. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ δηελεξγνχλ ζπζηεκαηηθά ειέγρνπο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο γεληθήο πξνζηαηεπηηθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη παξεκβαίλνπλ
ζπκθηιησηηθά γηα ηελ επίιπζε αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο. Παξάιιεια αζθνχλ φζα θαζήθνληα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
εηδηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο.
Καζήθνληα Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ αζθνχλ νη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, εάλ έρνπλ ηα εηδηθά πξνζφληα πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηελ θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10, έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ
πξνβιεπφκελε εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη έρνπλ
ιάβεη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.
β. Οη Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ
εξγαδφκελσλ. Παξάιιεια αζθνχλ φζα θαζήθνληα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εηδηθφ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο.
Καζήθνληα Δπηζεσξεηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία αζθνχλ ππάιιεινη ησλ
θιάδσλ ΠΔ Μεραληθψλ ή ΠΔ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Ηαηξψλ
ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δξγαζίαο ή ΣΔ Τγείαο ή ΣΔ Μεραληθψλ ή ΣΔ
Πιεξνθνξηθήο, εάλ έρνπλ ηα εηδηθά πξνζφληα πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηελ θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10, έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ
πξνβιεπφκελε εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη έρνπλ
ιάβεη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.
3. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζηειερψλεηαη κε λέεο πξνζιήςεηο, κε
κεηαζέζεηο ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε
απνζπάζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
θαη κε κεηαηάμεηο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Τπάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ αζθεί θαζήθνληα Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο εθφζνλ
πιεξνί ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζε Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο θαη εθπαηδεπηεί
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ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
5. Σν πξνζσπηθφ ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ, ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ, ΠΔ Ηαηξψλ
Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά ζε
Δπηκειεηέο Α' κεηά ηε ζπκπιήξσζε επηά (7) εηψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην
Γεκφζην, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζε Ο.Σ.Α. ή ζε άιινπο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ζε Γηεπζπληέο κε ηε ζπκπιήξσζε δεθαηξηψλ (13) εηψλ απφ ην
δηνξηζκφ ηνπο απηφ.
6. Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ζπκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη δηαηίζεηαη γηα ηελ ελ γέλεη εθπιήξσζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ). Οη σο άλσ ππάιιεινη
έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) θαηά ην δηάζηεκα πνπ αζθνχλ ηα ελ ιφγσ
θαζήθνληα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
7. Τπάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ
ηνπνζεηείηαη ή κεηαηίζεηαη κε αίηεζή ηνπ ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε ζέζε
ππαιιήινπ παξακέλεη ζε απηφ ππνρξεσηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ. Σν
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αθφκε έλα (1) έηνο. Οη
ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ή κεηαηίζεληαη κε αίηεζή ηνπο
ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

Άξζξν 6
Δθπαίδεπζε θαη Πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηφζν θαηά ηελ είζνδφ ηνπ
ζε απηφ φζν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, παξαθνινπζεί ηα
πξνβιεπφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
2. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηνπ θαη
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ζηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, εγθξίλνληαη απφ ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο (.Κ.Δ.Δ.Δ.) θαη απνζηέιινληαη γηα πινπνίεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ.
Σπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ
ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία θαηαξηίδνληαη θαηά ηα αλσηέξσ απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο
Δξγαζίαο (Γ.Γ..Τ.Δ.).
Γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο απαηηείηαη, κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο, ε
παξαθνινχζεζε ππνρξεσηηθήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο νη
ππνςήθηνη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα πηζηνπνηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Σελ ίδηα εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ιακβάλνπλ θαη νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
ηάζζεη ν παξψλ λφκνο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο.
Όζνη ππνςήθηνη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο δελ πηζηνπνηεζνχλ θαηά ηα αλσηέξσ,
κπνξνχλ λα επαλαμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην 4 ηεο
παξαγξάθνπ 2 θαη, ζε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο απνηπρίαο, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ
θελέο ή πξνζσπνπαγείο ζέζεηο γξακκαηεηαθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαηά ηα αλσηέξσ
ζπζηήλνληαη απηνδίθαηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε απηέο θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε ηνπο.
3. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γίλεηαη αλά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε
ζπλεξγαζία θαη κε ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κπνξεί λα
απνζηέιιεηαη γηα εθπαίδεπζε ζε ζρνιέο ή θέληξα εθπαίδεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ή
δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ εζσηεξηθνχ αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο απνζηνιήο ηνπ.
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Γηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην εμσηεξηθφ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδεηαη ην
είδνο, ε δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Άξζξν 7
Δηδηθφο Γξακκαηέαο
Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επζχλε θαη ηνλ έιεγρν γηα ηε εχξπζκε,
απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη.

Άξζξν 8
Γεληθνί Δπηζεσξεηέο
1. ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπληζηψληαη δχν (2) ζέζεηο Γεληθψλ
Δπηζεσξεηψλ, ήηνη κία (1) ζέζε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη κία
(1) ζέζε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία αληίζηνηρα. Οη
Γεληθνί Δπηζεσξεηέο ππάγνληαη ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ζπλεπηθνπξνχλ ην έξγν ηνπ
θαη ζπληνλίδνπλ φινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, ηνπο πκθηιησηέο
θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ν
θαζέλαο αληίζηνηρα.
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2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κέξνο ησλ
αξκνδηνηήησλ

ηνπ

Δηδηθνχ

Γξακκαηέα

δχλαηαη

λα

εθρσξνχληαη

θαη

λα

κεηαβηβάδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο.
3. Οη Γεληθνί Δπηζεσξεηέο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δίλαη κφληκνη ελ ελεξγεία ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε εκπεηξία ζην ειεγθηηθφ έξγν, έρνπλ θξηζεί
απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην σο Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο θαη έρνπλ ήδε
ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζεηείεο σο Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο.
4.

Με

θνηλή

Ζιεθηξνληθήο

απφθαζε

ησλ

Γηαθπβέξλεζεο,

Τπνπξγψλ

Δζσηεξηθψλ,

Οηθνλνκηθψλ

θαη

Απνθέληξσζεο

Δξγαζίαο

θαη

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο, ζεζπίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν νξηζκνχ
ησλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ, ζηελ εμέιημε θαη ζηελ ακνηβή ηνπο.

Άξζξν 9
Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο
1. πζηήλεηαη ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ
Δξγαζίαο, ζπγθξνηνχκελε απφ Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο κε βαζκφ Πξντζηακέλνπ
Γηεχζπλζεο θαη βαζκφ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ
Δηδηθφ Γξακκαηέα. ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο ζπληζηψληαη
είθνζη δχν (22) νξγαληθέο ζέζεηο.
2. ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο παξέρεηαη δηνηθεηηθή θαη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
3. Οη Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο:
α. Γηελεξγνχλ ηεθκεξησκέλνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επί
κέξνπο ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ππνβάιινπλ ζηνλ
Δηδηθφ Γξακκαηέα ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ έγγξαθεο ζπζηάζεηο ζηηο ππφ έιεγρν ππεξεζίεο,
β. Γηελεξγνχλ ειέγρνπο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο θαη ππνβάιινπλ ην ζρεηηθφ πφξηζκα,
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γ. Δθηεινχλ θάζε άιιν έξγν πνπ ηνπο αλαηίζεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα θαη έρεη
ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,
δ. πληνλίδνπλ, θαη΄ επηινγήλ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ην Απηνηειέο Γξαθείν
Δλεκέξσζεο, Τπνδνρήο, Αμηνιφγεζεο θαη Γηαρείξηζεο Καηαγγειηψλ ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
ε. Δπηβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θπξψζεηο.
4. Οη Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο αζθνχλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα
θαη έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδεηαη ε
ζηειέρσζε, ε νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ηεο ππεξεζίαο Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ
Δξγαζίαο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαηά θιάδν θαη βαζκφ.

Άξζξν 10
Τπεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο αζθνχληαη ζε φιε ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ, νη
νπνίεο ζπζηήλνληαη κε ην παξφλ σο εμήο:
Α. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ:
1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α. Σκήκα Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη Γξαθείν Δηδηθήο
Δθπαίδεπζεο
β. Σκήκα Ννκηθήο Σεθκεξίσζεο
γ. Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Τπνδνκψλ
2. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη
απφ:
α. Σκήκα Αλάιπζεο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο
β. Σκήκα Τπνζηήξημεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
γ. Σκήκα Τπνζηήξημεο πκθηιησηηθήο Γηαδηθαζίαο
3. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, ε
νπνία απνηειείηαη απφ:
α. Σκήκα Αλάιπζεο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο
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β. Σκήκα Τπνζηήξημεο Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, ζην
νπνίν ιεηηνπξγεί θαη Γξαθείν Αηπρεκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ
γ. Απηνηειέο Γξαθείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα Άηνκα
κε Αλαπεξία

Β. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΡΓΑΗΑ
Κάζε Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπγθξνηείηαη
απφ δχν Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο: α) ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη β) ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία. Ο αξραηφηεξνο ησλ δχν Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο θάζε
Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξερφλησλ
ζεκάησλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη ππνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο.
Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο αλέξρνληαη ζε
δεθαπέληε (15) σο εμήο:
1. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Αζελψλ, κε έδξα εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ
Σνκέα Αζελψλ θαη Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, επηπξνζζέησο
ηνπ Γήκνπ Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αλαηνιηθήο
Αηηηθήο θαη εμαηξνπκέλεο ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαξακαγθά, πνπ απνηειεί ηκήκα
ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ.
πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Αζελαίσλ, θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Αλαηνιηθνχ Σνκέα Αζελψλ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ,
β. Σκήκα Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,
γ. Σκήκα Γάθλεο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γάθλεο – Τκεηηνχ,
δ. Σκήκα Γιπθάδαο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο,
ε. Σκήκα Καιιηζέαο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο,
ζη. Σκήκα Αγίαο Παξαζθεπήο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο
Παξαζθεπήο,
δ. Σκήκα Ακαξνπζίνπ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ,
ε. Σκήκα Αηγάιεσ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ,
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ζ. Σκήκα Νέαο Ησλίαο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο,
η. Σκήκα Πεξηζηεξίνπ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Α’ Σνκέα Αζελψλ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,
β. Σκήκα Β’ Σνκέα Αζελψλ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,
γ. Σκήκα Γ’ Σνκέα Αζελψλ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
2. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Πεηξαηψο, κε έδξα εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Πεηξαηψο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαζψο θαη ησλ δήκσλ
Αίγηλαο, Αγθηζηξίνπ θαη αιακίλαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Νήζσλ ηεο
πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο θαη ην
Σκήκα Μεηξήζεσλ κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο θαη απφ ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Κεληξηθνχ Σνκέα Πεηξαηψο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Πεηξαηψο,
β. Σκήκα Ννηίνπ Σνκέα Πεηξαηψο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο,
γ. Σκήκα Νίθαηαο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο – Αγ. Ησάλλε Ρέληε.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Α’ Σνκέα Πεηξαηψο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο,
β. Σκήκα Β’ Σνκέα Πεηξαηψο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο.
3. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε έδξα
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εθηφο ηνπ
Γήκνπ Βάξεο – Βνχιαο – Βνπιηαγκέλεο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ
Γξάζεο κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Παιιήλεο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο,
β. Σκήκα Μαξθφπνπινπ Μεζνγαίαο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Μαξθφπνπινπ Μεζνγαίαο,
γ. Σκήκα Άλνημεο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
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α. Σκήκα Α’ Σνκέα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Παιιήλεο,
β. Σκήκα Β’ Σνκέα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Παιιήλεο.
4. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γπηηθήο Αηηηθήο, κε έδξα
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο παξαιηαθήο
δψλεο θαξακαγθά, πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ
Γξάζεο κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Διεπζίλαο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο,
β. Σκήκα Άλσ Ληνζίσλ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Φπιήο.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Α’ Σνκέα Γπηηθήο Αηηηθήο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Διεπζίλαο,
β. Σκήκα Β’ Σνκέα Γπηηθήο Αηηηθήο, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
Διεπζίλαο.
5. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Θεζζαιίαο, κε έδξα ηε
Λάξηζα. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο κε
έδξα ηε Λάξηζα θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Λάξηζαο, κε έδξα ηε Λάξηζα,
β. Σκήκα Μαγλεζίαο, κε έδξα ην Βφιν,
γ. Σκήκα Σξηθάισλ, κε έδξα ηα Σξίθαια,
δ. Σκήκα Καξδίηζαο, κε έδξα ηελ Καξδίηζα.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Λάξηζαο, κε έδξα ηε Λάξηζα,
β. Σκήκα Μαγλεζίαο, κε έδξα ην Βφιν,
γ. Σκήκα Σξηθάισλ, κε έδξα ηα Σξίθαια,
δ. Σκήκα Καξδίηζαο, κε έδξα ηελ Καξδίηζα.
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6. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Ζπείξνπ, κε έδξα ηα Ησάλληλα.
Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο αληίζηνηρεο
πεξηθέξεηαο θαη πεξηιακβάλεη επηπξνζζέησο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Κεξθχξαο
θαη Λεπθάδνο ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα
πληνληζκνχ Γξάζεο κε έδξα ηα Ησάλληλα θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Ησαλλίλσλ, κε έδξα ηα Ησάλληλα,
β. Σκήκα Άξηαο, κε έδξα ηελ Άξηα,
γ. Σκήκα Θεζπξσηίαο, κε έδξα ηελ Ζγνπκελίηζα,
δ. Σκήκα Πξέβεδαο, κε έδξα ηελ Πξέβεδα,
ε. Σκήκα Κέξθπξαο, κε έδξα ηελ Κέξθπξα,
ζη. Σκήκα Λεπθάδνο, κε έδξα ηε Λεπθάδα.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Ησαλλίλσλ, κε έδξα ηα Ησάλληλα,
β. Σκήκα Άξηαο, κε έδξα ηελ Άξηα,
γ. Σκήκα Κέξθπξαο, κε έδξα ηελ Κέξθπξα.
7. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Κξήηεο, κε έδξα ην Ζξάθιεην.
Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο αληίζηνηρεο
πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο κε έδξα ην
Ζξάθιεην θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Ζξαθιείνπ, κε έδξα ην Ζξάθιεην,
β. Σκήκα Υαλίσλ, κε έδξα ηα Υαληά,
γ. Σκήκα Ρεζχκλνπ, κε έδξα ην Ρέζπκλν,
δ. Σκήκα Λαζηζίνπ, κε έδξα ηνλ Άγην Νηθφιαν.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Ζξαθιείνπ, κε έδξα ην Ζξάθιεην,
β. Σκήκα Υαλίσλ, κε έδξα ηα Υαληά,
γ. Σκήκα Ρεζχκλνπ, κε έδξα ην Ρέζπκλν,
δ. Σκήκα Λαζηζίνπ, κε έδξα ηνλ Άγην Νηθφιαν.
8. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, κε έδξα ηελ Κνκνηελή. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα
πληνληζκνχ Γξάζεο κε έδξα ηελ Κνκνηελή θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο:
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A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Ρνδφπεο, κε έδξα ηελ Κνκνηελή,
β. Σκήκα Έβξνπ, κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε,
γ. Σκήκα Ξάλζεο, κε έδξα ηελ Ξάλζε,
δ. Σκήκα Γξάκαο, κε έδξα ηε Γξάκα,
ε. Σκήκα Καβάιαο, κε έδξα ηελ Καβάια.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Ρνδφπεο, κε έδξα ηελ Κνκνηελή,
β. Σκήκα Έβξνπ, κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε,
γ. Σκήκα Γξάκαο, κε έδξα ηε Γξάκα,
δ. Σκήκα Καβάιαο, κε έδξα ηελ Καβάια.
9. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε
έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ
Γξάζεο θαη ην Σκήκα Μεηξήζεσλ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη απφ ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Κεληξηθνχ Σνκέα Θεζζαινλίθεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε
β. Σκήκα Αλαηνιηθνχ Σνκέα Θεζζαινλίθεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε
γ. Σκήκα Γπηηθνχ Σνκέα Θεζζαινλίθεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε
δ. Σκήκα Θέξκεο θαη Θεξκατθνχ, κε έδξα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο,
ε. Σκήκα Ππιαίαο θαη Καιακαξηάο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε
ζη. Σκήκα εξξψλ, κε έδξα ηηο έξξεο,
δ. Σκήκα Πηεξίαο, κε έδξα ηελ Καηεξίλε,
ε. Σκήκα Ζκαζίαο, κε έδξα ηελ Βέξνηα,
ζ. Σκήκα Πέιιαο, κε έδξα ηελ Έδεζζα,
η. Σκήκα Κηιθίο, κε έδξα ην Κηιθίο,
ηα. Σκήκα Υαιθηδηθήο, κε έδξα ηνλ Πνιχγπξν.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Α’ Σνκέα Θεζζαινλίθεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε,
β. Σκήκα Β’ Σνκέα Θεζζαινλίθεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε,
γ. Σκήκα εξξψλ, κε έδξα ηηο έξξεο,
δ. Σκήκα Πηεξίαο, κε έδξα ηελ Καηεξίλε,
ε. Σκήκα Ζκαζίαο, κε έδξα ηελ Βέξνηα,
ζη. Σκήκα Πέιιαο, κε έδξα ηελ Έδεζζα,
δ. Σκήκα Υαιθηδηθήο, κε έδξα ηνλ Πνιχγπξν.
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10. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε έδξα
ηελ Κνδάλε. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο κε
έδξα ηελ Κνδάλε θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Κνδάλεο, κε έδξα ηελ Κνδάλε.
β. Σκήκα Φιψξηλαο, κε έδξα ηε Φιψξηλα.
γ. Σκήκα Καζηνξηάο, κε έδξα ηελ Καζηνξηά.
δ. Σκήκα Γξεβελψλ, κε έδξα ηα Γξεβελά.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Κνδάλεο, κε έδξα ηελ Κνδάλε.
β. Σκήκα Καζηνξηάο, κε έδξα ηελ Καζηνξηά.
11. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε έδξα ηελ
Πάηξα. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο θαη πεξηιακβάλεη επηπξνζζέησο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο
Εαθχλζνπ, Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. πγθξνηείηαη
απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο θαη ην Σκήκα Μεηξήζεσλ κε έδξα ηελ
Πάηξα θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Αραΐαο, κε έδξα ηελ Πάηξα,
β. Σκήκα Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν,
γ. Σκήκα Μεζνινγγίνπ, κε έδξα ην Μεζνιφγγη,
δ. Σκήκα Αγξηλίνπ, κε έδξα ην Αγξίλην,
ε. Σκήκα Εαθχλζνπ, κε έδξα ηε Εάθπλζν,
ζη. Σκήκα Κεθαιιελίαο, κε έδξα ην Αξγνζηφιη.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Αραΐαο, κε έδξα ηελ Πάηξα,
β. Σκήκα Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν,
γ. Σκήκα Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη.
12. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηεξεάο Διιάδαο, κε έδξα ηε
Λακία. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο κε
έδξα ηε Λακία θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
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α. Σκήκα Φζηψηηδαο, κε έδξα ηε Λακία,
β. Σκήκα Λεηβαδηάο, κε έδξα ηε Λεηβαδηά,
γ. Σκήκα Θήβαο - ρεκαηαξίνπ, κε έδξα ηε Θήβα,
δ. Σκήκα Δχβνηαο, κε έδξα ηελ Υαιθίδα,
ε. Σκήκα Φσθίδαο, κε έδξα ηελ Άκθηζζα,
ζη. Σκήκα Δπξπηαλίαο, κε έδξα ην Καξπελήζη.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Φζηψηηδαο, κε έδξα ηε Λακία,
β. Σκήκα Λεηβαδηάο, κε έδξα ηε Λεηβαδηά,
γ. Σκήκα Δχβνηαο, κε έδξα ηελ Υαιθίδα,
δ. Σκήκα Φσθίδαο, κε έδξα ηελ Άκθηζζα,
ε. Σκήκα Δπξπηαλίαο, κε έδξα ην Καξπελήζη,
ζη. Σκήκα ρεκαηαξίνπ - Θήβαο, κε έδξα ην ρεκαηάξη.
13. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Πεινπνλλήζνπ, κε έδξα ηελ
Σξίπνιε. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο θαη πεξηιακβάλεη επηπξνζζέησο ηνπο Γήκνπο Σξνηδελίαο,
πεηζψλ, Πφξνπ, Ύδξαο θαη Κπζήξσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ησλ Νήζσλ ηεο
πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο κε έδξα
ηελ Σξίπνιε θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Αξθαδίαο, κε έδξα ηελ Σξίπνιε,
β. Σκήκα Μεζζελίαο, κε έδξα ηελ Καιακάηα,
γ. Σκήκα Κνξίλζνπ, κε έδξα ηελ Κφξηλζν,
δ. Σκήκα Λαθσλίαο, κε έδξα ηε πάξηε,
ε. Σκήκα Αξγνιίδαο, κε έδξα ην Ναχπιην.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Αξθαδίαο, κε έδξα ηελ Σξίπνιε,
β. Σκήκα Μεζζελίαο, κε έδξα ηελ Καιακάηα,
γ. Σκήκα Κνξίλζνπ, κε έδξα ηελ Κφξηλζν,
δ. Σκήκα Λαθσλίαο, κε έδξα ηε πάξηε,
ε. Σκήκα Αξγνιίδαο, κε έδξα ην Ναχπιην.
14. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε έδξα ηε
Μπηηιήλε. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ Γξάζεο κε
έδξα ηε Μπηηιήλε θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
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A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα Λέζβνπ, κε έδξα ηε Μπηηιήλε,
β. Σκήκα άκνπ, κε έδξα ηε άκν,
γ. Σκήκα Υίνπ, κε έδξα ηε Υίν.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Λέζβνπ, κε έδξα ηε Μπηηιήλε,
β. Σκήκα άκνπ, κε έδξα ηε άκν,
γ. Σκήκα Υίνπ, κε έδξα ηε Υίν.
15. Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε έδξα ηελ
Δξκνχπνιε ηεο χξνπ. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο. πγθξνηείηαη απφ ην Σκήκα πληνληζκνχ
Γξάζεο κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε θαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο:
A. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ
α. Σκήκα χξνπ, κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε,
β. Σκήκα Νάμνπ, κε έδξα ηε Νάμν,
γ. Σκήκα Άλδξνπ, κε έδξα ηελ Άλδξν,
δ. Σκήκα Θήξαο, κε έδξα ηε αληνξίλε,
ε. Σκήκα Μήινπ, κε έδξα ηε Μήιν,
ζη. Σκήκα Ρφδνπ, κε έδξα ηε Ρφδν,
δ. Σκήκα Κσ, κε έδξα ηελ Κσ,
ε. Σκήκα Καιχκλνπ, κε έδξα ηελ Κάιπκλν,
ζ. Σκήκα Καξπάζνπ, κε έδξα ηελ Κάξπαζν.
B. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
α. Σκήκα Κπθιάδσλ, κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε,
β. Σκήκα Άλδξνπ, κε έδξα ηελ Άλδξν,
γ. Σκήκα Γσδεθαλήζνπ, κε έδξα ηε Ρφδν.

2.

Με

θνηλή

απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε νπνία ζα
εθδνζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη:
α) ε νξγάλσζε θαη ε θαζ' χιελ θαη θαηά ηφπν θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε θεληξηθφ θαη
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο,
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β) ν αλαγθαίνο αξηζκφο ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο
επηινγήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζέκα ζηειέρσζήο ηνπ,
γ) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
3. Όζεο Τπεξεζίεο, Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα έρνπλ πξνβιεθζεί κε πξνγελέζηεξνπο
λφκνπο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαηαξγνχληαη.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φιεο νη
νξγαληθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί κε πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο ζε Σκήκαηα ή
Γηεπζχλζεηο πνπ θαηαξγνχληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, κεηαθέξνληαη ζε λέα ή
πθηζηάκελα Σκήκαηα ή Γηεπζχλζεηο.
5. Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο δχλαηαη λα
ηδξχνληαη θαη λα θαηαξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο.
6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, είλαη δπλαηφλ λα αλαθαζνξίδεηαη
ε θαηά ηφπνλ θαη θαζ' χιελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο θαη λα αλαθαηαλέκνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε πθηζηάκελνπο θιάδνπο πξνζσπηθνχ ηεο ίδηαο
ή άιιεο θαηεγνξίαο γηα εηδηθφηεηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο.
7. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ιεηηνπξγεί κε βάζε εηδηθφ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο πνπ εθδίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο.

Άξζξν 11
Απηνηειέο Γξαθείν Δλεκέξσζεο, Τπνδνρήο,
Αμηνιφγεζεο θαη Γηαρείξηζεο Καηαγγειηψλ
1. πζηήλεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
Απηνηειέο

Γξαθείν

Δλεκέξσζεο,

Τπνδνρήο,

Αμηνιφγεζεο

θαη

Γηαρείξηζεο
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Καηαγγειηψλ, ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ην νπνίν ζπληνλίδεη
Δηδηθφο Δπηζεσξεηήο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
2. Έξγν ηνπ είλαη ε ελεκέξσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ε ππνδνρή θαη
αμηνιφγεζε ησλ θαηαγγειηψλ θαη ε εζσηεξηθή δηαβίβαζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ή ζηελ Δηδηθή Οκάδα Δηνηκφηεηαο θαη Άκεζεο Δπέκβαζεο
ηνπ άξζξνπ 12.
3. Με

απφθαζε

ηνπ

Δηδηθνχ

Γξακκαηέα

ξπζκίδνληαη

ζέκαηα

ιεηηνπξγίαο,

ζηειέρσζεο, νξγάλσζεο, ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο, εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε
αλαπεξία, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ην Απηνηειέο Γξαθείν
Δλεκέξσζεο, Τπνδνρήο, Αμηνιφγεζεο θαη Γηαρείξηζεο Καηαγγειηψλ.

Άξζξν 12
Δηδηθή Οκάδα Δηνηκφηεηαο θαη Άκεζεο Δπέκβαζεο
1. Σν Απηνηειέο Γξαθείν Δλεκέξσζεο, Τπνδνρήο, Αμηνιφγεζεο θαη Γηαρείξηζεο
Καηαγγειηψλ ηνπ άξζξνπ 11 ζπληνλίδεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο «Δηδηθήο
Οκάδαο Δηνηκφηεηαο θαη Άκεζεο Δπέκβαζεο», ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ βάζεη
πξνγξακκαηηζκνχ Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο, θαη έρεη σο έξγν ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο.
2. Ζ νκάδα απηή ιεηηνπξγεί θάζε εκέξα επί 24 ψξεο κε ηελ αλαγθαία ελαιιαγή ηνπ
πξνζσπηθνχ, είλαη ζε δηαξθή εηνηκφηεηα θαη εμνπιίδεηαη κε φια ηα απαξαίηεηα
ηερληθά κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο.
3. Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ Δπηζεσξεηψλ
Δξγαζίαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά ζηελ νκάδα, ν ηξφπνο επηινγήο θαη
δξάζεο ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδνληαη
φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε ηεο δξάζεο θαη ηε
ιεηηνπξγία θαη άιισλ Δηδηθψλ Οκάδσλ Δηνηκφηεηαο θαη Άκεζεο Δπέκβαζεο ζηηο
ινηπέο Πεξηθέξεηεο.
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Άξζξν 13
Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ππάγεηαη σο πξνο ηα
ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ζην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
2. Σα ζέκαηα θξίζεσλ θαη κεηαζέζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πεληακεινχο Τπεξεζηαθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
3. Σα ζέκαηα θξίζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πεληακεινχο Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπνζεηνχληαη
νη Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
5. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηα
ζέκαηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ θαζψο θαη ησλ
ηνπνζεηήζεσλ, ησλ απνζπάζεσλ θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, εληφο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Δξγαζίαο.

Άξζξν 14
Οηθνλνκηθή Τπνζηήξημε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο
Απηνηέιεηαο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
1. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο έρεη ίδην πξνυπνινγηζκφ, σο εηδηθφο θνξέαο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπνπ
εγγξάθνληαη θάζε έηνο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πηζηψζεηο, νη
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νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ
Τπεξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε δηεμάγεηαη απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

νη

δαπάλεο

πξαγκαηνπνηνχληαη,

ειέγρνληαη,

εθθαζαξίδνληαη θαη εληέιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί

«Γεκνζίνπ

Λνγηζηηθνχ».
2. Γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεζηαθήο απηνηέιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ζπζηήλεηαη Πάγηα Πξνθαηαβνιή Υξεκαηηθνχ ζην
ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ δαπαλψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ, ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηνπνίεζε
απφ ηε θχζε ηνπο δελ επηδέρεηαη αλαβνιήο θαη δελ είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζή
ηνπο κε ηε θαλνληθή δηαδηθαζία. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζε ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ. θαζνξίδεηαη ην είδνο
θαη ην πνζνζηφ θάζε δαπάλεο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη πξνζδηνξίδεηαη ην
πνζφ απηήο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
παξνχζαο δηάηαμεο.
3. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
εγγξάθνληαη πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ζηα νπνία ππνβάιιεηαη ην
πξνζσπηθφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
πξνο ππεξάζπηζή ηνπ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, γηα ελέξγεηέο ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ηνλ ίδην πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη πηζηψζεηο γηα
ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ζηα νπνία ππνβάιινληαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη
νηθνγέλεηέο ηνπο, φηαλ παξίζηαληαη ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, σο πνιηηηθψο
ελάγνληεο, απφ έγθιεκα πνπ δηαπξάρζεθε ζε βάξνο ηνπο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο ή εμαηηίαο απηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
εθαξκφδνληαη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο πνπ έρεη εμέιζεη ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ ε
ππεξάζπηζε ή ε άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο αθνξά πξάμεηο πνπ ηειέζηεθαλ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ελεξγνχ ππεξεζίαο ηνπ. Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο
ησλ παξαπάλσ εμφδσλ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο.
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4. ε πεξίπησζε επηβνιήο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 θαη ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26
ηνπ παξφληνο λφκνπ πνζνζηφ χςνπο 40% εηζπξάηηεηαη σο έζνδν ηνπ Σαθηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ, πνζνζηφ χςνπο 40% σο έζνδν ζην Κ.Α. Δζφδσλ 3428 «Έζνδα
θαηαξγεζέληνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο “Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο”» θαη πνζνζηφ 20% σο έζνδν ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ην νπνίν δηαηίζεηαη θπξίσο
ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ δξάζεψλ ηνπ, ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ
ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπ πνιηηηθήο (ελεκεξσηηθέο δξάζεηο, έληππα θιπ),
ηελ θαηαβνιή ηεο πξφζζεηεο ακνηβήο θαη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο.
Κάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο ξπζκίδεηαη κε
θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

Άξζξν 15
Πξφζζεηε Ακνηβή –Λνηπά νηθνλνκηθά ζέκαηα
1. ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ρνξεγείηαη πξφζζεηε ακνηβή ε νπνία ζπλαξηάηαη
κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ θαη ζπκθηιησηηθνχ έξγνπ ηνπο.
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ., θαζνξίδνληαη ην
χςνο ηεο πξφζζεηεο ακνηβήο, ηα θξηηήξηα θαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο
ρνξεγήζεψο ηεο.
Με φκνηα απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα αλαθαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο πξφζζεηεο
ακνηβήο αθφκε θαη λα θαηαξγείηαη απηή.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο νξίδεηαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, εκεξήζηαο απνδεκίσζεο
θαη δηαλπθηέξεπζεο εθηφο έδξαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο, ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ησλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ Δπηζεσξεηψλ
Δξγαζίαο.

Άξζξν 16
Σππνπνίεζε θαη ρξήζε δειηίσλ ειέγρνπ
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1. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ
ηνπο λα ζπκπιεξψλνπλ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ηππνπνηεκέλα έληππα ή
αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ
ηπρφλ παξαβάζεσλ, νη πξνηεηλφκελεο ή νη επηβαιιφκελεο απφ ηνλ Δπηζεσξεηή
Δξγαζίαο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηπρφλ ππνδείμεηο πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
2. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηφπηλ θαηαγγειίαο,
ζα δηαζηαπξψλνληαη απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ηα
αλαγξαθφκελα ζην εηδηθφ απηφ έληππν ζηνηρεία κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ
θαηαγγειία.
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο, ηφηε κπνξεί λα γίλεηαη
θαη δεχηεξνο έιεγρνο ζηνλ ίδην εξγνδφηε απφ έηεξν Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο, κε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
φηη ν αξρηθφο έιεγρνο δελ ήηαλ νινθιεξσκέλνο ή ζσζηφο, ηφηε ν αξρηθά δηελεξγψλ
ηνλ έιεγρν Δπηζεσξεηήο Δξγαζίαο ζα ειέγρεηαη πεηζαξρηθά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ε
κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαγθαίσλ ηππνπνηεκέλσλ απηψλ εληχπσλ ή ησλ
ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 17
Θέκαηα Λεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο
1. Οη ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εκέξεο
ηνπ κήλα θαη νη ππάιιεινη, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αζθνχλ ηηο
ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη
ππνρξενχληαη ζε ππεξσξηαθή εξγαζία, θαζψο θαη εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο, ηηο
αξγίεο θαη ηηο λχθηεο, επξηζθφκελνη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε θάζε ηφπν θαη
ρξφλν, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο.
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2. Οη δηνηθεηηθέο Αξρέο, νη Αξρέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ
Αζθαιείαο, νη δηθαζηηθέο ππεξεζίεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο
ηεο απηνδηνίθεζεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε αηηνχκελε ζπλδξνκή ηδηαίηεξα
κε ηελ παξνρή ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Δηδηθά γηα
ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 6, 7 θαη
8 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 2238/1994 «Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» (ΦΔΚ Α’
151), νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δεηνχλ νη Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ είλαη κεηαμχ άιισλ θαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ,
ζηελ Οξηζηηθή Γήισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ, ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο βεβαηψζεηο απνδνρψλ, ηελ νξηζηηθή δήισζε ειεχζεξσλ
επαγγεικάησλ, ηελ νξηζηηθή δήισζε απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα
ζπλππνβαιιφκελα έληππα ή θαηαζηάζεηο, ηε δήισζε αθηλήησλ θαη ινηπψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ινηπψλ πξνζψπσλ θαη αθνξνχλ
πάζεο

θχζεσο

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

πνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

απηέο

ή

ζπλππνβάιινληαη κε απηέο.
3. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) θαη
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθνδηάδνληαη κε εηδηθή
ππεξεζηαθή ηαπηφηεηα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σν πξνζσπηθφ, ην νπνίν
επηθνπξεί ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ζην έξγν ηνπο, εθνδηάδεηαη κε εηδηθή
ηαπηφηεηα, δηαθξηηή απφ απηή ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο.
4.

Σα

ππεξεζηαθά

νρήκαηα

ηνπ

ψκαηνο

Δπηζεψξεζεο

Δξγαζίαο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν ησλ Δπηζεσξεηψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα
θέξνπλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα (ισξίδα θφθθηλνπ ή θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη πηλαθίδεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ) θαη θέξνπλ ζπκβαηηθέο
πηλαθίδεο.
5. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο πνπ έρνπλ ην αληίζηνηρν δίπισκα νδήγεζεο νδεγνχλ
ηα ππεξεζηαθά νρήκαηα γηα εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο.
6. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, δελ δηαθφπηεηαη ν έιεγρνο ησλ
Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο δελ δηψθνληαη θαη δελ ελάγνληαη
γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
7. Οη ππάιιεινη ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηεξνχλ ην απφξξεην ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλψζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
31

θαζεθφλησλ ηνπο, αθφκε θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην ψκα. Σεξνχλ
επίζεο απφξξεηεο ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πεξηήιζαλ ζηε γλψζε ηνπο θαηαγγειίεο
ή παξάπνλα. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιινληαη νη εθ ηνπ λφκνπ
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
8. Με απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ζα
νξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο εθάζηνπ Σκήκαηνο
πνπ ζα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο θαη εθηφο ηνπ Ννκνχ ηεο έδξαο ηνπ,
εληφο πάληα ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Γηα ηε ζχλζεζε
ησλ κεηθηψλ θιηκαθίσλ ζα απνθαζίδεη ν αξραηφηεξνο Πξντζηάκελνο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο.
9. Οη θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο
ζηεγάδνληαη ζε θηήξηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή δεκφζησλ νξγαληζκψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, πνπ νξίδνληαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
ζηέγαζεο, νη ππεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε ηδησηηθά νηθήκαηα, ηα νπνία κηζζψλνληαη γηα
ην ζθνπφ απηφ.
10. ε ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο αλά ηελ επηθξάηεηα ζπκκεηέρνπλ,
κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο αλεμαξηήησο ζε πνηα
Γηεχζπλζε ππεξεηνχλ.
11. Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.)
δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηνπνηνχκελνπ ειέγρνπ κε
εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, απφ εηδηθφ θαηάινγν πνπ έρνπλ ζπληάμεη νη
επηζηεκνληθνί θνξείο ηεο ρψξαο. ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο
Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, εθφζνλ νη ίδηνη

ην επηζπκνχλ ή κεηά απφ

πξφζθιεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ζε εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία, νη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε
λα

ζπλεξγάδνληαη

κε

εκπεηξνγλψκνλεο

πνπ

νξίδνληαη

απφ

ηελ

Δζληθή

πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία.
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Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ηπρφλ ακνηβή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο
ειέγρνπο εκπεηξνγλψκνλεο.
12. α. Οη κηθηέο επηηξνπέο ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο, ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3850/2010 (ΦΔΚ Α΄ 84) θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ
ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε (ΔΤΑΔ - ΝΔΕ) ζηηο πεξηνρέο Πεηξαηά - Γξαπεηζψλαο
- Κεξαηζηλίνπ θαη Πεξάκαηνο – αιακίλαο αληηθαζίζηαληαη απφ Δπηηξνπέο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε (ΔΤΑΔ - ΝΔΕ), ησλ
άξζξσλ 4 επ. ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζηηο πεξηνρέο Πεηξαηά - Γξαπεηζψλαο - Κεξαηζηλίνπ -Πεξάκαηνο – αιακίλαο θαη ινηπψλ πεξηνρψλ.
β. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εθδίδνληαη
κεηά απφ γλψκε ηνπ ΤΑΔ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
ζπγθξνηνχληαη λέεο ΔΤΑΔ - ΝΔΕ, θαζνξίδεηαη εηδηθφηεξα ην έξγν θαη ε ιεηηνπξγία
ησλ επηηξνπψλ, ε επηινγή ησλ κειψλ, ε ελαιιαγή θαη ε αλαπιήξσζή ηνπο, ε
δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, ε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο
επηζηήκνλεο, ν ηξφπνο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ιεπηνκέξεηα.
γ. Ζ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3850/2010
(ΦΔΚ Α’ 84) θαζνξίδεηαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη

Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη΄ εμαίξεζε ηνπ

άξζξνπ 7 ηνπ λ.

3833/2010 (ΦΔΚ Α’ 40).
δ. Ο Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο απαιιάζζεηαη απφ πξφζηηκα ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ εθπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ εηζθνξψλ
εξγνδφηε-αζθαιηζκέλνπ ζηνπο κεηέρνληεο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ & ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο θαη ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο
ζηηο

Μηθηέο Δπηηξνπέο

ηνπ αξζ.19 ηνπ λ. 1767/1988 (ΦΔΚ Α’ 63), φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 91 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ Α’ 165) θαη φπσο ηζρχνπλ
θάζε θνξά.
Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ γ΄& δ΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ απφ 01-03-2010.

Άξζξν 18
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη κείσζε
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
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Σν Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ν Οξγαληζκφο
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ δηαζπλδένληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο θνηλήο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα
ηελ επηθνηλσλία κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη
δεδνκέλσλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδνληαη
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο, ηελ έληαμε θαη
άιισλ θνξέσλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ηα δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ
θαηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο δηάηαμεο, θαη ηδίσο κε ηε δπλαηφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηιέμνπλ σο ηξφπν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ηελ θαηάζεζε
ζηνηρείσλ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή.

Άξζξν 19
πλεξγαζία ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
(.ΔΠ.Δ) , Γεληθήο Γηεχζπλζεο πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο
ηεο Δξγαζίαο (Γ.Γ..Τ.Δ) θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Δξγαζίαο

1. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ), ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο (Γ.Γ..Τ.Δ) θαη ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο (Γ.Γ.Δ) θαζηεξψλεηαη εηήζην πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηαθηηθέο θνηλέο ζπζθέςεηο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη
θνηλέο ζπλεδξηάζεηο κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ
(.Τ.Α.Δ.) θαη ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
(.Κ.Δ.Δ.Δ.)
2. ηηο θνηλέο ζπζθέςεηο κεηαμχ Γ.Γ..Τ.Δ., Γ.Γ.Δ θαη .ΔΠ.Δ. εμεηάδνληαη φια ηα
ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο (Α.Τ.Δ.) θαη εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηηο ηξείο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ηφρνο ησλ
θνηλψλ ζπζθέςεσλ είλαη θπξίσο ε αιιεινελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ν
ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπο ζηα εξγαζηαθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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Άξζξν 20
Γηθαζηηθή Δθπξνζψπεζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο
ε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ
έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ηνπο Δηδηθνχο Δπηζεσξεηέο θαη ηνπο
ινηπνχο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο παξίζηαηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπο ελψπηνλ ησλ
πνηληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο,
χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ρσξίο ηε
δηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο θαη ζχληαμε πνξίζκαηνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Άξζξν 21
Κνηλσληθφο Έιεγρνο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο
1. πζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πκβνχιην
Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Κ.Δ.Δ.Δ.), αξκφδην λα γλσκνδνηεί
ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Σν
.Κ.Δ.Δ.Δ. ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο θαη
ζπγθξνηείηαη απφ:
α. ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) σο
Πξφεδξν,
35

β. ηνπο δχν (2) Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη αλαπιεξψλνληαη απφ ηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Κεληξηθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ,
γ. δχν (2) εθπξνζψπνπο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.)
θαη έλαλ (1) ηεο Αλσηάηεο Γηνίθεζεο Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ),
πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο,
δ. ηέζζεξεηο (4) εθπξνζψπνπο εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθφηεξα έλαλ (1)
απφ ην χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), έλαλ (1) απφ ηελ Δζληθή
πλνκνζπνλδία

Διιεληθνχ

Δκπνξίνπ

(Δ..Δ.Δ.)

έλαλ

(1)

απφ

ηε

Γεληθή

πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.) θαη έλαλ
(1) απφ ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (.Δ.Σ.Δ.), πνπ
ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο,
ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
(.ΔΠ.Δ), πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή
νξγάλσζε,
ζη. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ
Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ),
δ. ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν
αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
ε. ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεηαη
απφ ηνλ Πξντζηάκελν αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, νη νπνίνη γηα ηα ππφ ζηνηρ. γ, δ,
ε, ζη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, εθαξκφδνληαη δε αλάινγα νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2336/1995 (ΦΔΚ Α' 189).
2. Αξκνδηφηεηεο ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ. είλαη:
α. ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο θαηάξηηζεο εηδηθήο ζπιινγηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ λφκνπ 3899/2010 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» (ΦΔΚ Α’ 212),
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β. ε δηαηχπσζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη
ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ,
γ. ε δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,
δ. ε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ
έθδνζε λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ απφ απηφ ππεξεζηψλ θαη
ε. ε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δηαηάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
ην .Κ.Δ.Δ.Δ. εηζεγεηέο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηα ζπδεηνχκελα
ζέκαηα νη πξντζηάκελνη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε άιινη εηζεγεηέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ. κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ςήθν, χζηεξα
απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, εθπξφζσπνη επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο
θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο.
3. Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ., ζπζηήλεηαη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Απηνηειέο Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο
Τπνζηήξημεο .Κ.Δ.Δ.Δ., ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ
θαη ζην νπνίν πξνΐζηαηαη ν Γξακκαηέαο ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Γξαθείνπ
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σν
.Κ.Δ.Δ.Δ. δηθαηνχηαη λα δεηά θάζε πιεξνθνξία ή έγγξαθν ρξήζηκν γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα θαιεί ελψπηφλ ηνπ θάζε πξφζσπν
ρξήζηκν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ.
4. ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ζπζηήλεηαη Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ
Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ.), ε νπνία είλαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα
θαη ζπγθξνηείηαη απφ:
α. ηνλ αξραηφηεξν Πξντζηάκελν Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηεο θαηά ηφπν
Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο σο Πξφεδξν, ν
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νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ έηεξν Πξντζηάκελν Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηεο
ίδηαο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο,
β. έλαλ (1) Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη έλαλ (1) Δπηζεσξεηή Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, νη νπνίνη αλαπιεξψλνληαη επίζεο απφ αληίζηνηρν
Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο,
γ. δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη κε απνθάζεηο ησλ Γηνηθήζεψλ ηνπο θαη
δ. δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηε βηνκεραλία, ηε
βηνηερλία θαη ην εκπφξην ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ
ππνδεηθλχνληαη κε απφθαζε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο.
Δηζεγεηέο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηα ζπδεηνχκελα ζέκαηα
Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ή Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία ή εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ.
Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, νη νπνίνη γηα ηα ππφ ζηνηρ. β, γ,
δ, ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, εθαξκφδνληαη δε αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2336/1995 (ΦΔΚ Α’ 189).
5. Αξκνδηφηεηα ηνπ Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ. είλαη:
α. ε δηαηχπσζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη
ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα,
β. ε δηαηχπσζε γλψκεο θαη ζχληαμε πνξίζκαηνο αλά εμάκελν επί ηεο δξάζεο ησλ
Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, εληφο ηεο
πεξηθέξεηάο ηνπο θαη ε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνξίζκαηνο κεηά ηεο εθζέζεσο
αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ ζην .Κ.Δ.Δ.Δ.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ςήθν, χζηεξα
απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, εθπξφζσπνη επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ θαη
εηδηθνί επηζηήκνλεο.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδνληαη ηα
ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο
θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Δ.Δ. θαη ησλ
Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ.
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Άξζξν 22
Έθζεζε Αμηνιφγεζεο έξγνπ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη Δηήζηα Έθζεζε
Πεπξαγκέλσλ
1. Κάζε έμη (6) κήλεο νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή
Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ) έθζεζε αμηνιφγεζεο
ηνπ έξγνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαζψο θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα Σκήκαηα πνπ
βξίζθνληαη

ζηελ

πεξηθέξεηα

ηεο

αληίζηνηρεο

Πεξηθεξεηαθήο

Γηεχζπλζεο

απνζηέιινπλ θάζε έμη (6) κήλεο έθζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
2. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
(Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ) ππνρξενχηαη λα κειεηά ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, λα ζπληάζζεη πφξηζκα θαη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ
απφ ηε ιήςε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα ηελ
απνζηέιιεη καδί κε ην πφξηζκά ηεο ζην πκβνχιην Κνηλσληθνχ Διέγρνπ
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Κ.Δ.Δ.Δ).
3. Κάζε έηνο ην .Κ.Δ.Δ.Δ ζπλεδξηάδεη, ζπλεθηηκά ηα πνξίζκαηα θαη ηηο εθζέζεηο ησλ
Π.Δ.Κ.Δ.Δ.Δ θαη γλσκνδνηεί επί ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο

Δξγαζίαο.

Ζ

εηήζηα

έθζεζε

πεπξαγκέλσλ

ηνπ

ψκαηνο

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη θαη ν πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο
ηνπ επφκελνπ έηνπο, εγθξίλεηαη, ππνβάιιεηαη κέζα ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ
επφκελνπ έηνπο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο
θαη δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ έθζεζε
πεξηέρεη εηδηθφ θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή
άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ
ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο.
4.

Ζ

εηήζηα

θνηλνπνηείηαη

έθζεζε
ζηηο

πεπξαγκέλσλ ηνπ

πιένλ

ψκαηνο

αληηπξνζσπεπηηθέο

Δπηζεψξεζεο

νξγαλψζεηο

Δξγαζίαο

εξγνδνηψλ

θαη

εξγαδνκέλσλ, ζηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΚΤΡΩΔΗ

Άξζξν 23
Δίδνο θαη Δχξνο Κπξψζεσλ
ηα πιαίζηα ηεο θαηαζηαιηηθήο δξάζεο ηνπ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο:
1. Λακβάλεη άκεζα δηνηθεηηθά κέηξα θαη επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο, πξνζθεχγεη ζηε δηθαηνζχλε γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ
θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρνξεγεί
εχινγε πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο, ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη
ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
2. Δλεκεξψλεη

άκεζα

ηνλ

αξκφδην

αζθαιηζηηθφ

θνξέα

ζε

πεξίπησζε

δηαπηζηψζεσο παξαβάζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο.
3. Α. Γηαθφπηεη πξνζσξηλά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ή ηκήκαηφο ηεο αλ θξίλεη φηη ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδφκελσλ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, φηαλ ε επηρείξεζε,
κεηά ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ή ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, εμαθνινπζεί λα
παξαβαίλεη ζπζηεκαηηθά ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο κε άκεζν θίλδπλν γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο.
Β. Γηαθφπηεη πξνζσξηλά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο ή ηκήκαηνο ηεο αλ θξίλεη φηη πιήηηνληαη ζνβαξά θαη ζπζηεκαηηθά ηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα κεγάινπ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο ή
ηκήκαηφο ηεο θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηελ
νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηκήκαηφο ηεο, φηαλ ε
επηρείξεζε, κεηά ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ή ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ,
εμαθνινπζεί λα κε ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο.
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Ο ρξφλνο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα
ππφ Α θαη Β ινγίδεηαη σο θαλνληθφο ρξφλνο εξγαζίαο σο πξνο φια ηα δηθαηψκαηα
ησλ εξγαδνκέλσλ.
4. Δπηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία

πξφζηηκα, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο δελ
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί απαγνξεχζεσο ηνπ θαπλίζκαηνο.

Άξζξν 24
Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
1. ηνλ εξγνδφηε πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπο
φξνπο θάζε είδνπο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, επηβάιιεηαη, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε
πξφζθιεζε γηα παξνρή εμεγήζεσλ:
Α. Πξφζηηκν γηα θαζεκία παξάβαζε, απφ πεληαθφζηα (500) επξψ κέρξη πελήληα
ρηιηάδεο (50.000) επξψ, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε είηε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ
Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ειέγμαληνο Δπηζεσξεηή
Δξγαζίαο είηε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ειέγμαληνο αληίζηνηρνπ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο
Δπηζεψξεζεο είηε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ
ειέγμαληνο Δηδηθνχ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο.
α) Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα κε θαηαβνιή:
αα)

δεδνπιεπκέλσλ

απνδνρψλ,

ββ)

επηδνκάησλ

ενξηψλ

θαη

αδείαο,

γγ)

αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ (σο παξαβίαζε φξσλ πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο,
Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο ή Τπνπξγηθήο Απφθαζεο), δδ) απνδνρψλ δηαζεζηκφηεηαο,
εε) πξνζαπμήζεσλ γηα εξγαζία θαηά Κπξηαθέο θαη αξγίεο, ζηζη) πξνζαπμήζεσλ γηα
εξγαζία θαηά ηε λχθηα, δδ) απνδνρψλ αλππαηηίνπ θσιχκαηνο, εε) απνδεκίσζεο γηα
απαζρφιεζε εθηφο έδξαο, ζζ) κηζζψλ – εκεξνκηζζίσλ βάζεη πιινγηθήο χκβαζεο
Δξγαζίαο, Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο ή Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ή βάζεη αηνκηθήο
ζπκθσλίαο, ηη) ακνηβήο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη θαηά ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο
κε πξνζαχμεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά παξάβαζε πελζεκέξνπ,
ηαηα) ακνηβήο ππεξεξγαζηαθήο θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ηβηβ) επηδφκαηνο
γάκνπ ζε ρήξνπο, δηαδεπγκέλνπο θαη άγακνπο γνλείο, ηγηγ) απνδεκίσζεο απφιπζεο,
εάλ ν εξγνδφηεο, εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
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πξνζηίκνπ, ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ειέγμαληνο Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο,
απνδείμεη φηη ζπκκνξθψζεθε θαη εθαξκφδεη εθεμήο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εμαηηίαο ηεο
παξάβαζεο ησλ νπνίσλ ηνπ επεβιήζε ην πξφζηηκν, θαη φηη έρεη εμνθιήζεη πιήξσο
θαη νινζρεξψο ηνλ εξγαδφκελν, ηφηε ην αξρηθψο επηβιεζέλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζα
κεηψλεηαη θαηά νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ νξγάλνπ πνπ
ην επέβαιε. Ζ επαλάιεςε θάπνηαο εθ ησλ ππφ αα έσο ηγηγ παξαβάζεσλ εληφο
ηεηξαεηίαο ζεσξείηαη ππνηξνπή θαη ζπλεπάγεηαη κε ρνξήγεζε ηεο έθπησζεο ηνπ
νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%). Πιήξεο θαη νινζρεξήο εμφθιεζε πξνο ηνλ εξγαδφκελν
απνδεηθλχεηαη κφλν κε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ηξαπέδεο ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη: α. ην φλνκα ηνπ θαηαζέηε εξγνδφηε, β. ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ
ινγαξηαζκνχ, εξγαδνκέλνπ, γ. ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο θαη δ. ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο. Απνζπάζκαηα πάγησλ εληνιψλ κέζσ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δελ
γίλνληαη δεθηά. ε πεξίπησζε αδπλακίαο θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε πιήξεο θαη νινζρεξήο εμφθιεζε απνδεηθλχεηαη κφλν κε
πξνζθφκηζε γξακκαηίνπ δεκφζηαο θαηάζεζεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία α έσο δ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη
δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο θαη λα εληάζζνληαη ζηαδηαθά θαη
άιιεο παξαβάζεηο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν.
β) Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο –
πιελ ησλ αλσηέξσ ηεο παξαγξάθνπ 1 Α. πεξίπησζε α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ – εάλ ν εξγνδφηεο
απνδερηεί ην πξφζηηκν, παξαηηεζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ θαη ην θαηαβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζή ηνπ, ηφηε ζα έρεη έθπησζε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) επί ηνπ
επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο.
Β. Πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή
ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ηξηψλ (3) εκεξψλ κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ
Πξντζηακέλνπ Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο ή ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα
θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο πξνζθιήζεσο ηνπ εξγνδφηε γηα παξνρή εμεγήζεσλ.
Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα
απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο ή ηνπ αξκφδηνπ
Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο, κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ εξγνδφηε πξνζσξηλή δηαθνπή
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ηεο ιεηηνπξγίαο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) εκέξεο ή θαη νξηζηηθή
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή
ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο. Ζ εθηέιεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο δηαθνπήο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα
αζηπλνκηθή αξρή.
2. Γηα ηελ επηβνιή ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζπλεθηηκψληαη ε
νηθνλνκηθή σθέιεηα πνπ απνθνκίδεη ν εξγνδφηεο ζπλεπεία ηεο παξαβίαζεο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ε ηπρφλ επαλαιακβαλφκελε
κε ζπκκφξθσζε ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, νη παξφκνηεο παξαβάζεηο
γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο ζην παξειζφλ, ν βαζκφο ππαηηηφηεηαο, ν
αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ν αξηζκφο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ζίγνληαη θαη ε ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζε κία απφ ηηο
θαηεγνξίεο Α, Β, Γ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ
γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ Α’ 84).
3. Ζ επαλάιεςε απφ ηνλ ίδην εξγνδφηε ηεο ίδηαο ή ζπλαθνχο παξάβαζεο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο εληφο ηεηξαεηίαο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ
ζεσξείηαη ππνηξνπή θαη έρεη σο ζπλέπεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ελ ιφγσ εξγνδφηε
απφ δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ.
4. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ θάησζη επζέσο απνδεδεηγκέλσλ παξαβηάζεσλ ηεο
λνκνζεζίαο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθή θχξσζε άκα ηε δηαπηζηψζεη ηνπο θαη ρσξίο
πξνεγνχκελε πξφζθιεζε ηνπ παξαβάηε εξγνδφηε γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαηά
δέζκηα αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγμαληνο Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο:
Α. ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
Β. ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α. Με αλάξηεζε πίλαθα πξνζσπηθνχ θαη πξνγξάκκαηνο
σξψλ εξγαζίαο, β. Με επίδεημε βηβιίνπ αδεηψλ, γ. Με επίδεημε εηδηθνχ βηβιίνπ
ππεξσξηψλ,

δ.

Με

επίδεημε

βηβιίνπ

εκεξεζίσλ

δειηίσλ

απαζρνινπκέλνπ

πξνζσπηθνχ νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ, ε. Με αλάξηεζε θαλνληζκνχ εξγαζίαο
ζε ππφρξεεο επηρεηξήζεηο, ζη. Με επίδεημε εληχπσλ φξσλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, δ. Με επίδεημε εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ απνδνρψλ
πξνζσπηθνχ γηα ην ηειεπηαίν ηνπιάρηζηνλ ηξίκελν, ε. Με ρξήζε ή/θαη ρνξήγεζε
ΜΑΠ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζ. Με χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ζε ρεηξηζηέο
Μεραλεκάησλ Έξγνπ, η. Με χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ απαιιαγήο απφ επηθίλδπλα
αέξηα ζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ηα. Με χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ
αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ηβ. Με εθνδηαζκφο κε βηβιίν δξνκνινγίσλ ησλ νδεγψλ
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θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαη νδεγψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ηγ. Με εθνδηαζκφο
κε βηβιηάξην εξγαζίαο ησλ νδεγψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη ηφζν
νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε ζπκπιήξσζε ησλ
παξαβάζεσλ φζν θαη ε εηζαγσγή ηπρφλ εμαηξέζεσλ απφ απηή.
5.

Με

απφθαζε

ηνπ

Τπνπξγνχ

Δξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαηεγνξηνπνηνχληαη νη παξαβάζεηο, θαζνξίδεηαη θαη αλαθαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ
πξνζηίκνπ

θαη

πξνζδηνξίδνληαη

ζπγθεθξηκέλα

πνζά

αλά

παξάβαζε

ζηηο

πεξηπηψζεηο ηεο πεξίπησζεο Β ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6. Ζ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαηά ηα αλσηέξσ θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ
παξαβάηε. Καηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αζθείηαη πξνζθπγή νπζίαο κέζα
ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ.
Μέζα

ζηελ

ίδηα

πξνζεζκία

ε

πξνζθπγή

θνηλνπνηείηαη

κε

κέξηκλα

ηνπ

πξνζθεχγνληνο θαη κε πνηλή απαξαδέθηνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε
απηήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Ζ αξκφδηα
ππεξεζία

ηνπ

ψκαηνο

Δπηζεψξεζεο

Δξγαζίαο

βεβαηψλεη

ην

πνζφ

ηνπ

επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία σο δεκφζην έζνδν.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.
7. Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη λα επηδεηθλχνπλ
αλά πάζα ζηηγκή ζηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηα έληππα αηνκηθψλ φξσλ εξγαζίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ (άξζξα 2, 3, 4 ηνπ π.δ. 156/1994, ΦΔΚ Α’ 102), ην βηβιίν αδεηψλ
(άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ α.λ. 539/1945, ΦΔΚ Α’ 229), ην εηδηθφ βηβιίν ππεξσξηψλ (άξζξν
9 ηνπ π.δ. 27.06-04.07.1932, ΦΔΚ Α’ 212 θαη άξζξν 13 ηνπ Ν. 3846/2010, ΦΔΚ Α’
66) θαη ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ (άξζξν 18 παξ. 1
ηνπ λ. 1082/1980, ΦΔΚ Α’ 250 θαη 5 ηνπ λ. 3227/2004, ΦΔΚ Α’ 31) γηα ην ηειεπηαίν
ηνπιάρηζηνλ ηξίκελν. Σν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη
λα βξίζθεηαη πάλσ ζην Μεράλεκα Έξγνπ ζην νπνίν δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ν ρεηξηζηήο Μεραλήκαηνο Έξγνπ είλαη
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ππνρξεσκέλνο λα θέξεη ηελ άδεηα ηνπ ρεηξηζηή. Σν πξνβιεπφκελν απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ επηθίλδπλα αέξηα πξέπεη λα βξίζθεηαη
πάλσ ζην πινίν ζην νπνίν εθηεινχληαη νη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Ζ κε
ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ επηρείξεζε επηζχξεη ηηο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
8. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ηα
φξηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ πεξίπησζε Α ηεο παξ. 1 πξνζηίκνπ.
9. Σν άξζξν 16 ηνπ λ. 2639/1998 θαη ε θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζα ππ’
αξηζκ. 2063/Γ1/632/2011 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 266), ε δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3386/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 14 ηνπ λ. 3846/2010, ην άξζξν 25 ηνπ λ. 2956/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηελ πεξίπησζε δ ηνπ λ. 3846/2010 θαη ε εθδνζείζα θαηφπηλ λνκνζεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο ππ’ αξηζκ. 15527/639/2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 1359)
θαη νη δηαηάμεηο πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη εθδφζεσο ησλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ θαηά ηξφπν δηάθνξν ηε δηαδηθαζία θαη ην χςνο ησλ
επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ θαηά ηα νξηδφκελα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Μεηά ηελ
έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξγείηαη θάζε
αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ πνπ ξπζκίδεη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ην χςνο θαη ηε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ.

Άξζξν 25
Έιεγρνο ηήξεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα
ηελ απνηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο
1. Πξνο εμαθξίβσζε ησλ εθάζηνηε ππαγνκέλσλ ζηελ αζθάιηζε πξνζψπσλ θαη ηνπ
αξηζκνχ απηψλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ειέγρνπλ ηελ
θαηαρψξεζε ησλ πξνζιακβαλφκελσλ κηζζσηψλ ζην Δηδηθφ Βηβιίν Καηαρψξεζεο
Νενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 πεξ. ζη. αα ηνπ α.λ.
1846/1951.
2. ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
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α) Με ηήξεζεο ηνπ Δηδηθνχ Βηβιίνπ Καηαρψξεζεο Νενπξνζιακβαλφκελνπ
Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 πεξ. ζη. αα ηνπ α.λ. 1846/1951, θαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 πεξ. ζη. ββ ηνπ α.λ. 1846/1951,
β)

Με

θαηαρψξεζεο

απαζρνινχκελνπ

ζην

Δηδηθφ

Βηβιίν

Καηαρψξεζεο

Νενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 πεξ. ζη. αα ηνπ α.λ.
1846/1951,
γ) Με επίδεημεο ηνπ Δηδηθνχ Βηβιίνπ Καηαρψξηζεο Νενπξνζιακβαλφκελνπ
Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 πεξ. ζη. αα ηνπ α.λ. 1846/1951 θαη
δ)

Απψιεηαο

ηνπ

Δηδηθνχ

Βηβιίνπ

Καηαρψξεζεο

Νενπξνζιακβαλφκελνπ

Πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 πεξ. ζη. αα ηνπ α.λ. 1846/1951, σο ηζρχεη
ζήκεξα, ή θχιινπ απηνχ, ε νπνία λα κελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 9 πεξ. ζη. δδ ηνπ α.λ. 1846/1951,
νη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ζπληάζζνπλ ηε δηαπηζησηηθή ηεο παξάβαζεο πξάμε ζε
εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ έληππν, ην νπνίν θαη απνζηέιινπλ ζην αξκφδην
ππνθαηάζηεκα ηνπ Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο επηβνιήο ηεο
αληίζηνηρεο θχξσζεο. Ζ δηαπηζησηηθή απηή πξάμε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα αξκφδηα
φξγαλα ηνπ Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., ηα νπνία ππνρξενχληαη άλεπ εηέξνπ θαη εληφο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο πξάμεσο απηήο λα
επηβάιινπλ ζηνλ παξαβάηε εξγνδφηε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαη λα
θνηλνπνηνχλ ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ
δηαπηζησζεί φηη απηέο είλαη αλαπφγξαθεο ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, επηβάιιεηαη, πέξαλ
ησλ

ινηπψλ

δηνηθεηηθψλ

θπξψζεσλ,

πξνζσξηλή

δηαθνπή

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο
επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15)
εκεξψλ θαη κέρξη ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζηα κεηξψα ησλ
νηθείσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.
4. Αλ ζε επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε δηαπηζησζεί αδήισηε εξγαζία θαηά παξάβαζε
ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ
γηα ηξεηο ζπλερείο θνξέο εληφο ηξηεηίαο, επηβάιιεηαη, πέξαλ ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ, πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή

46

εθκεηάιιεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο κέρξη θαη δχν (2)
κήλεο.
5. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4
ζπλεθηηκψληαη ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ε ηπρφλ επαλαιακβαλφκελε κε
ζπκκφξθσζε ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, νη παξφκνηεο παξαβάζεηο γηα
ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί ζπλαθείο θπξψζεηο ζηνλ παξειζφλ, ν βαζκφο
ππαηηηφηεηαο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζίγνληαη ζπλεπεία ηεο
παξάβαζεο.
6. Ο

ρξφλνο

πξνζσξηλήο

δηαθνπήο

ηεο

επηρείξεζεο

θαηά

ηα

αλσηέξσ

πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ινγίδεηαη σο θαλνληθφο ρξφλνο εξγαζίαο
σο πξνο φια ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
7. Ζ δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. ε
πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο,
απνζηέιιεηαη ε δηαπηζησηηθή ηεο παξάβαζεο πξάμε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ
άξζξν, ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο
ελέξγεηεο. Ζ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή.
8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδεηαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ηεο
πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 26
Θεζκνζέηεζε Κάξηαο Δξγαζίαο
1. Ζ πξνζέιεπζε θαη ν ρξφλνο εξγαζίαο θαη απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαηαγξάθνληαη θαη ειέγρνληαη κε ρξήζε ειεθηξνληθήο θάξηαο εξγαζίαο, ζε θνξεηφ ή
ζηαζεξφ πηζηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα εγθαηαζηήζνπλ νη
επηρεηξήζεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Ζ θάξηα εξγαζίαο ζα ζπλδέεηαη κε ην θεληξηθφ
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηηο επηρεηξήζεηο, νη
νπνίεο ζα εγθαηαζηήζνπλ ην ζχζηεκα απηφ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο θαη ζα
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θαηαβάιινπλ

εκπξνζέζκσο

ηηο

αζθαιηζηηθέο

εηζθνξέο,

θαζψο

θαη

ζηνπο

εξγαδνκέλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ζα παξέρεηαη έθπησζε δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) επί ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
2. Δάλ ζε επηρείξεζε ζηελ νπνία εηζήρζε ην ζχζηεκα ηεο θάξηαο εξγαζίαο δελ
γίλεηαη ρξήζε απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα επηβάιιεηαη,
πέξαλ ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, α) θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, β) ζηελ επηρείξεζε, επηπιένλ δηνηθεηηθή
θχξσζε χςνπο ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ γηα θάζε απαζρνινχκελν κηζζσηφ ν νπνίνο
δελ θάλεη ρξήζε ηεο θάξηαο εξγαζίαο θαη γ) ζηνλ ίδην ην κηζζσηφ, δηνηθεηηθή θχξσζε
χςνπο δηαθνζίσλ (200) επξψ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ εξγαδφκελν θαη θαηαβάιιεηαη
απφ ηνλ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο ίδηαο παξάβαζεο γηα δεχηεξε
θνξά εληφο ηεηξαεηίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξνχζεο
παξαγξάθνπ απμάλεηαη ζε έμη (6) κήλεο.
3. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη εηζαρζεί ην
ζχζηεκα ηεο θάξηαο εξγαζίαο, πξνο εμαθξίβσζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη νη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο, ηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ ΗΚΑ θαη ηα φξγαλα ησλ κεηθηψλ θιηκαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 151 ηνπ λφκνπ 3655/2008, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Αλεμαξηήησο θνξέα ειέγρνπ, ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο πεξίπησζεο β ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο
ελψ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο α) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ΗΚΑ –ΔΣΑΜ θαη ην
επηβιεζέλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη απφ απηφ. Σν δηελεξγνχλ
ηνλ έιεγρν φξγαλν, πέξα απφ ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαθξίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππνρξενχηαη λα ηε γλσζηνπνηήζεη ζην
ζπλαξκφδην θνξέα ειέγρνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ψζηε λα
πξνβεί απηφο δηά ησλ νξγάλσλ ηνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο πξάμεο ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
4. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο νξίδεηαη ε 1ε Ηνπιίνπ 2011.
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη νη
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ηεο θάξηαο εξγαζίαο, νη θιάδνη θαη
ην είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
ξχζκηζεο, ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνζηίκνπ, νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
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ζπζηήκαηνο απηνχ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν θνξέαο, ν ηξφπνο θαη ηα ζηνηρεία
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο θαη είζπξαμεο ησλ δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ δίθηπν
ππνινγηζηψλ Η.Κ.Α, ΔΠ.Δ θαη Ο.Α.Δ.Γ.
6. Μεηά απφ νηθνλνκηθή κειέηε πνπ εθπνλείηαη ζηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο
παξνχζαο δηάηαμεο είλαη δπλαηφλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 27
Δπίδνζε ησλ πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ
1. Ζ επίδνζε ησλ πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ
εγγξάθσλ απηψλ ζηνλ εξγνδφηε κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη απνδεηθλχεηαη κε
ζρεηηθή απφδεημε παξαιαβήο ηνπ εγγξάθνπ. Γηα ηελ επίδνζε ησλ πξάμεσλ απηψλ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο.
2. Ζ επίδνζε δχλαηαη λα γίλεη θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε ιήςε ηεο νπνίαο
βεβαηψλεηαη κε ηε ζρεηηθή απφδεημε παξαιαβήο.
3. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε επίδνζε ησλ
πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ εξγνδφηε ή ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία πξφζσπα, ν επηδίδσλ πέξα απφ ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία ελέξγεηέο ηνπ, ηνηρνθνιιά επηπιένλ ηελ πξάμε ζε εηδηθή πηλαθίδα
ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ Σκήκαηνο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ζπληάζζνληαο
γηα απηφ ζρεηηθή έθζεζε.

Άξζξν 28
Πνηληθέο θπξψζεηο
1. Κάζε εξγνδφηεο, πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηηο
ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ρξνληθά φξηα
εξγαζίαο, ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, ηελ ακνηβή, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία
ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηελ θαηαβνιή ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο, ηηκσξείηαη κε πνηλή
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θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ
ελληαθνζίσλ (900) επξψ ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο.
2. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ βαξχηεξε πνηληθή
κεηαρείξηζε εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’
ΣΡΟΠΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ – ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Άξζξν 29
Ρπζκίζεηο γηα Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαη χκβνπινπο
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο
1. Οη Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε φιε ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ησλ θαηά ηφπνπο Ηαηξηθψλ
πιιφγσλ.
2. Καζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο κπνξνχλ λα αζθνχλ νη Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο θαζψο
θαη φζνη Ηαηξνί έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο κέρξη ηηο 9 Απγνχζηνπ
2005 θαη ην φλνκά ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε Δηδηθφ Καηάινγν Ηαηξψλ πνπ
δχλαληαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Γηα ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Δηδηθνχ θαηαιφγνπ, ηηο
πξνυπνζέζεηο, ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, ηηο πξνζεζκίεο, ηελ ηήξεζή ηνπ, ηνλ έιεγρφ
ηνπ θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ζε απηφλ, ζα εθδνζεί απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εληφο δηκήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο. Με φκνηα απφθαζε δχλαηαη λα πξνβιεθζεί πξνηεξαηφηεηα ησλ Δηδηθψλ
Ηαηξψλ Δξγαζίαο πξνο ηνπο Ηαηξνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Δηδηθφ Καηάινγν
Ηαηξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο σο πξνο ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο.
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3. Ηαηξφο εγγεγξακκέλνο ζηνλ Δηδηθφ Καηάινγν Ηαηξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ αζθεί θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρείξεζε θαη είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηνλ νηθείν κε ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο Ηαηξηθφ χιινγν, επηηξέπεηαη
λα αζθεί ηα ίδηα θαζήθνληα θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ή παξαξηήκαηα ηεο αλσηέξσ
επηρείξεζεο, φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη απηά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ρσξίο
πξνεγνχκελε άδεηα ησλ Ηαηξηθψλ πιιφγσλ.
4. Ηαηξφο εγγεγξακκέλνο ζηνλ Δηδηθφ Καηάινγν Ηαηξψλ πνπ δχλαληαη λα αζθνχλ ηα
θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
δχλαηαη λα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ζε έηεξν λνκφ απφ απηφ ηεο
πεξηθέξεηαο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο, ρσξίο λα
απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ηνπ έηεξνπ απηνχ λνκνχ, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα λνκφ ζηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ εγγεγξακκέλνη
α) ζηνλ νηθείν Ηαηξηθφ χιινγν ή ζε Ηαηξηθφ χιινγν φκνξνπ λνκνχ Δηδηθνί Ηαηξνί
Δξγαζίαο θαη
β) ζηνλ νηθείν Ηαηξηθφ χιινγν Ηαηξνί απφ ηνλ Δηδηθφ Καηάινγν Ηαηξψλ Δξγαζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
5. ηα θαηαηηζέκελα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απαξαηηήησο βεβαίσζε ηνπ
Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη νη Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο θαη νη
Ηαηξνί ηνπ Δηδηθνχ Καηαιφγνπ.
6. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ζηε κε ηήξεζε ηεο δεινχκελεο ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο παξνπζίαο ησλ ζπκβνχισλ
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαη ησλ ηαηξψλ εξγαζίαο νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 17/1996
(παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3850/2010) σο άηνµα εθηφο ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί
λα θηλείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ε επηβνιή πξνζσξηλήο ή θαη
νξηζηηθήο παχζεο ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.
Γηα ηελ επηβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θχξσζεο αθνινπζείηαη δηαδηθαζία αλάινγε κε
απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αζθείηαη θαη γηα
ηηο ΔΞΤΠΠ κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ηερληθνί αζθάιεηαο θαη νη ηαηξνί εξγαζίαο
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ κέζσ ησλ ΔΞΤΠΠ ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο. Καηά ηεο
απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή κέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ελψπηνλ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ή ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
αληίζηνηρα, ν νπνίνο θαη απνθαζίδεη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ .Κ.Δ.Δ.Δ. ή
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ηνπ .Τ.Α.Δ. αληίζηνηρα. Σηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ψξεο ηηο νπνίεο ππνρξενχληαη
λα παξίζηαληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Πίλαθα Πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο
ν χκβνπινο Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαη ν Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά θαηφπηλ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, λα
θαηαρσξνχλ ζην εηδηθφ βηβιίν ππνδείμεσλ ηνπ χκβνπινπ Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο
θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο, γξαπηά, θαηάζηαζε κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ έιεγμαλ
θαζψο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο ηνπο γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξέπεη άκεζα λα ιεθζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε, ηελ εμέηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνπο Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ηνπο.
ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε θαη ηα ζηνηρεία θαη
λα ζπλππνγξάθεη θαη ν εξγνδφηεο φηη έιαβε γλψζε γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπ χκβνπινπ
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαη ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα.
7. α. i) Όηαλ ζε εξγνηάμην απαζρνινχληαη ζπλνιηθά πελήληα (50) θαη άλσ
εξγαδφκελνη, άζρεηα απφ ηνλ αξηζκφ ππεξγνιάβσλ – εξγνδνηψλ, ν Γεληθφο
Δξγνιάβνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, έρεη
ππνρξέσζε απαζρφιεζεο Ηαηξνχ Δξγαζίαο.
ii) ηα εξγνηάμηα ν χκβνπινο Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ
Δξγνιάβν θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη είλαη ην ίδην
πξφζσπν

κε

ην

ζπληνληζηή,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

γηα

φιν

ην

πξνζσπηθφ

ηνπ

εξγνηαμίνπ,

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ππεξγνιάβσλ θαη

απηναπαζρνινπκέλσλ νη νπνίνη θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ζα απαζρνιεζνχλ. Σν
θφζηνο ηνπ επηβαξχλεη ηνπο ππεξγνιάβνπο, αλαινγηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπο.
β. i) Όηαλ πινίν εηζέξρεηαη γηα επηζθεπή ζε λαππεγείν ή ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή
δψλε (ΝΔΕ) Πεηξαηψο – Πεξάκαηνο – Κεξαηζηλίνπ – αιακίλαο – Γξαπεηζψλαο ν
Γεληθφο Δξγνιάβνο ή ν Πινηνθηήηεο ηνπ έρεη ππνρξέσζε απαζρφιεζεο Ηαηξνχ
Δξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ππεξγνιάβσλ & απηναπαζρνινπκέλσλ νη νπνίνη θαηά
ηελ πνξεία ηεο επηζθεπήο ζα απαζρνιεζνχλ.
ii) ην πινίν πνπ ζα απαζρνιήζεη ζπλνιηθά πελήληα (50) θαη άλσ εξαδφκελνπο ν
χκβνπινο Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Δξγνιάβν ή απφ ηνλ
Πινηνθηήηε ηνπ είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ην ζπληνληζηή, γηα φιν ην πξνζσπηθφ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ππεξγνιάβσλ θαη

απηναπαζρνινπκέλσλ νη νπνίνη θαηά ηελ πνξεία ηεο επηζθεπήο ζα απαζρνιεζνχλ.
Σν θφζηνο ηνπ επηβαξχλεη ηνπο ππεξγνιάβνπο, αλαινγηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπο.
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8. Οη Ηαηξνί πνπ έρνπλ ζχκβαζε ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο κε ην ΗΚΑ ή νπνηνδήπνηε
άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη αζθνχλ θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζε επηρείξεζε,
ππνρξενχληαη, πιένλ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, λα πξνζθνκίδνπλ ζην ΔΠΔ
έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα κε ηνλ νπνίν
έρνπλ ζχκβαζε ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο. Ηαηξφο ηνπ ΗΚΑ ή άιινπ αζθαιηζηηθνχ
ηακείνπ απαγνξεχεηαη λα αζθεί θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο πνπ
απαζρνινχλ εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΗΚΑ ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα

φπνπ

ππεξεηεί ν Ηαηξφο.

Άξζξν 30
Γξάζεηο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ .ΔΠ.Δ., ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
θαη ΓΓΠ κέζσ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
1. Ζ παξ. 9 α΄ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ α.λ. 1846/1951(ΦΔΚ Α’ 179) ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
«9α. Σν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (
ΗΚΑ- ΔΣΑΜ), δηα ησλ αξκνδίσλ γηα ηνλ έιεγρν, ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δεηά απφ ηηο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο
θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηηο ηξάπεδεο,
ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά απφ θάζε νξγάλσζε επαγγεικαηηθή, εκπνξηθή,
βηνκεραληθή, γεσξγηθή θ.ι.π νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθά γηα ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη κε
ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 6,7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α’
151) νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δεηνχλ ηα παξαπάλσ φξγαλα είλαη κεηαμχ
άιισλ θαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηα
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ, ζηελ Οξηζηηθή Γήισζε
Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ, ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
βεβαηψζεηο απνδνρψλ, ηελ νξηζηηθή δήισζε ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ, ηελ νξηζηηθή
δήισζε απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα έληππα ή
θαηαζηάζεηο, ηε δήισζε αθηλήησλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ
εξγνδνηψλ θαη ινηπψλ πξνζψπσλ θαη αθνξνχλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ή ζπλππνβάιινληαη κε απηέο».
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2. Μεηά ηελ παξάγξαθν 9α ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ α.λ. 1846/1951, φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 9β σο εμήο:
«9β. Οη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζεσξεί αλαγθαίεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν
αζθαιηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο παξ. 9α ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ α.λ. 1846/1951
δχλαληαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν
Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ.) θαη κέζσ Ζιεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο
αξρείσλ, φπνπ απαηηείηαη, απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή
απφ θάζε άιιε Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα
δηεθδηθήζεη πφξνπο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή λα δηαζθαιίζεη θάζε άιιν έλλνκν
δηθαίσκα ηνπ, είηε απηά αθνξνχλ ζην πξφζσπν εξγνδφηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ α. λ. 1846/1951, φπσο ηζρχεη, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν θαζψο θαη ζε ελψζεηο πξνζψπσλ. Σα σο άλσ ζηνηρεία δχλαληαη λα
γλσζηνπνηνχληαη θαη ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζην έξγν ηνπ.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ
θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ Η.Κ.Α. –
Δ.Σ.Α.Μ., δελ επηηξέπεηαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε άιιν εθηφο απφ
ηνλ ππφρξεν ζηνλ νπνίν αθνξνχλ θαζψο θαη ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Υνξεγνχληαη δε ζε θάζε
πεξίπησζε ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζην Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. ρσξίο
ρξέσζε.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ηα ζηνηρεία
θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο.

Άξζξν 31
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λφκνπ 3655/2008 (ΦΔΚ Α’ 58) πξνζηίζεληαη
εδάθηα σο εμήο:
«ηα κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ρψξσλ εξγαζίαο ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, φπσο κεηνλνκάζηεθε
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 88 παξ.1 θαη 5 ηνπ λφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ Α’ 58) ε Τπεξεζία
Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.), πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΚ
Α’ 253). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπληνληζκφο, ε ζπγθξφηεζε, ν έιεγρνο θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ γίλεηαη κε ζπλεξγαζία ηνπ
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Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο κε ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνλ Πξντζηακέλν ηεο
Γηεχζπλζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηεο ΔΤΠΔΑ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
θνηλνχ ειέγρνπ, θάζε κέινο ηνπ θιηκαθίνπ πξνβαίλεη απηνηειψο ζε φιεο ηηο λφκηκεο
ελέξγεηεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ.»

Άξζξν 32
Οξνινγία
1. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν φξνο «Κνηλσληθφο Δπηζεσξεηήο»,
απηφο αληηθαζίζηαηαη εθεμήο απφ ηνλ φξν «Δπηζεσξεηήο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ».
2. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη νη φξνη «Σερληθφο Δπηζεσξεηήο» θαη
«Τγεηνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο», απηνί αληηθαζίζηαληαη εθεμήο απφ ηνλ θνηλφ φξν
«Δπηζεσξεηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία».
3. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη νη φξνη «Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο
Δπηζεψξεζεο»

θαη

«Κέληξν

Πξφιεςεο

Δπαγγεικαηηθνχ

Κηλδχλνπ»,

απηνί

αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ φξν «Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ» θαη
«Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία» αληίζηνηρα.
4. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν φξνο «Σκήκα Κνηλσληθήο
Δπηζεψξεζεο», αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ».
5. Όπνπ ζε δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αλαθέξεηαη ν φξνο
«Σκήκα» ή «Γξαθείν Σερληθήο θαη Τγεηνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο», αληηθαζίζηαηαη απφ
ηνλ φξν «Σκήκα Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία».
6. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν φξνο «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο»
(ΑΜΔΑ), απηφο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «άηνκα κε αλαπεξία» (ΑκεΑ).
7.Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν φξνο «Σερληθφο Αζθαιείαο», απηφο
αληηθαζίζηαηαη εθεμήο κε ηνλ φξν «χκβνπινο Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο».
8. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη ν φξνο «πκθηιησηήο», ελλνείηαη ν
«πκθηιησηήο πιινγηθψλ θαη Αηνκηθψλ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ».
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9. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη ν φξνο «αδήισηε εξγαζία», λννχληαη φιεο
νη ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη λφκηκεο σο πξνο ηε θχζε ηνπο αιιά δελ
δειψλνληαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο.

Άξζξν 33
Μεηαβαηηθέο - Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
1. Σν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
ηνπ λφκνπ 2639/1998 (ΦΔΚ Α’ 205) εληάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη ζην ψκα
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) πνπ ηδξχεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη
αλαθαηαλέκεηαη ζηηο λέεο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σν
αλσηέξσ πξνζσπηθφ εληάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηελ
νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη θαη ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη
ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αλσηέξσ
πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αζθεί
θαζήθνληα Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη ηελ απαηηνχκελε
πηζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμαθνινπζεί λα αζθεί ηα
θαζήθνληά ηνπ απηά.
2. Καζήθνληα Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ νη κφληκνη
ππάιιεινη ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ησλ θιάδσλ ΣΔ Δξγνδεγψλ, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ,
Γε Πιεξνθνξηθήο θαη ΓΔ Σερληθψλ (εθηφο ΓΔ Σερληθψλ – Οδεγψλ) πνπ ζηειερψλνπλ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη νη κφληκνη ππάιιεινη ησλ ίδησλ θιάδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
3. Οη Πξντζηάκελνη ησλ κνλάδσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ λφκνπ
2639/1998 (ΦΔΚ Α’ 205) ζηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο Πξντζηάκελνη
ζηηο κνλάδεο απηέο. πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί εμαθνινπζνχλ
λα ηζρχνπλ έλαληη ηνπ λενζπζηαζέληνο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
4. Γηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα πιήξσζε ζέζεσλ ζε θεληξηθφ ε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζπλερίδνληαη θαλνληθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λενζπζηαζέληνο
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Σν πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαη νη
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αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο κεηαθέξνληαη ζην λενζπζηαζέλ ψκα Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο.
5. Οη Πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ
λφκνπ 2639/1998 (ΦΔΚ Α’ 205), πνπ θαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ
εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο απηά θαη κεηαθέξνληαη ζην
λενζπζηαζέλ ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ

Δξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

ζε

ζέζεηο

Πξντζηακέλσλ

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
πνπ ζπζηήλεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά
ηνπο κέρξη ηελ επαλεπηινγή ηνπο ή ηελ ηνπνζέηεζε λένπ Πξντζηακέλνπ. Δθφζνλ δελ
επαξθνχλ νη ζέζεηο Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ
ησλ Πξντζηακέλσλ, νη Πξντζηάκελνη πνπ δελ ηνπνζεηνχληαη εμαθνινπζνχλ λα
ζεσξνχληαη Πξντζηάκελνη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη δηαηεξνχλ θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ ην αληίζηνηρν κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο.
6. Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε, ηηο απνδνρέο,
(κηζζνδνζία, επηδφκαηα, έμνδα θίλεζεο θαη απνδεκηψζεηο), ην αζθαιηζηηθφ θαη
ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ εληαζζφκελνπ ή κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ έληαμή ηνπ ζην λενζπζηαζέλ ψκα
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
7. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ν νπνίνο κέρξη θαη ζήκεξα πξνΐζηαηαη ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ λφκνπ 2639/1998 (ΦΔΚ Α’ 205) , κεηαθέξεηαη κε ηνλ ίδην
βαζκφ θαη ζηελ ίδηα ζέζε πνπ έρεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζην
λενζπζηαζέλ κε ηνλ παξφληα λφκν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ).
8. Γηαηάμεηο άιισλ λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
9. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 136/1999 (ΦΔΚ Α’ 134) εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ
έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαηά ην κέξνο πνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
10. Καζήθνληα πκθηιησηή ζα εμαθνινπζήζνπλ λα αζθνχλ, θαη κεηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ, φζνη ππάιιεινη - Δπηζεσξεηέο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ
.ΔΠ.Δ. αζθνχλ κέρξη ζήκεξα ηα θαζήθνληα απηά.
11. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν σο πξνο φια ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ λφκνπ
2639/1998 (ΦΔΚ Α’ 205).
57

12. Δθθξεκείο δίθεο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο, ζπλερίδνληαη απφ ην λενζπζηαζέλ ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ρσξίο
λα επέξρεηαη δηαθνπή δίθεο. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ηζρχνπλ έλαληη
ηνπ λενζπζηαζέληνο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
13. Σν άξζξν 186 παξ. ΗΗ Γ 4 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87) θαηαξγείηαη.
14. Σα άξζξα 6 έσο 15 ηνπ λ. 2639/1998 (ΦΔΚ Α’ 205), θαηαξγνχληαη.
15. Σν άξζξν76 ηνπ λ. 3746/2009 (ΦΔΚ Α’ 27) δηαηεξείηαη ζε ηζρχ.
16. Οη παξάγξαθνη 1,2, θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3762/2009 (ΦΔΚ Α’ 75)
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
17. Σν άξζξν 13 ηνπ λφκνπ 1876/1990 (ΦΔΚ Α’ 27) θαηαξγείηαη.

ΜΔΡΟ Β΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΓΩΝ

Άξζξν 34
Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2556/1997 (Α΄270/24-12-1997) ,φπσο ηζρχνπλ ,
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο :
«1. Απφ 1.1.2011, ην Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (Δ.Κ.Α..),
θαηαβάιιεηαη

ζηνπο

ζπληαμηνχρνπο

γήξαηνο,

αλαπεξίαο

θαη

ζαλάηνπ,

ησλ

νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαζψο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ (Ν.Α.Σ.), απφ
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ηνπο θνξείο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο :
α) Οη ζπληαμηνχρνη γήξαηνο θαη ζαλάηνπ λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2011 ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ αλαπεξίαο, θαζψο
θαη γηα ηα ηέθλα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ηνπο, δελ
απαηηείηαη φξην ειηθίαο.
β) ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην εηζφδεκά ηνπο απφ ζπληάμεηο, (θχξηεο, επηθνπξηθέο θαη
βνεζήκαηα), κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε
κηζζσηφ, λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ νρηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δχν
επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ (8.472,09 επξψ).
Απφ ην εηζφδεκα απηφ εμαηξνχληαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ζχληαμε
αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο , ζηελ ηζφβηα ζχληαμε ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο (λ. 1892/90, άξζξν 63 παξ.
4, φπσο ηζρχεη) θαζψο θαη ζηα πξνλνηαθά βνεζήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο .
γ) ην ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ θαζψο θαη ην
απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ζπληαμηνχρνπ λα
κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ
θαη έληεθα ιεπηψλ (9.884,11 επξψ).
δ) ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ θαζψο
θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα λα κελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επξψ θαη ελελήληα
ιεπηψλ (15.380,90 επξψ).
Σα παξαπάλσ πνζά αθνξνχλ εηζνδήκαηα πνπ δειψζεθαλ κε ηε δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ε) To ζπλνιηθφ αθαζάξηζην θαηαβαιιφκελν θαηά ην κήλα πνπ πξνεγείηαη εθείλνπ ηεο
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ή -πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ζπληαμηνδνηεζνχλ κεηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη κέρξη 31.12.2011 - ην δηθαηνχκελν θαηά ηνλ πξψην
πιήξε κήλα ζπληαμηνδφηεζεο πνζφ ζπληάμεσλ ( θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ )
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο επηδνκάησλ, δελ ππεξβαίλεη ηα
850,00 επξψ.
ζη) δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα
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2. Σν ΔΚΑ ρνξεγείηαη θαη ζε εθείλνπο πνπ ζα θαηαζηνχλ ζπληαμηνχρνη ησλ αλσηέξσ
νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, εθφζνλ ζπληξέρνπλ
ζην πξφζσπφ ηνπο νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ηνπο
ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή, ην ΔΚΑ αξρίδεη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα
εθείλνπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
3. Πνζφ επηδφκαηνο :
α. Γηα ζπλνιηθά πνζά εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο (θχξηεο θαη επηθνπξηθέο), κηζζνχο,
εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα θαη κέρξη επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα δεθαπέληε επξψ
θαη εμήληα πέληε ιεπηά (7.715,65 επξψ) θαηαβάιιεηαη επίδνκα δηαθφζηα ηξηάληα
επξψ (230,00 επξψ) κεληαίσο.
β. Γηα ζπλνιηθά πνζά εηζνδήκαηνο απφ επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα δεθαπέληε επξψ θαη
εμήληα έμη ιεπηά (7.715,66 επξψ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ
εβδνκήληα δχν επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ (8.472,09 επξψ) θαηαβάιιεηαη πνζφ κεληαίνπ
επηδφκαηνο (Δ.Κ.Α..) ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
γ. Απφ επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα δεθαπέληε επξψ θαη εμήληα έμη ιεπηά (7.715,66
επξψ) θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ δεθανθηψ επξψ θαη είθνζη έμη ιεπηψλ
(8.018,26 επξψ) πνζφ εθαηφλ εβδνκήληα δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (172,50
επξψ).
δ. Απφ νθηψ ρηιηάδεο δεθανθηψ επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηά (8.018,27 επξψ) θαη
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δεθαελλέα επξψ θαη ελελήληα ηξηψλ
ιεπηψλ (8.219,93 επξψ) πνζφ εθαηφλ δέθα πέληε επξψ (115,00 επξψ).
ε. Απφ νθηψ ρηιηάδεο δηαθφζηα δεθαελλέα επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά
(8.219,94 επξψ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δχν
επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ (8.472,09 επξψ) πνζφ πελήληα επηά επξψ θαη πελήληα
ιεπηψλ (57,50 επξψ).
Σα ίδηα πνζά επηδφκαηνο ρνξεγνχληαη θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο αλαπεξίαο πνπ
ιακβάλνπλ πιήξε ζχληαμε.
ηνπο ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο θαη αλαπεξίαο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε, ην
επίδνκα ηζνχηαη κε 2/3 ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο ιφγσ αλαπεξίαο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην
πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ εληφο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν
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θαηαβάιιεηαη ην ΔΚΑ, δελ επηθέξεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πνζφ ηνπ
επηδφκαηνο.
ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδηθαηνχρσλ ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, ηα πνζά ηνπ ΔΚΑ
επηκεξίδνληαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ επηκεξηζκνχ ηεο ζχληαμεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηε λνκνζεζία ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα.
4. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ιήςε ηνπ ΔΚΑ γηα ην κέρξη 31.12.2010 ρξνληθφ δηάζηεκα, πιελ φκσο δελ άζθεζαλ
ην δηθαίσκά ηνπο ή δελ ηνπο θαηαβιήζεθε ην Δπίδνκα θαη, εθφζνλ απηφ δελ έρεη
παξαγξαθεί, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2556/97, φπσο ίζρπαλ κέρξη
ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην άξζξν απηφ».
5. Απφ 1.1.2012 θαη εθεμήο θαη ζε εηήζηα βάζε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηα
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ δχλαληαη λα
αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, κε βάζε ην
πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, πνπ
αλαθέξεηαη ζην θξηηήξην β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αληηζηνηρεί
ζε ζπληαμηνχρν πιήξνπο θαηψηαηνπ νξίνπ θχξηαο ζχληαμεο γήξαηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ,
ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη
θαη ηα πνζά ηνπ ΔΚΑ γηα ηηο απφ 1.1.2012 θαη εθεμήο εηήζηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο,
κε βάζε ηελ εμέιημε ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ έηνπο αλαπξνζαξκνγήο.
Σα πνζά ηνπ ΔΚΑ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα δελ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ .
6. Οη ζπληαμηνχρνη πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο , ην δεκφζην ή ην ΝΑΣ επηιέγνπλ κε αίηεζή
ηνπο ην θνξέα πνπ ζα θαηαβάιιεη ην Δπίδνκα. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο
δήισζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπληαμηνχρνπ είηε γηα ην θνξέα θαηαβνιήο ηνπ Δπηδφκαηνο
είηε γηα ηα εηζνδεκαηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο είζπξαμεο ηνπ
επηδφκαηνο, ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά ηνπ Δπηδφκαηνο παξαθξαηνχληαη
ζην δηπιάζην , απφ ην πνζφ ηεο θχξηαο ζχληαμεο, ζε έμη (6) κεληαίεο δφζεηο, κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ.
7. Ό έιεγρνο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο γηα θάζε έηνο
δηελεξγείηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο θαη ζε
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θακία πεξίπησζε δελ ρνξεγνχληαη πνζά ΔΚΑ ζε κε δηθαηνχρνπο απφ ηελ 1 ε Μαΐνπ
ηνπ ηδίνπ έηνπο .
8. Σν πνζφ ηνπ ΔΚΑ δελ ππφθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο ππέξ ηνπ Κιάδνπ Αζζέλεηαο
ησλ νηθείσλ ηακείσλ νχηε ζηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ λ. 3863/2010 (Α115)
9. Ζ δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ θαιχπηεηαη απφ
ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
10. Σν ΔΚΑ θαζψο θαη ην πκπιεξσκαηηθφ –πξνλνηαθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο
απνηεινχλ εηδηθέο κε αληαπνδνηηθνχ ηχπνπ παξνρέο ζε ρξήκα, θαηαβάιινληαη κε
ηελ πξνυπφζεζε ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη δελ εμάγνληαη .

Άξζξν 35
Ρπζκίζεηο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο - Κάιπςε Αλέξγσλ
1. α. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο, πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 33 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ Α’179) γηα ηελ πεξίνδν απφ
01.03.2011 έσο 28.02.2012 θαιχπηνληαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα παξνρέο αζζέλεηαο
ζε είδνο, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) εκέξεο
αζθάιηζεο, είηε ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο είηε θαηά ην ηειεπηαίν
δεθαπεληάκελν, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηνπ δεθαπεληακήλνπ.
Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 01.03.2011 έσο 28.02.2012,
δηθαηνχληαη επηδφκαηνο αζζέλεηαο απφ ην Ίδξπκα, εθφζνλ εθηφο ησλ άιισλ
πξνυπνζέζεσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) εκέξεο αζθάιηζεο,
είηε θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο είηε θαηά ην ηειεπηαίν δεθαπεληάκελν,
ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν
εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηνπ δεθαπεληακήλνπ. Οη εξγαδφκελνη ζε νηθνδνκνηερληθά έξγα
δηθαηνχληαη επηδφκαηνο αζζέλεηαο απφ ην Ίδξπκα γηα ηελ ίδηα σο άλσ ρξνληθή
πεξίνδν, εθφζνλ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη νγδφληα (80) εκέξεο αζθάιηζεο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 πεξ. βα) ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ Α’
179).
β. Οη εξγαδφκελνη ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο Πεξάκαηνο θαζψο θαη ησλ
Ναππεγείσλ θαξακαγθά θαη Διεπζίλαο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 33 ηνπ α.λ.1846/1951 (ΦΔΚ Α’ 179), γηα ηελ πεξίνδν απφ
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01.03.2009 κέρξη 28.02.2013, θαιχπηνληαη απφ ην ΗΚΑ- ETAM γηα παξνρέο
αζζέλεηαο ζε είδνο, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο εκεξψλ αζθάιηζεο.
γ. Οη ξεηηλνζπιιέθηεο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
33 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ Α’ 179), θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ππξφπιεθηεο θαη αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ., ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 2450/24.01.1967 Α.Τ.Δ. (ΦΔΚ Β’ 70), γηα ηελ πεξίνδν απφ
01.03.2009 κέρξη 28.02.2013, θαιχπηνληαη απφ ην Η.Κ.Α.- E.T.A.M. γηα παξνρέο
αζζέλεηαο ζε είδνο, εθφζνλ είραλ δηθαίσκα παξνρψλ ζε είδνο ην έηνο 2007.
δ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 5 παξ. 4 ηνπ λ. 2768/1999 (ΦΔΚ Α’ 273) θαη ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ παξ. 8
ηνπ λ. 3845/2010 (ΦΔΚ Α’ 65), παξαηείλεηαη γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο ιήμεψο ηεο φρη
πέξαλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ
λφκσλ θαη ν ΟΑΔΓ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηελ πξνβιεπφκελε εηζθνξά ζηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
ε. Οη μελνδνρνυπάιιεινη, νη νπνίνη ην 2009 απαζρνιήζεθαλ ζε μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ Κέξθπξαο, πνπ δελ ιεηηνχξγεζαλ ην έηνο 2010, θαζψο θαη ηα
κέιε νηθνγελείαο ηνπο, θαιχπηνληαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε
είδνο γηα ηελ πεξίνδν απφ 01.03.2011 έσο 28.02.2012, εθφζνλ είραλ ηηο
απαηηνχκελεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ην έηνο 2009.
Γηα ηελ αζθάιηζε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ν ΟΑΔΓ θαηαβάιιεη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
γηα ηνλ Κιάδν Αζζέλεηαο ζε είδνο κεληαία εηζθνξά ζε πνζνζηφ 6,45% επί ηνπ
εθάζηνηε βαζηθνχ εκεξεζίνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο.

Άξζξν 36
Πξνζηαζία απφ απφιπζε ιφγσ κεηξφηεηαο
1. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ 1483/1984 (ΦΔΚ Α’ 153)
θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«1. Απαγνξεχεηαη θαη είλαη απφιπηα άθπξε ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ή ζρέζεο
εξγαζίαο εξγαδφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο ηεο, φζν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα νθηψ (18) κελψλ κεηά ηνλ
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ηνθεηφ ή θαηά ηελ απνπζία ηεο γηα κεγαιχηεξν ρξφλν, ιφγσ αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη
ζηελ θχεζε ή ηνλ ηνθεηφ, εθηφο εάλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα θαηαγγειία.
Ωο ζπνπδαίνο ιφγνο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί ελδερφκελε
κείσζε ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία ηεο εγθχνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθπκνζχλε».
2. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 3896/2010 (ΦΔΚ Α’ 207)
θαηαξγείηαη.
3. Ζ αιεζήο έλλνηα ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν. 3655/2008 (ΦΔΚ Α’ 58) είλαη φηη ζην
πεδίν εθαξκνγήο απηνχ εκπίπηεη ε κεηέξα πνπ είλαη αζθαιηζκέλε ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ,
εξγάδεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε επηρεηξήζεηο ή
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ σο άδεηαο γηα θξνληίδα ηνπ παηδηνχ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ
ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο
Δξγαζίαο (Δ.Γ..Δ.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο Δ.Γ...Δ. ησλ
εηψλ 2004-2005.
4. Σν εδάθην ε ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ Α’ 58) ηξνπνπνηείηαη σο
αθνινχζσο:
« ε. Ο ρξφλνο ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ινγίδεηαη σο ρξφλνο
αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν ζχληαμεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, θαη ζηνλ θιάδν Αζζέλεηαο
ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, θνη δε πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ηνπ θαηά
πεξίπησζε αλαθεξφκελνπ παξαπάλσ πνζνχ, απφ ην νπνίν ν ΟΑΔΓ παξαθξαηεί ηελ
πξνβιεπφκελε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ απνδίδεη ζην Ίδξπκα καδί κε ηελ
πξνβιεπφκελε εηζθνξά εξγνδφηε πνπ βαξχλεη ηνλ Οξγαληζκφ. Ο ρξφλνο
αζθάιηζεο, πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ
άξζξνπ ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ Κιάδν Αζζέλεηαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ».
5. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λφκνπ 3655/2008 (ΦΔΚ Α’ 58) αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
«2. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ., δηθαηνχληαη ησλ παξνρψλ αζζέλεηαο ζε
ρξήκα, εθφζνλ πέξαλ ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ,

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη

ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100)

εκέξεο

αζθάιηζεο, νη νπνίεο απφ 1/1/2009 απμάλνληαη αλά δέθα θαη’ έηνο θαη κέρξη εθαηφλ
είθνζη (120). Πξνθεηκέλνπ γηα νηθνδφκνπο, νη νγδφληα εκέξεο ηεο παξ. βα ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ Α’ 179) απμάλνληαη απφ ηελ ίδηα σο άλσ
εκεξνκελία αλά δέθα θαη’ έηνο θαη κέρξη εθαηφ (100).»
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Άξζξν 37
πληαμηνδφηεζε γνλέσλ αλαπήξσλ
Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ Α’ 48), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3518/2006 (ΦΔΚ
Α’ 272), ηε ζπκπιήξσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.
3518/2006 θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ Α’ 58),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Γνλείο θαη αδειθνί/έο αηφκσλ άγακσλ θαη αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή
εξγαζία, κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, πνπ δελ λνζειεχνληαη ζε ηδξχκαηα κε δαπάλε
αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα, θαζψο θαη ζχδπγνη αλαπήξσλ κε πνζνζηφ
80% θαη άλσ, εθφζνλ έρνπλ δηαλχζεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή έγγακν βίν, αζθαιηζκέλνη
ζε θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε
ζπκπιήξσζε 7.500 εκεξψλ εξγαζίαο ή 25 εηψλ πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο,
αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο θαη αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε. Γηα
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελνπ ρξφλνπ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ν
ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1358/1983 (ΦΔΚ Α’ 64), ν ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο
παηδηψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ Α’ 153) πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ
εμαγνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ Α’
115) θαζψο θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηελ ΔΓΔ ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ
εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ σο πξνο ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο ρξφλνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ
ΟΓΑ.
Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο αζθείηαη δηαδεπθηηθά απφ ηνλ έλα γνλέα ή, ζηελ
πεξίπησζε ησλ αδειθψλ, απφ έλαλ αδειθφ/ή ζε έλα θνξέα θχξηαο θαη ζε έλαλ
θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ επφκελσλ
παξαγξάθσλ θαη δελ ηζρχεη γηα ρνξήγεζε δεχηεξεο ζχληαμεο.
2. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ην γνλέα ηνπ αλαπήξνπ ηέθλνπ, πξέπεη, θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο αηηήζεσο γηα ζπληαμηνδφηεζε, ν έηεξνο γνλέαο λα κελ ιακβάλεη
ή λα κε δηθαηνχηαη ζχληαμε απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην δεκφζην,
λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 3600 εκέξεο ή 12 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο εθ
ησλ νπνίσλ 600 εκέξεο ή 2 έηε ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο
ή/θαη ην Γεκφζην θαη λα εξγάδεηαη.
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Αλ ν γάκνο ιπζεί, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ
αλάπεξνπ παηδηνχ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. Αλ ην παηδί είλαη ελήιηθν, ην
δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ είρε ηελ επηκέιεηα φζν ήηαλ αλήιηθν. Αλ ε
ελειηθφηεηα επήιζε πξηλ ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ έλαλ απφ
ηνπο δχν γνλείο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ην αλάπεξν παηδί έρεη ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ιφγσ
ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ έρεη νξηζζεί δηθαζηηθφο
ζπκπαξαζηάηεο.
3. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ αδειθφ/ή πξέπεη γηα ηνπιάρηζηνλ κία
πεληαεηία πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο γηα ζπληαμηνδφηεζε : α) λα
έρεη νξηζηεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ αλίθαλνπ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία
αδειθνχ/ήο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ιφγσ
ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ή β) ν αλίθαλνο γηα
θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ αδειθφο/ή λα ζπλνηθεί
απνδεδεηγκέλα

θαη

λα

ηνλ

βαξχλεη

θαη

θαηά

ηελ

ππνβνιή

ηεο

αίηεζεο

ζπληαμηνδφηεζεο νη δχν αδειθνί λα είλαη νξθαλνί θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ή ν ελ δσή
γνλέαο λα είλαη αλάπεξνο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ .
ε πεξίπησζε παχζεο ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο ή δηαθνπήο ηεο ζπλνίθεζεο ,
ε ζχληαμε δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παχζεο ή ηεο δηαθνπήο αληίζηνηρα
θαη επαλαρνξεγείηαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ εθ λένπ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο.
4. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαηηείηαη ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ εηέξνπ
αζθαιηζκέλνπ γνλέα ππεχζπλεο δήισζεο πξνο ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα ή
ηνπο θνξείο, αλ ζπληξέρεη αζθάιηζε ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο, φηη δελ έρεη θαη δελ
πξφθεηηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ηνπο παξέρεη ε παξνχζα
δηάηαμε.
5. Σν θαηαβαιιφκελν πνζφ ζχληαμεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ην πιήξεο
θαηψηαην φξην ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, πνπ θαηαβάιιεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ νηθείν
αζθαιηζηηθφ θνξέα.
6. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηηο νπνίεο δελ
έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξηζηηθή απφθαζε
ζπληαμηνδφηεζεο.
7. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ, απαηηνχληαη 20 έηε πξαγκαηηθήο
αζθάιηζεο ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
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ρξφλνπ απηνχ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ
αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1358/83 (ΦΔΚ
Α’ 64). Οη αλαθεξφκελεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ηζρχνπλ, εθφζνλ
ν ζεκειησηηθφο ρξφλνο ηεο 25εηίαο δελ ζπκπιεξψλεηαη κε δηαδνρηθφ ρξφλν
αζθάιηζεο ζε εκεδαπφ θνξέα ή θαη κε ζπλππνινγηζκνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο πνπ έρεη
δηαλπζεί ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ρσξψλ κε ηηο
νπνίεο έρεη ππνγξαθεί θαη ηζρχεη δηκεξήο ζχκβαζε θνηλσληθήο αζθάιεηαο ή/θαη κε
ρξφλν ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. ηε ρνξεγνχκελε ζχληαμε πξνζηίζεηαη θαη ε
ζπληαμηνδνηηθή παξνρή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4169/1961 (ΦΔΚ Α’
81), φπσο ηζρχεη, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ απηνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2458/1997
(ΦΔΚ Α’ 15).»

Άξζξν 38
χληαμε δηαδεπγκέλσλ
1. Σν ζηνηρείν β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ Α’ 48)
θαηαξγείηαη.
2. Σν ζηνηρείν γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ Α’ 48),
φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
«γ. Γέθα (10) έηε εγγάκνπ βίνπ κέρξη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε.»
3. Σν ζηνηρείν ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ Α’ 48),
φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
«ε. πλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν λα κελ ππεξβαίλεη ην
δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελσλ απφ ηνλ Ο.Γ.Α. εηήζησλ
ζπληάμεσλ ζηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο.»
4. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ Α’ 48), φπσο ηζρχεη,
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
«Σν πνζφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν/ε δηαδεπγκέλνο/-ε θαζνξίδεηαη σο εμήο:
α. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ/ηεο πξψελ ζπδχγνπ, εθφζνλ ν γάκνο είρε δηαξθέζεη
δέθα (10) έηε έσο ηε ιχζε ηνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ην πνζφ ζχληαμεο
πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο ή ε ρήξα επηκεξίδεηαη θαηά 75% ζην ρήξν ή ρήξα θαη 25%
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ζην/ζηε δηαδεπγκέλν/-ε. Γηα θάζε έηνο έσο ην ηξηαθνζηφ πέκπην (35ν) έηνο δηάξθεηαο
ηνπ γάκνπ, ην πνζνζηφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο ή ε ρήξα κεηψλεηαη θαηά
1% ζην ρήξν ή ρήξα θαη απμάλεηαη αληίζηνηρα θαηά 1% ζην/ζηε δηαδεπγκέλν/-ε.
Πξνθεηκέλνπ πεξί εγγάκνπ βίνπ πνπ δηήξθεζε πιένλ ησλ ηξηαληαπέληε (35) εηψλ έσο
ηε ιχζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην πνζφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο ή ε ρήξα
επηκεξίδεηαη θαηά 50% ζην ρήξν ή ρήξα θαη 50% ζην/ζηε δηαδεπγκέλν/-ε.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο εάλ ν ζαλψλ ή ε ζαλνχζα δελ θαηαιείπεη ρήξν ή ρήξα,
ν/ε δηαδεπγκέλνο/-ε δηθαηνχηαη ην απηφ πνζνζηφ ηνπ/ηεο δηαδεπγκέλνπ/-εο θαηά ηα σο
άλσ, ηεο ζχληαμεο πνπ ζα εδηθαηνχην ν ρήξνο ή ε ρήξα.
β. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηθαηνχρσλ δηαδεπγκέλσλ ην αλαινγνχλ γηα
ηνλ/ηελ δηαδεπγκέλν/ε θαηά ηα σο άλσ πνζνζηά πνζφ ζχληαμεο επηκεξίδεηαη εμίζνπ
κεηαμχ απηψλ.»

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

Άξζξν 39
Δπηηάρπλζε Γηαδηθαζίαο Απνλνκήο πληάμεσλ
1. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΝΑΣ, ππνρξενχληαη,
εθφζνλ έρεη εθδνζεί βεβαίσζε ρξφλνπ αζθάιηζεο, λα εθδίδνπλ ηελ νξηζηηθή
απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο. ε πεξηπηψζεηο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα
επηκεθχλεηαη ζε έμη (6) κήλεο.
2. Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε αζθαιηζκέλσλ ιφγσ αλαπεξίαο, ε πξνζεζκία πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζην θνξέα ή ηελ
ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο νξηζηηθήο γλσκάηεπζεο ηεο αξκφδηαο
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο.
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3. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε έθδνζε ηεο
νξηζηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο εληφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1
πξνζεζκηψλ, ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζε έθδνζε απφθαζεο γηα
πξνζσξηλή ζχληαμε κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ
1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75) ζρεηηθά ην ρξφλν αζθάιηζεο ζηα νηθεία αζθαιηζηηθά ηακεία
θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εβδνκήληα πέληε (75)
εκεξψλ, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο κε δηαδνρηθή αζθάιηζε.
Σν χςνο ηνπ πνζνχ ηεο πξνζσξηλήο ζχληαμεο αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ κε ην 80%
ηεο ζχληαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ρξφλν αζθάιηζεο θαη ηηο εηζθνξέο ή ηηο
απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζχληαμεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ κε ηηο κεηθηέο απνδνρέο πνπ έιαβε ν
αζθαιηζκέλνο ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο ή ζε πεξίπησζε πξνγελέζηεξεο δηαθνπήο ηεο αζθάιηζήο
ηνπ, ηνλ ηειεπηαίν κήλα απαζρφιεζήο ηνπ, φπσο νη απνδνρέο απηέο πξνθχπηνπλ
απφ ηα πξνζθνκηδφκελα αζθαιηζηηθά βηβιηάξηα. ε θάζε πεξίπησζε ην πνζφ ηεο
πξνζσξηλήο ζχληαμεο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ 90% ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
θαηά θαηεγνξία ζχληαμεο Καησηάηνπ Οξίνπ.
Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν κε ηελ πξνζσξηλή
ζχληαμε ζα ζπκςεθίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα
πξνθχςεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο πξάμεο απνλνκήο ηεο ζχληαμεο.
Δάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο πξάμεο
απνλνκήο ηεο ζχληαμεο, δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο ή φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
αζθαιηζκέλνπ δελ είλαη αθξηβή, ζα αλαδεηεζνχλ ηα πνζά ζπληάμεσλ πνπ
εηζπξάρζεθαλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. Αλ δελ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, ε επηζηξνθή ησλ πνζψλ ζα γίλεηαη άηνθα.
ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξέπεη λα
εθδνζεί αηηηνινγεκέλε πξάμε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα πξνζσξηλή ζχληαμε ή
πξάμε ζπληαμηνδφηεζεο.
4. Ζ δηάηαμε γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο ζχληαμεο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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α. Όηαλ ν αζθαιηζκέλνο κε δήισζή ηνπ, δελ επηζπκεί ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο
ζχληαμεο.
β. Όηαλ νη αζθαιηζκέλνη δελ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο.
γ. Όηαλ γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη
Κνηλνηηθνί Καλνληζκνί 883/2004 θαη 987/2009 θαζψο θαη νη Γηκεξείο πκβάζεηο
Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζεκειηψλεηαη απηνηειέο
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κφλν κε ην ρξφλν αζθάιηζεο ζε Διιεληθφ Αζθαιηζηηθφ
Φνξέα.
δ. Όηαλ νη αζθαιηζκέλνη δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
ε. Όηαλ δεηείηαη ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ/-εο απφ ηνπο γνλείο ηνπ.
ζη. Όηαλ ιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα θαη άιιε ζχληαμε.
δ. Όηαλ δελ έρεη δηαθνπεί ε εξγαζία θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζπληαμηνδφηεζεο.
ε. Όηαλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε αλαγλψξηζε ρξφλσλ αζθάιηζεο γηα
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ.
ζ. Όηαλ ππάξρνπλ νθεηιέο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνζνχ πνπ ππεξβαίλεη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνζά.
5. Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ
ζπγθξνηνχληαη θιηκάθηα απφ ππαιιήινπο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ πνπ
ππεξεηνχλ ή έρνπλ ππεξεηήζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζε ππεξεζίεο
αλαθεθαιαίσζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο ή απνλνκήο ή πιεξσκήο ζπληάμεσλ θαη
δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία.
Σα αλσηέξσ θιηκάθηα, κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο εθάζηνπ, δηαθξίλνληαη ζε δχν (2)
θαηεγνξίεο, σο αθνινχζσο: α) Κιηκάθην Αλαθεθαιαίσζεο Υξφλνπ Αζθάιηζεο θαη β)
Κιηκάθην Απνλνκήο θαη Πιεξσκήο Πξνζσξηλψλ θαη Οξηζηηθψλ πληάμεσλ
Ζ ζπκκεηνρή ζηα θιηκάθηα είλαη πξναηξεηηθή, ε δε ζρεηηθή βνχιεζε εθδειψλεηαη κε
ππνβνιή αίηεζεο πξνο ην Γηνηθεηή ή Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ν
νπνίνο θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηνπο σο πηζηνπνηεκέλσλ εηζεγεηψλ, κεηά
ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζρεηηθφ κε ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ θιηκαθίνπ, ζην νπνίν ζα εληαρζνχλ.
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Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν ζπληνληζηήο αλά θιηκάθην.
Οη πηζηνπνηεκέλνη εηζεγεηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο
πνιηηψλ απφ ηα Κέληξα Δλεκέξσζεο Αζθαιηζκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ (Κ.Π.Α..)
γηα δχν (2) εκέξεο θάζε κήλα.
Σα θιηκάθηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εηζεγεηψλ ιεηηνπξγνχλ εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο,
γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο δε απηή θαη κε βάζε ην παξαγφκελν έξγν, θαηαβάιιεηαη
κεληαία απνδεκίσζε θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3833/2010 ΦΔΚ Α’ 40).
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έπεηηα απφ
πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαζνξίδεηαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ
θιηκαθίσλ θαη ηε κέηξεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο φζν θαη εθηφο απηνχ.
Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηεο
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο,

κεηά

απφ

πξφηαζε

ησλ

Γ..

ησλ

Αζθαιηζηηθψλ

Οξγαληζκψλ.

Άξζξν 40
Πιαζκαηηθφο ρξφλνο παηδηψλ
1. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3029/2002, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3655/2008, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ
δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη
ηζρχνπλ απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
3863/2010, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ θνξέσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο

αζθάιηζεο

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πιελ Ο.Γ.Α.,
θαζψο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ (Ν.Α.Σ.) αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθφο
ρξφλνο γηα θάζε παηδί, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 1 έηνο ή 300 εκέξεο αζθάιηζεο γηα ην
πξψην παηδί θαη ζε 2 έηε ή 600 εκέξεο αζθάιηζεο γηα θάζε επφκελν παηδί θαη κέρξη
ην ηξίην.
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Ο ρξφλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 3.600
εκέξεο ή 12 έηε αζθάιηζεο. Ο ρξφλνο, δε, απηφο ζπλππνινγίδεηαη επηπιένλ ηνπ
ρξφλνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ λ.
1483/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153), φπσο ηζρχνπλ.
Αλ ζπληξέρεη αζθάιηζε ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο θχξηαο ή επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην , ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ αζθείηαη
ζε έλα κφλν θνξέα θχξηαο θαη ζε έλαλ θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαη’ επηινγή.
Ο ελ ιφγσ αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο δε ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ κεηέξσλ αλειίθσλ ή
αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηψλ θαη ρήξσλ παηέξσλ αλειίθσλ ή
αλάπεξσλ παηδηψλ, ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ εκεξψλ αζθάιηζεο ζηα
βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ρξφλνπ γηα ζπληαμηνδφηεζε ζε πεξίπησζε απφιπζεο, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε
δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο ή πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο
ησλ λ. 3717/2008, 3371/2005 θαη 3762/2008.
Ζ αλαγλψξηζε ηνπ αλσηέξσ πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ γίλεηαη θαηφπηλ αίηεζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηελ θαηαβνιή, γηα θάζε κήλα, πνζνχ εμαγνξάο ππνινγηδφκελνπ
κε πνζνζηφ 20% γηα ηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη 6% γηα ηνπο θνξείο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, επί ηνπ 25πιάζηνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε,
πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ
αλαγλψξηζε απηή θαηαβάιινληαη είηε εθάπαμ, εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο απφθαζεο, νπφηε παξέρεηαη έθπησζε 15%, είηε ζε κεληαίεο δφζεηο, ν αξηζκφο
ησλ νπνίσλ είλαη ίζνο κε ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο κήλεο. Ζ πξψηε δφζε
θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζή ηεο κε ηα
εθάζηνηε πξνβιεπφκελα πξφζζεηα ηέιε. ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζεο ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, πξηλ ην ρξφλν εμφθιεζεο ηεο
εηζθνξάο εμαγνξάο, παξαθξαηείηαη θάζε κήλα απφ ηε ζχληαμε θαη κέρξη ηελ
εμφθιεζε, πνζφ ίζν κε ην 1/4 ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο. Ζ ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδνπλ νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αλ
ην νθεηιφκελν πνζφ απφ νπνηαδήπνηε αηηία δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη
ζην άξζξν 61 ηνπ λ. 3863/2010 , φπσο ηζρχεη ».
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2. Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ
κέρξη θαη 31.12.2010, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ
141, ηνπ λ. 3655/2008, φπσο ίζρπαλ κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ην άξζξν
απηφ.

Άξζξν 41
Αλαγλψξηζε ρξφλσλ ππεξεζίαο
H παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (α115) αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ σο εμήο :
“18. Σν άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/1992 (Α165) , αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. Ωο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ινγίδεηαη, πιελ ηνπ
ρξφλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο : α) ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο, β) ν ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ, γ) ν ρξφλνο επηδφηεζεο
ιφγσ αζζέλεηαο θαη κέρξη 300 εκέξεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο επηδφηεζεο ιφγσ ηαθηηθήο
αλεξγίαο θαη κέρξη 300 εκέξεο, δ) ν ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ θαη
κέρξη δχν (2) έηε, ε) ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλν πηπρίνπ
αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή δηπιψκαηνο
επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

κεηαδεπηεξνβάζκηνπ

Ηλζηηηνχηνπ

Δπαγγεικαηηθήο

Καηάξηηζεο ή δηπιψκαηνο ρνιήο Ξελαγψλ , θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ , κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 17νπ έηνπο ηεο ειηθίαο , ζε κέζεο
ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ή ζε κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.576/1977 θαη κεηά ή ζην
Δληαίν Πνιπθιαδηθφ Λχθεην , ν νπνίνο είλαη ίζνο κε ηνλ θαηά ην ρξφλν απνθνίηεζεο
επίζεκν ρξφλν ζπνπδψλ ηεο νηθείαο ζρνιήο, ζη) ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη
ρσξήζεη αζθάιηζε ζε θνξείο θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, κεηά ηελ ππαγσγή,
γηα πξψηε θνξά, ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο ή επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο απφ έλαλ πιήξε
εκεξνινγηαθφ κήλα ζε θάζε πεξίπησζε θελνχ αζθάιηζεο κεηαμχ πεξηφδσλ
αζθάιηζεο

δ) ν πξνβιεπφκελνο απφ ηελ Δ.Γ...Δ. ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ

εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο, ε) ν ρξφλνο απεξγίαο, ζ) ν πιαζκαηηθφο ρξφλνο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 141, ηνπ λ. 3655/2008 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 58), πνπ αλαγλσξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, φπσο ηζρχνπλ,

η) ν ρξφλνο καζεηείαο, φπσο

νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κέρξη 2 έηε, ηα) ν ρξφλνο απνδεδεηγκέλεο
άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.,
ππαθηέαο ζηα πξψελ Σακεία Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α., πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα
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ησλ Σακείσλ απηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ είραλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε
θαη ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ
γήξαηνο φζν θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο.
Γελ δηθαηνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ην ρξφλν απηφ φζνη αζθαιίζηεθαλ γηα ην
ίδην δηάζηεκα ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην
θαζψο θαη φζνη κε δηθή ηνπο αίηεζε έιαβαλ εμαίξεζε λφκηκα γηα νπνηαδήπνηε αηηία
απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ νηθείνπ θνξέα (πξψελ Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α.) γηα ην
δηάζηεκα ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε αλαγλψξηζε.
2. Ζ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1358/1983 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 60), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζεκειηψλεηαη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε πξνυπνζέζεηο πνπ
δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ 1.1.2011 κέρξη 31.12.2014, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην πνζφ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζηνπο
Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηψλεηαη θαηά 30%. Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ
1.1.2015 θαη εθεμήο, ην αλσηέξσ πνζφ κεηψλεηαη θαηά 50%. ε θάζε πεξίπησζε ην
θαηαβιεηέν πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε
ππνινγηζκνχ αλά κήλα αλαγλψξηζεο, ην 25πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.
Ο ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ αλαγλσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ λ. 1483/1984 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 153), ηφζν γηα ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, φζν θαη γηα πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη
εμαγνξάδεηαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε, πνπ ηζρχεη
ζε θάζε θνξέα επί ηνπ 25πιάζηνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ ηζρχεη
θαηά ηε ρξνλνινγία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο.
Οη ρξφλνη ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ζπλππνινγίδνληαη κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ
ζχληαμεο.
Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη ν ρξφλνο απεξγίαο αλαγλσξίδνληαη κε αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, ηφζν γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα
πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη εμαγνξάδνληαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ
εηζθνξάο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ησλ απνδνρψλ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε δπλάκελσλ ηνχησλ λα
ππνιείπνληαη ηνπ

25πιάζηνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ ηζρχεη

θαηά ηε ρξνλνινγία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο, ην πνζφ δε ηεο εμαγνξάο
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βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ πνπ
ππαγφηαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ή ηεο
απεξγίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη
ν ιφγνο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ή ηεο απεξγίαο.
Ο ρξφλνο θνίηεζεο ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο, ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ
απφθηεζε δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κεηαδεπηεξνβάζκηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή δηπιψκαηνο ρνιήο Ξελαγψλ, θαζψο θαη ν ρξφλνο
ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 17νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο, ζε κέζεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ή ζε κνλάδεο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λ.576/1977 θαη κεηά ή ζην Δληαίν Πνιπθιαδηθφ Λχθεην, ν ρξφλνο καζεηείαο, θαζψο
θαη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζε θνξείο θχξηαο ή
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, κεηά ηελ ππαγσγή, γηα πξψηε θνξά, ζηελ αζθάιηζε
νπνηνπδήπνηε θνξέα ή ηνπ Γεκνζίνπ, αλαγλσξίδνληαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, ζε έλα θνξέα θχξηαο θαη έλα θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηφζν γηα
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο, κε ηελ θαηαβνιή, γηα θάζε κήλα, πνζνχ εμαγνξάο ππνινγηδφκελνπ κε
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη έμη ηνηο εθαηφ
(6%) γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ Ζ.Α.Δ., φπσο
ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα ησλ πξψελ Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α.,
θαηαβάιιεηαη αζθαιηζηηθή εηζθνξά ίζε κε ηελ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζχληαμεο ηεο 5εο
αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ή, θαηφπηλ αίηεζεο
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζε αλψηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία.
Σν πνζφ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο πξνζαπμάλεηαη, γηα θάζε έηνο ρξφλνπ πξν
εγγξαθήο πνπ αλαγλσξίδεηαη, θαηά πνζνζηφ 2% επί ηνπ πνζνχ ηεο αζθαιηζηηθήο
θαηεγνξίαο, επί ηεο νπνίαο θαηαβιήζεθαλ νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
αλεμαξηήησο ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηιέγεηαη.
Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζνξίδνληαη ηα
απαηηνχκελα

δηθαηνινγεηηθά

γηα

ηελ

απφδεημε

ηνπ

ρξφλνπ

άζθεζεο

ηνπ

επαγγέικαηνο πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα αζθαιηζκέλσλ ησλ παξαπάλσ
θνξέσλ, γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε αλαγλψξηζε θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.
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3. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηηο θαηά ηα παξαπάλσ αλαγλσξίζεηο θαηαβάιινληαη
είηε εθάπαμ, εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο, νπφηε παξέρεηαη
έθπησζε 15%, είηε ζε κεληαίεο δφζεηο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ηζνχηαη κε ηνπο
αλαγλσξηδφκελνπο κήλεο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ
κήλα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη
επηβάξπλζή ηεο κε ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα πξφζζεηα ηέιε.
ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζεο ηνπ πνζνχ
ηεο ζχληαμεο πξηλ ην ρξφλν εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο, παξαθξαηείηαη θάζε
κήλα απφ ηε ζχληαμε θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε, πνζφ ίζν κε ην ¼ ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο. Ζ ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδνπλ νη θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αλ ην νθεηιφκελν πνζφ απφ νπνηαδήπνηε αηηία
δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 61 ηνπ λ. 3863/2010 , φπσο ηζρχεη .
Δηδηθά

γηα

ηελ

πεξίπησζε

αλαγλψξηζεο

ρξφλνπ

απνδεδεηγκέλεο

άζθεζεο

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ππαθηέαο ζηα
πξψελ Σακεία Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α., πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα ησλ Σακείσλ
απηψλ, ην πνζφ ηεο εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ είηε ζε ηζφπνζεο δηκεληαίεο
δφζεηο

πνπ

δελ

κπνξνχλ

λα

ππεξβαίλνπλ

ην

ήκηζπ

ηνπ

αξηζκνχ

ησλ

αλαγλσξηδφκελσλ κελψλ. Γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ εμαγνξάο εθαξκφδεηαη ε
λνκνζεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. γηα ηελ είζπξαμε

νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ θαη ζε θάζε

πεξίπησζε ην πνζφ ηεο εμαγνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο.
Ο

ρξφλνο

θαηά

ζπλππνινγίδεηαη

ηνλ
γηα

ηε

νπνίν

ν

αζθαιηζκέλνο

ζπκπιήξσζε

ησλ

έιαβε

ειάρηζησλ

ζχληαμε

αλαπεξίαο

πξνυπνζέζεσλ

πνπ

απαηηνχληαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο.
4. Όζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε
ιφγσ γήξαηνο κε πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ κέρξη θαη 31.12.2010, αθφκα θαη κε
πξνζκέηξεζε ρξφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40, ηνπ λ. 2084/1992 , φπσο
ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξάγξαθν 18, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ.
3863/2010 θαζψο θαη κε ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3655/2008, θαη εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο ππνβιεζεί
κέρξη θαη 31.12.2013, αθνινπζνχλ ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο ρξνληθέο θαη
ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο, πνπ ίζρπαλ κέρξη θαη 31.12.2010.
Καη’ εμαίξεζε , εηδηθά γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ.
3863/2010, νη ηζρχνπζεο κέρξη 31.12.2010 πξνυπνζέζεηο ιήςεο πιήξνπο ζχληαμεο
εθαξκφδνληαη εθφζνλ κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία πιεξνχλ αζξνηζηηθά ην φξην ειηθίαο
θαη ην ρξφλν αζθάιηζεο γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο.
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Δπίζεο, εηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα πξψελ εηδηθά ηακεία αζθάιηζεο
κηζζσηψλ, ζηνπο ηνκείο ζχληαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ
Δ.Σ.Α.Π. – Μ.Μ.Δ. θαη εθείλνπο ηεο παξ. 15Β ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 θαη κε
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη ηζρχνπζεο κέρξη 31.12.2010
πξνυπνζέζεηο πιήξνπο ζχληαμεο εθαξκφδνληαη εθφζνλ πιεξνχληαη ε ζπκπιήξσζε
ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη νξίνπ ειηθίαο , φπνπ απηέο απαηηνχληαη
αζξνηζηηθά . Γηα ηνπο αλσηέξσ αζθαιηζκέλνπο πνπ κέρξη θαη 31.12.2010 έρνπλ ήδε
ζεκειηψζεη δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, πξνθεηκέλνπ γηα ηε
ιήςε είηε κεησκέλεο είηε πιήξνπο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, απαηηνχληαη ηα ηζρχνληα
κέρξη θαη 31.12.2010 φξηα ειηθίαο.
5. Οη αλαγλσξηδφκελνη ρξφλνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3.600
εκέξεο ή δψδεθα (12) έηε πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο. Ο ζπλνιηθφο
ρξφλνο, ν νπνίνο, κε βάζε ηα αλσηέξσ, ζπλππνινγίδεηαη ή αλαγλσξίδεηαη ηφζν γηα
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά (7) έηε, ζπλππνινγηδφκελνπ θαη θάζε
άιινπ ρξφλνπ πνπ έρεη ηπρφλ αλαγλσξηζζεί κε βάζε άιιεο δηαηάμεηο ή απνθάζεηο
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.
Δηδηθφηεξα, ν ρξφλνο απηφο θαζνξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην:
α) ζε ηέζζεξα (4) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2011,
β) ζε πέληε (5) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2012,
γ) ζε έμη (6) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε πξνυπνζέζεηο
πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2013 θαη
δ) ζε επηά (7) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ ην έηνο 2014 θαη εθεμήο.
Σν δηθαίσκα αλαγλψξηζεο γηα θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ρξφλνπο αζθείηαη κφλν
ζε έλαλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην θαη ζε έλαλ θνξέα επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο .
Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ 1.1.2011 θαη εθαξκφδεηαη γηα φζνπο
ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη
ηζρχνπλ απφ απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη εθεμήο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ
λφκνπ απηνχ. Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπνζέζεηο
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πνπ ίζρπαλ κέρξη θαη 31.12.2010, θαζψο θαη γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα
ζπληαμηνδφηεζεο

απφ

1.1.2011

θαη

εθεμήο

κε

βάζε

δηαηάμεηο

πνπ

δελ

ηξνπνπνηνχληαη απφ ην άξζξν 10, ηνπ λ. 3863/2010, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40, ηνπ λ. 2084/1992, φπσο απηφ ίζρπε κέρξη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 10, παξ. 18, ηνπ λ. 3863/2010. ».

Άξζξν 42
Αλαγλψξηζε ρξφλσλ
1. Αζθαιηζκέλνη ησλ θνξέσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξνχλ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε,
λα αλαγλσξίζνπλ σο ρξφλν αζθάιηζεο, ρξφλν πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή θπιάθηζεο
πνπ εμέηηζαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 2510/1997 γηα ην ζηξαηησηηθφ αδίθεκα
ηεο αλππαθνήο ή ηεο αλππνηαμίαο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, ζην νπνίν
ππέπεζαλ ζηξαηεχζηκνη πνπ αξλήζεθαλ ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο
επηθαινχκελνη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο.
Ο αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο θαη θαη’ εμαίξεζε γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, εθφζνλ ν
αζθαιηζκέλνο

έρεη

ζπκπιεξψζεη

ην

58ν

έηνο

ηεο

ειηθίαο

ηνπ

θαη

έρεη

πξαγκαηνπνηήζεη 3.600 εκέξεο εξγαζίαο.
Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ησλ παξ. 1-4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1358/1983, φπσο ηζρχεη.
2. Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ηδηνθηεηψλ, πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ
Σχπνπ ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ – ΜΜΔ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ
αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα κέρξη 31-12-1992, κπνξνχλ, κεηά απφ ζρεηηθή
αίηεζε,

λα

αλαγλσξίζνπλ

σο

ρξφλν

αζθάιηζεο,

ρξνληθφ

δηάζηεκα

πνπ

απαζρνιήζεθαλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, ζπληάθηε ή ηνπ ππαιιήινπ, εθφζνλ
γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο απηή, ππείραλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ ελ ιφγσ
Σνκέα.
Ζ εμαγνξά ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ γίλεηαη κε θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 15% γηα θάζε κήλα αλαγλψξηζεο θαη ππνινγίδεηαη ζην
50πιάζην ηνπ Ζ.Α.Δ., φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην κήλα ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο.
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Οη αλσηέξσ αζθαιηζκέλνη κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηνλ Σνκέα Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Ηδηνθηεηψλ, πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ Σχπνπ ρξφλν πνπ ζπκπίπηεη κε
ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ηδηνθηεηψλ, πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ
Σχπνπ ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρξφλνπ δηαδνρηθήο
αζθάιηζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο 4% γηα
θάζε αλαγλσξηδφκελν κήλα, ζηελ ίδηα βάζε ππνινγηζκνχ πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ Σνκέα
Αζθάιηζεο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
3. Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ
Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ – ΜΜΔ πνπ
έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα κέρξη 31-12-1992, κπνξνχλ,
κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, λα αλαγλσξίζνπλ σο ρξφλν αζθάιηζεο, ρξνληθφ δηάζηεκα,
θαηά ην νπνίν παξείραλ εμαξηεκέλε εξγαζία κε θάπνηα απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σνκέα, ζε εξγνδφηεο ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ,
θαηά ηα αληίζηνηρα ρξνληθά δηαζηήκαηα ππείρε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ Σνκέα.
Ζ εμαγνξά ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ γίλεηαη κε θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 16% γηα θάζε κήλα αλαγλψξηζεο θαη ππνινγίδεηαη ζηηο
ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο
απφ ην 50πιάζην ηνπ Ζ.Α.Δ., φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην κήλα ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο.
4. ηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ παξ. 2 θαη 3, ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο,
αλέξρεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε ηξία (3) έηε ζπλνιηθά, εθφζνλ γηα ηνλ πξνο
αλαγλψξηζε ρξφλν δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα ή Σνκέα
ηνπ ΔΣΑΠ – ΜΜΔ.
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε ηνπ ΔΣΑΠ – ΜΜΔ εληφο έμη (6) κελψλ
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηη δελ έρεη αζθαιηζζεί ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ζε άιιν
Σνκέα ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη απφ ζρεηηθή
βεβαίσζε εξγνδφηε, ή πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη απνδνρψλ ή
δηθαζηηθή απφθαζε ή ζηνηρείσλ απνδεηθηηθψλ ηεο άζθεζεο ή ηεο δηαθνπήο ηνπ
επαγγέικαηνο ή ηεο ηδηφηεηαο, ε αθξίβεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Σακείνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδνχο ππεχζπλεο δήισζεο ή αλαθξηβψλ
βεβαηψζεσλ ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο αθπξψλεηαη ,νη δε θαηαβιεζείζεο γηα ηελ
εμαγνξά απηή εηζθνξέο δελ επηζηξέθνληαη
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Αίηεζε αλαγλψξηζεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία θαη φζνη
έρνπλ κέρξη 31-12-2010 αλαγλσξίζεη κε πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο, ιηγφηεξα απφ ηξία
(3) έηε αζθάιηζεο. Ο αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζηελ πεξίπησζε απηή αλέξρεηαη ζε
ηφζν ρξφλν, φζνο ππνιείπεηαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ.
Σν πνζφ ηεο εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη, είηε εθάπαμ κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ αηηνχληα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλαγλψξηζεο, είηε ζε ηζφπνζεο
κεληαίεο δφζεηο, ίζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη, νη νπνίεο δελ
κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηηο ηξηάληα έμη (36).
Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζηνλ αηηνχληα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλαγλψξηζεο. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο
δφζεο επηβαξχλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα θάζε θνξά πξφζζεηα ηέιε.
5. Σν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ησλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν απηφ
γελλάηαη θαη ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ κήλα κεηά ηελ
πιήξε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλψξηζε.
6. Δηδηθά γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ηελ 1-1-2011 κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη
εθεμήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, ην ζχλνιν ησλ
αλαγλσξηδφκελσλ ρξφλσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ρξφλνη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη θάζε άιινο ρξφλνο πνπ έρεη ηπρφλ αλαγλσξηζζεί κε
άιιεο δηαηάμεηο, αλέξρεηαη θαη’ αλψηαην φξην:
α) ζε ηέζζεξα (4) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ ην έηνο 2011,
β) ζε πέληε (5) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ ην έηνο 2012,
γ) ζε έμη (6) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε πξνυπνζέζεηο
πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ ην έηνο 2013,
δ) ζε επηά (7) έηε, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ ην έηνο 2014 θαη εθεμήο.

Άξζξν 43
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χληαμε Δπηδψλησλ γηα ην Γεκφζην
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3865/2010 (ΦΔΚ Α’ 120) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. α. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.
2676/1999 (ΦΔΚ Α’ 1), φπσο ηζρχεη, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηνπο επηδψληεο
ζπδχγνπο κε εμαίξεζε φζνπο έρνπλ αλαπεξία θαηά πνζνζηφ 67% θαη άλσ πνπ
ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην Γεκφζην.»
2. Οη επηδψληεο ησλ ζπδχγσλ πνπ έρνπλ δηθαησζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 παξ.
9 ηνπ λ.3620/2007 ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ απφ ην Γεκφζην, δηθαηνχληαη ηελ
αληίζηνηρε γηα ηελ απηή αηηία ζχληαμε θαη απφ ηνλ επηθνπξηθφ ηνπο θνξέα,
αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη επέιζεη ν ζάλαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα θαη
κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
λ.3863/2010.
Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη είλαη ζε εθθξεκφηεηα θξίλνληαη νίθνζελ απφ
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επέξρνληαη
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 44
Απαζρφιεζε πληαμηνχρσλ
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (ΦΔΚ 1, Α), φπσο απηφ ηζρχεη κεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α),
θαζψο θαη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο
ζχληαμεο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπληαμηνχρνο αλαιακβάλεη
εξγαζία ή απηναπαζρνιείηαη θαη ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν
ζπληαμηνδνηείηαη,

δελ

έρνπλ

εθαξκνγή

ζηνπο

ζπληαμηνχρνπο

αζθαιηζηηθψλ

νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, φπσο ηζρχεη, θαη ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ ην εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα.
2. ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λφκνπ 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ
χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο , ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» πξνζηίζεηαη
εδάθην (ζη) σο εμήο :
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ζη . ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείν πνπ παξέρνπλ
εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, κέρξη ηελ 31-12-2012.
3. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (ΦΔΚ 1, Α), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«7. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα θαηαξγείηαη, εθηφο ησλ
θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θνξέσλ πνπ πξνβιέπνπλ δηαθνπή ή αλαζηνιή
θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπληαμηνχρνο αλαιακβάλεη εξγαζία ή
απηναπαζρνιείηαη θαη ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν
ζπληαμηνδνηείηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 2 ηνπ
παξφληνο πξνζαπμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.»
Ζ ηζρχο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ
115 Α).
4. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο θνξέσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ
αλαιακβάλνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνινχληαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ εθαξκνγή νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πεξί αλαζηνιήο
θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ησλ θνξέσλ απηψλ.
5. Ζ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α΄), κε ηελ νπνία
αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.1902/1990
(ΦΔΚ 138 Α΄), φπσο ίζρπε κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κε ηελ
παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α΄), ηελ πξνζζήθε ησλ δχν
ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηνπ κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη
ηελ πξνζζήθε δχν επηπιένλ εδαθίσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
19 ηνπ λ.2150/1993 (ΦΔΚ 98 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ άιιν
αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ Ο.Γ.Α., ή ην Γεκφζην, εθηφο ησλ
αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ θαη κεηέξσλ, πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε ην άξζξν
63 παξ. 4 ηνπ λ.1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α΄), δηθαηνχηαη απφ ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ πιήξε
ζχληαμε γήξαηνο, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έρεη ζπκπιεξψζεη ην
φξην ειηθίαο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή
πιήξνπο ζχληαμεο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αληίζηνηρεο πξνο ην φξην ειηθίαο
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πιήξνπο ζχληαμεο ειάρηζηεο εκέξεο εξγαζίαο, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη
ιηγφηεξεο απφ 6.000.
Αλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 4.800 εκέξεο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ θαη
έρεη ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, δηθαηνχηαη ζχληαμε γήξαηνο κεησκέλε
θαηά 50%. Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ αλσηέξσ
ρξφλν αζθάιηζεο, ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο απφ 1.1.2011
θαη γηα θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Ζ εθ
κέξνπο ησλ γπλαηθψλ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηνλ αλσηέξσ
αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ρσξεί, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο κέρξη 31.12.2010.
ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο
πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Ζ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην κείσζε ζχληαμεο επέξρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε
φπνπ απνλέκεηαη ζχληαμε αλαπεξίαο απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 5 (εδ. α`-γ`) ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α`), εθηφο αλ ν
αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 3.600 εκέξεο
εξγαζίαο εθ ησλ νπνίσλ 600 ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.»
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ινηπνχο πιελ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θνξείο
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο. Δηδηθά γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ
γήξαηνο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε

άζθεζεο

ζεκειησκέλνπ

ζπληαμηνδνηηθνχ

δηθαηψκαηνο

ζε

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, ηαπηφρξνλα ή κέζα ζε δηάζηεκα
έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ πξψην θνξέα.
Ζ ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, φηαλ είλαη
ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζεκειηψλεηαη δεχηεξν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα.
Δηδηθά γηα ηε ιήςε δεχηεξεο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο απφ ηνπο Σνκείο ηνπ θιάδνπ
θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.)
απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δψδεθα εηψλ αζθάιηζεο.
Ζ ηζρχο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α΄).

Άξζξν 45
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Έλαξμε θαηαβνιήο χληαμεο ζε Οθεηιέηε
1. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3863/2010 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. Ζ ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδνπλ νη θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αλ ην νθεηιφκελν πνζφ πξνζαπμεκέλν κε ηα
πξφζζεηα ηέιε θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30)
κεληαίσλ ζπληάμεσλ θαησηάησλ νξίσλ ιφγσ γήξαηνο, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε
θνξά γηα θαζέλαλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ.
3. Σα αλσηέξσ πνζά νθεηιήο ζπκςεθίδνληαη ή παξαθξαηνχληαη απφ ηα πνζά ησλ
ζπληάμεσλ, ζε ίζεο κεληαίεο δφζεηο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ
ζαξάληα (40). Ζ πξψηε δφζε παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην κήλα πνπ απνλεκήζεθε
ε ζχληαμε»
2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3863/2010 (Α115) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3863/2010 (Α115) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
« Οη πξνζαπμήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ , θαζψο θαη ε πξνζαχμεζε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λ. 3029/2002 (Α160) , φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ. 3655/2008 (Α58) , δελ ηζρχεη γηα φζνπο
ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2015 θαη εθεμήο».

Άξζξν 46
Αζθαιηζηέα Πξφζσπα ηνπ ΔΣΔΑΜ
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 997/1979 (ΦΔΚ 287 Α), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 A) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 A), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« 1. ηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά:
α) Σα πξφζσπα ηα νπνία παξέρνπλ εξγαζία, γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη
ππνρξεσηηθά ζην ΗΚΑ- ΔΣΑΜ ή άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ θαη δελ
ππάγνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ εξγαζία ηνπο απηή ζηελ αζθάιηζε άιινπ θνξέα
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο νλνκαζίαο θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ,
επηθπιαζζφκελεο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3371/2005
(ΦΔΚ 178 Α).
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Δάλ θάπνην πξφζσπν, εθηφο απφ ηελ εξγαζία πνπ παξέρεη θαη γηα ηελ νπνία
αζθαιίδεηαη ζε άιιν θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εμαηξνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ
απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ, παξέρεη θαη άιιε εξγαζία ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ
επαγγέικαηνο πξνο άιιν εξγνδφηε, ε νπνία δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε αζθάιηζεο
ζε άιιν θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο νλνκαζίαο θαη ηεο λνκηθήο
κνξθήο ηνπ, ππάγεηαη σο πξνο ηελ εξγαζία απηή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΣΔΑΜ.
β) Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ θάζε θχζεο θνξέσλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, νη νπνίνη παξέρνπλ εξγαζία πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ ή άιινπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ. Ωο πξνο ην ζπληάμηκν ηνπ
ρξφλνπ αζθάιηζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο
λένπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη θαηά πεξίπησζε
δηαηάμεηο ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηoλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο».
2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 997/1979, φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ Α 68) θαη ην άξζξν 22 ηνπ λ.
1276/1982 ( ΦΔΚ Α 100), θαζψο θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 997/1979,
φπσο έρεη πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1759/1988 (ΦΔΚ 50 Α),
θαηαξγνχληαη.
Υξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε αθχξσζήο ηνπ είλαη ηζρπξφο.
Καη’ εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί απφθαζε γηα αθχξσζε
ρξφλνπ αζθάιηζεο ζην ΔΣΔΑΜ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θαηαξγνχκελε παξ. 6,
αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηνλ αζθαιηζκέλν νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ ηνπ
επηζηξέθνληαη ή θαη κέξνο απηψλ, ν αληίζηνηρνο ρξφλνο αζθάιηζεο παξακέλεη
ηζρπξφο ζην ΔΣΔΑΜ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε γηα ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο πνπ παξακέλεη
ηζρπξφο, εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
3. Οη παξάγξαθνη 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 997/1979 αλαξηζκνχληαη ζε 2, 3 θαη
4.
4. Αζθαιηζκέλνη θνξέσλ θαη ηνκέσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη
απφ ην Γεκφζην ή απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο κε θαζεζηψο ίδην ή εμνκνηνχκελν κε
απηφ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ηνπ Σνκέα «ΣΔΑΠ-ΔΛΣΑ» ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, κπνξνχλ λα
ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζηνλ επηθνπξηθφ θνξέα – ηνκέα ηνπο κε ηελ
ίδηα πξνυπφζεζε κε ηελ νπνία ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζην θνξέα
θχξηαο αζθάιηζήο ηνπο,

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ απαηηνχκελν ζπληάμηκν ρξφλν κε
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αλαγλψξηζε θάζε πξνυπεξεζίαο πνπ ζπκπίπηεη κε ζπληάμηκν ρξφλν ζην Γεκφζην ή
ην θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20
παξ. 3 θαη 4 ηνπ λ. 3232/2004.

Άξζξν 47
Υνξεπηέο Λπξηθήο
1. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 995/1980 (Α΄251), φπσο έρεη
ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 323/1996 (Α΄ 220) θαη ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3232/2004 (Α΄ 48), πξνζηίζεηαη πέκπην εδάθην σο εμήο:
«Δμαηξνχληαη νη ζπληάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζνπνηνχ
κεινδξακαηηθνχ ζεάηξνπ, ηνπ κνπζηθνχ πλεπζηψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ρνξεπηνχ –
ρνξεχηξηαο, πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. κε πιήξε ζχληαμε ζηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 212/1984 (Α΄ 75) φξηα ειηθίαο θαη ηα
πξφζσπα απηά δηθαηνχληαη πιήξνπο ζχληαμεο απφ ην Δ.Σ.Δ.Α.Μ., εθφζνλ έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαηηνχκελν θάζε θνξά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.997/1979 (Α΄ 287) ρξφλν αζθάιηζεο κε ηηο ηδηφηεηεο απηέο ».
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο αλσηέξσ
θαηεγνξίαο θαηαβάιιεηαη πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά 3%, ε νπνία βαξχλεη θαηά 1% ηνλ
αζθαιηζκέλν θαη θαηά 2% ηνλ εξγνδφηε.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1,
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ε πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά 3% γηα ην ζχλνιν
ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. Σν πνζφ ηεο εηζθνξάο
ππνινγίδεηαη γηα θάζε κήλα επί ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη εμνθιείηαη ή εθάπαμ κε έθπησζε 15% ή
ζε κεληαίεο ηζφπνζεο άηνθεο δφζεηο, κέρξη εμήληα (60) ην αλψηεξν. ε πεξίπησζε
ζπληαμηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη ην 1/3 ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ εθάπαμ θαη ην
ππφινηπν

εμνθιείηαη

ζε

ζαξάληα

(40)

κεληαίεο

ηζφπνζεο

άηνθεο

δφζεηο,

παξαθξαηνχκελεο απφ ηε ζχληαμε.
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3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο ήδε θαηαβαιιφκελεο κεησκέλεο ζπληάμεηο ζε
ζπληαμηνχρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, νη νπνίεο αλαθαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν
πιήξεο πνζφ απηψλ, φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζή ηνπο, απφ ηελ νπνία αξρίδνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ
αλαθαζνξηζκφ ηεο ζχληαμεο, νη ζπληαμηνχρνη ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην
ζχλνιν ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν πξφζζεηεο εηδηθήο
εηζθνξάο, πνπ ππνινγίδεηαη επί ησλ απνδνρψλ, κε ηηο νπνίεο έρεη ππνινγηζζεί ε
ζχληαμε, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αίηεζεο.
Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμνθιείηαη ή εθάπαμ κε έθπησζε 15% ή κε ηελ θαηαβνιή
ηνπ 1/3 απηνχ εθάπαμ θαη ηνπ ππνινίπνπ ζε ζαξάληα (40) κεληαίεο ηζφπνζεο άηνθεο
δφζεηο, παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ θαηαβαιιφκελε ζχληαμε.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ
γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Μ. θαη γλσκνδφηεζε ηνπ .Κ.Α., θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξνβιεπφκελεο πξφζζεηεο εηδηθήο εηζθνξάο, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο ή δελ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο σο
κηζζσηνί, ή δελ έρνπλ απνδνρέο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε,
ιφγσ δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο ηνπο.

Άξζξν 48
Αζθάιηζε Απαζρνινπκέλσλ κε χκβαζε Μίζζσζεο
Έξγνπ ζε ΟΣΑ θιπ
Οη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2527/1997 , φπσο ηζρχεη , ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 1892/1990 ( ΦΔΚ 101 Α) θαη ζε επηρεηξήζεηο ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθνχο θαη
ηερλνινγηθνχο θνξείο ηνπ λ.1514/1985 ( ΦΔΚ 13 Α)

γηα δξάζεηο πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάγνληαη
γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο απηή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ.
Γηα φζνπο απαζρνιήζεθαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο κε κίζζσζε
έξγνπ πνπ θαηαξηίζζεθε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξψην εδάθην θαη ζηνπο
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θνξείο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ’ απηφ,

ε αζθάιηζε πνπ έρεη ρσξήζεη ζηνλ ΟΑΔΔ

παξακέλεη ηζρπξή θαη δελ αλαδεηνχληαη εηζθνξέο απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε εθθξεκείο
ππνζέζεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Aπφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ εμαηξνχληαη νη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηνπο νπνίνπο ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαζρφιεζεο
πξνθχπηεη βάζεη θαηαζηαηηθψλ ή γεληθψλ δηαηάμεσλ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνπο
Σνκείο

ηνπ

Κιάδνπ

θχξηαο

αζθάιηζεο

ηνπ

Δληαίνπ

Σακείνπ

Αλεμάξηεηα

Απαζρνινχκελσλ .

Άξζξν 49
Σακείν Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ
1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Β. Γ/ηνο ηεο 3εο/13-7-1936 «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ
Σακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» (Α.285) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο
εμήο:
«ηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ππάγνληαη ππνρξεσηηθψο απφ 1-7-2011 θαη νη επί
ζπκβάζεη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, αλεμαξηήησο ρξφλνπ πξφζιεςεο,
ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ ησλ νπνίσλ ην κφληκν πξνζσπηθφ ππάγεηαη
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηνπ Σακείνπ.»
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ Οξγαληζκνχ ηνπ Σακείνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σακείνπ, θαηαξγνχληαη.
Όζεο αηηήζεηο εμαγνξάο έρνπλ ππνβιεζεί ζην Σακείν κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λφκνπ απηνχ, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή,
δηαηάμεηο.
3. Σα δπν ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ.2512/97 (Α.138) φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ.4 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ.3232/04 (Α.48) θαηαξγνχληαη.
4.Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2512/1997, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3232/2004 , ηξνπνπνηείηαη απφ
1-1-2010 σο εμήο:
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«Ωο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο ζεσξνχληαη ην
ζχλνιν ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ηνπ επηδφκαηνο ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη νη λφκηκεο
απμήζεηο απηψλ».
5.Σν πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2512/1997, φπσο
ηζρχεη κεηά ηε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.3513/2006 (Α.265),
αληηθαζίζηαηαη απφ 1-1-2010, σο εμήο:
« Ωο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ βνεζήκαηνο λννχληαη ν κέζνο
φξνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ

(βαζηθφο κηζζφο, επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη

λφκηκεο απμήζεηο απηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο
εθφζνλ ηα επηδφκαηα απηά ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο), πνπ έιαβε ν αζθαιηζκέλνο
θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία απφ ηελ απνρψξεζε εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ έηε».
6.Δηζθνξέο γηα ην δψξν ηνπ Πάζρα θαη ην επίδνκα αδείαο ηνπ έηνπο 2010 πνπ
παξαθξαηήζεθαλ θαη απνδφζεθαλ ζην Σακείν, δελ αλαδεηνχληαη.
7. Οη ππάιιεινη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζπληαμηνδνηνχκελνη απφ
1-1-2012 θαη εθεμήο, δηθαηνχληαη εθάπαμ βνεζήκαηνο αλαιφγνπ κε ην ρξφλν πνπ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ,
κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα φζνπο δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη πέληε έηε αζθάιηζεο ζην Σακείν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εθάπαμ
βνεζήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε νη κέζεο απνδνρέο ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο. Οη
αλσηέξσ ππάιιεινη δηθαηνχληαη θαη απνδεκίσζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ
3198/1955 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ λ 2112/ 1920

πνπ βαξχλεη ηηο Τπεξεζίεο

ηνπο. Σν πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο απνδεκίσζεο είλαη αλάινγν ηνπ ρξφλνπ
ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλπζεί εθηφο αζθάιηζεο ηακείνπ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν
ππεξεζίαο.

Άξζξν 50
Ρπζκίζεηο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο
1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπληαμηνχρνπ ησλ εληαρζέλησλ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ηνπ
πξψελ Κιάδνπ χληαμεο ηνπ Σακείνπ πληάμεσο θαη Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ-Α.Σ.Δ.,
Σακείνπ πληάμεσο Πξνζσπηθνχ-Δ.Σ.Δ. θαη Σακείνπ πληάμεσο Πξνζσπηθνχ ΖΑΠ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3522/2006
(Α,276), θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3655/2008 (Α,58), ρνξεγείηαη απφ ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ
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εθάπαμ βνήζεκα γηα έμνδα θεδείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ
α.λ. 1846/1951 (Α΄, 179), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί εληφο ηνπ έηνπο απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηελ αηηία
απηή, αλαδεηνχληαη απφ ηνπο Φνξείο Τγείαο, πνπ θαηά πεξίπησζε ππήγνλην νη
ζαλφληεο, εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο.
ε πεξίπησζε κε απφδνζεο ησλ ελ ιφγσ πνζψλ απφ ηνπο νηθείνπο Φνξείο Τγείαο,
αλαδεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ηδξχκαηνο πεξί αλαγθαζηηθήο
είζπξαμεο.
2. i. Σν κφληκν πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ
πξνζσπηθφ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξψελ Σακείν Αιιεινβνήζεηαο
Πξνζσπηθνχ ΟΔ (ΣΑΠ-ΟΔ) θαη ην πξψελ Σακείν Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΔ
(ΣΠΠ-ΟΔ), θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ, κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο,
παξακέλνπλ

γηα

πγεηνλνκηθή

πεξίζαιςε

ζηελ

αζθάιηζε

ΣΑΤΣΔΚΩ/Σνκέαο

Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ, εμαηξνχκελνη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο
ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.
Σν Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. ππνρξενχηαη λα παξαθξαηεί, απφ ην πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο
ζχληαμεο, ηελ πξνβιεπφκελε εηζθνξά γηα ηελ αζθάιηζε ζπληαμηνχρσλ θαη λα
απνδίδεη απηήλ ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ.
ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε ππάγνληαη θαη νη ήδε ζπληαμηνχρνη ησλ πξψελ ΣΑΠ-ΟΔ θαη
ΣΠΠ-ΟΔ, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο εληφο έμη κελψλ απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
ii. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΖΛΠΑΠ ηνπ Κιάδνπ Τγείαο
ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή
ηνπο, παξακέλνπλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ελ ιφγσ Σνκέα θαη εμαηξνχληαη απφ ηελ
αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.
Σν Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. ππνρξενχηαη λα παξαθξαηεί, απφ ην πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο
ζχληαμεο ηελ πξνβιεπφκελε εηζθνξά γηα ηελ αζθάιηζε ζπληαμηνχρσλ θαη λα
απνδίδεη απηήλ ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΖΛΠΑΠ.
3. Ζ εηζθνξά ππέξ ηνπ Σνκέα Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο «Ζ
ΔΘΝΗΚΖ» ηνπ Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Ω. ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ/ΣΑΠΑΔ ΔΘΝΗΚΖ,
νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 10% επί ησλ θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ θαη θαηαλέκεηαη ζε
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πνζνζηφ

4% ζε βάξνο ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη 6% ζε βάξνο ηνπ θνξέα

ζπληαμηνδφηεζεο.
Σν ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ππνρξενχηαη λα παξαθξαηεί απφ ην πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο
ζχληαμεο, ηελ αλσηέξσ εηζθνξά θαη λα απνδίδεη ην ζχλνιν απηήο ζην
Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Ω./ΣΑΠΑΔ ΔΘΝΗΚΖ.
Ωο έλαξμε εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο, νξίδεηαη ε πξψηε ηνπ κεζεπφκελνπ
κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ.
4. Οη αζθνχκελνη δηθεγφξνη απφ ηελ έγγξαθή ηνπο ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν,
ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ησλ Σνκέσλ Τγείαο Γηθεγφξσλ ηνπ Κιάδνπ
Τγείαο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.), θαηαβάιινληεο
ηηο πξνβιεπφκελεο θάζε θνξά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξψηεο πεληαεηίαο, εθφζνλ
δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε άιινπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ γηα
παξνρέο αζζέλεηαο.
Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηνπο αζθνχκελνπο

Γηθαζηηθνχο

Δπηκειεηέο απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ νηθείν χιινγν Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ.
5. Σν Σακείν Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δζληθνχ Θεάηξνπ, πνπ ηδξχζεθε θαη'
εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4615/1930 <Α΄, 141> θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.δ.
4013/1959 <Α΄, 234> θαη κεηνλνκάζζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 742/1977 <Α΄,
234>, φπσο ιεηηνπξγεί κε ηνλ απηνηειή Κιάδν Τγείαο, κεηά ηελ έληαμε ηνπ Κιάδνπ
Πξφλνηαο απηνχ ζην Σακείν Αζθάιηζεο Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (Σ.Α.Π.Η.Σ.), θαη'
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 3655/2008 <Α΄, 58>, θαηαξγείηαη
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Σν ζχλνιν ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ θαηαξγνχκελνπ Σακείνπ ηίζεηαη ππφ
εθθαζάξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δχν εθθαζαξηζηέο, πξνηεηλφκελνπο απφ
ην ίδην φξγαλν.
Σν απνκέλνλ ππφινηπν, κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο, απνδίδεηαη
ζηνλ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δζληθνχ Θεάηξνπ ηνπ Σ.Α.Π.Η.Σ., γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ εθάπαμ βνεζεκάησλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα, ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία ηνπ.
6. Οη αλαβάηεο θαη καζεηεπφκελνη αλαβάηεο δξνκψλσλ ίππσλ ηππνδξφκνπ
ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Παξνρψλ Αζζέλεηαο ηνπ Η.Κ.Α.Δ.Σ.Α.Μ. γηα παξνρέο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα θαη δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ
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Κιάδνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 3655/2008 θαη ηελ
Φ40021/11335/1153/18.05.2009 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο

θαη

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Ο Ο.Α.Δ.Δ., ζηνλ Κιάδν Κχξηαο χληαμεο ηνπ νπνίνπ εληάρζεθαλ ηα παξαπάλσ
πξφζσπα γηα θχξηα ζχληαμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3655/2008, δελ
ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πέξαλ ησλ παξνρψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ Κιάδνπ απηνχ.
Οη παξάγξαθνη 10 θαη 10α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 2276/1940, φπσο δηακνξθψζεθαλ
κε ηηο αξ. 103/νηθ378/27.02.1990, 103/252/05.03.1996 θαη 103/νηθ.790/09.05.1997
Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ε πεξίπησζε Β
ηεο ππ.αξηζκ. 32778/.365/27.07.1959 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, ε
παξάγξαθνο 4 ηεο Φ80000/18926/832/01.08.2008 Απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, θαηαξγνχληαη απφ 01.01.2011.
7. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ
γλψκε ηνπ πλδέζκνπ Αλαβαηψλ Γξνκψλσλ Ίππσλ Ηππνδξφκνπ θαη ηνπ Γ.. ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ. θαη Αλαινγηζηηθή Μειέηε, είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε πξφζζεησλ παξνρψλ
ζηνπο αλαβάηεο θαη καζεηεπφκελνπο αλαβάηεο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ
άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε παξάιιειε ζέζπηζε ησλ αλαινγνχλησλ πφξσλ γηα
ηελ θάιπςε ησλ παξνρψλ απηψλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Δ..

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΟΑΔΔ
Άξζξν 51
Αίηεζε πληαμηνδφηεζεο ρσξίο δηαθνπή
Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
1. Ζ πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 258/2005
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Σν δηθαίσκα γηα ζχληαμε αξρίδεη:
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α) Γηα ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ εθείλν, κέζα ζηνλ
νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε γηα απνλνκή ηεο ζχληαμεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ν νπνίνο έρεη ζεκειηψζεη
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ιφγσ γήξαηνο,
επηζπκεί ηε δηαηήξεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη κεηά ηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο
ιφγσ γήξαηνο, ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ ηεο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαθνπήο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ην

άξζξν

13

ηεο

αξηζκ.

Φ80000/7228/308/07.09.2006

Τ.Α.

(ΦΔΚ

1397/η.Β΄/14.09.2006) «Καλνληζκφο Αζθαιηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.». Ζ
δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο δελ κπνξεί λα απέρεη πάλσ απφ δψδεθα (12) κήλεο απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε.
ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ηφζν σο πξνο ηελ
θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ εηζθνξψλ φζν θαη σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ζπληάμηκνπ ρξφλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο».

Άξζξν 52
Πξνζσξηλή Αλαπεξηθή χληαμε ρσξίο Γηαθνπή
Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ. 258/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ο αζθαιηζκέλνο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. δηθαηνχηαη ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο, εάλ έγηλε αλάπεξνο
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πέληε έηε αζθάιηζεο, απφ ηα νπνία
δχν έηε κέζα ζηα πέληε ηειεπηαία έηε πξηλ ηελ επέιεπζε ηεο αλαπεξίαο ή ηε δηαθνπή ηεο
αζθάιηζεο.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπληαμηνδνηεζεί, ε πεξίνδνο ησλ
πέληε εηψλ επεθηείλεηαη γηα φζν ρξφλν ζπληαμηνδνηήζεθε.
2. χληαμε ιφγσ αλαπεξίαο δηθαηνχηαη θαη ν αζθαιηζκέλνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 15 έηε
αζθάιηζεο θαη δελ έρεη αζθαιηζηεί, απφ ηελ δηαθνπή ηεο αζθάιηζήο ηνπ κέρξη ηελ επέιεπζε
ηεο αλαπεξίαο, ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα Κπξίαο Αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θξηζεί νξηζηηθά αλάπεξνο απφ ηηο
αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, απαηηείηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο
ιφγσ αλαπεξίαο θαη ε δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
Δάλ ν αζθαιηζκέλνο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θξηζεί πξνζσξηλά αλάπεξνο απφ ηηο αξκφδηεο
Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, δελ απαηηείηαη δηαθνπή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ
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αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηαβάιιεη ηηο
αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο θαη δελ απηναπαζρνιείηαη.

.

Άξζξν 53
Αζθάιηζε Οδεγψλ ΓΥ απηνθηλήησλ
1. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ.
258/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ π.δ. 5/2007, αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«ε. Οη ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο (Γ.Υ.), αλεμαξηήησο πνζνζηνχ
θπξηφηεηαο θαη απηνπξφζσπεο ή κε ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπο.
Απφ 01.07.2010 νη κηζζσηέο, ρξήζηεο, εθκεηαιιεπηέο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
δεκνζίαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ), εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή ή άιιε επίζεκε
πξάμε ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πνπ
ππάγεηαη ν ηδηνθηήηεο θαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ππάγεηαη ην απηνθίλεην.
Οη νδεγνί επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ) πνπ έρνπλ ζπλάςεη
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε θαζψο θαη νη πεξηζηαζηαθά
εξγαδφκελνη

σο

νδεγνί

επηβαηηθψλ

απηνθηλήησλ

δεκνζίαο

ρξήζεο

(ΣΑΞΗ)

αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ..
Οη κηζζσηέο - νδεγνί Φνξηεγψλ Ορεκάησλ Γεκνζίαο Υξήζεο πνπ κηζζψλνπλ ηα
νρήκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3446/2006.
Δπίζεο, νη νδεγνί-εθκεηαιιεπηέο Φνξηεγψλ Ορεκάησλ Γεκνζίαο Υξήζεο νη νπνίνη
εθκεηαιιεχνληαη ην φρεκα κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή ζηνλ ηδηνθηήηε απνδεκίσζεο
αλά ρηιηφκεηξν (παξ. 6 άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3446/2006).»
2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3446/2006 θαηαξγείηαη, ε δε παξάγξαθνο 6
αλαξηζκείηαη ζε 5.
3. ε θάζε επηβαηηθφ απηνθίλεην δεκνζίαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ) ηεξείηαη «εηδηθφ βηβιίν
θπθινθνξίαο ΣΑΞΗ» ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αλά πάζα ζηηγκή
νδεγνχ θαζψο θαη ν θνξέαο αζθάιηζήο ηνπ.
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εθδίδεηαη
εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ έθδνζε, δηαλνκή θαη ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ.
4. Ο νδεγφο επηβαηηθνχ (ΣΑΞΗ) ή θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ δεκνζίαο ρξήζεο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην απηνθίλεην, ππνρξενχηαη λα
πξνκεζεπηεί θαη λα δηαηεξεί κέζα ζην απηνθίλεην, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ πεξί ηεο αζθάιηζήο ηνπ ζε απηφλ. Σε βεβαίσζε απηή, πνπ
έρεη ηζρχ ελφο έηνπο, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ ησλ
ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.
5. Με ηήξεζε, κε επίδεημε, απψιεηα ηνπ Δηδηθνχ Βηβιίνπ Κπθινθνξίαο ΣΑΞΗ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο ή κε θαηαρψξεζε ζε απηφ ηνπ απαζρνινχκελνπ θαηά
ηνλ έιεγρν νδεγνχ θαζψο θαη κε πξνκήζεηα, κε επίδεημε ή απψιεηα ηεο βεβαίσζεο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, ζπλεπάγνληαη ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ γηα έλα (1) κήλα θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πεληαθφζηα
(500) επξψ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ηνπ έηνπο ε άδεηα θπθινθνξίαο
αθαηξείηαη γηα δχν (2) κήλεο θαη ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλέξρεηαη ζηα ρίιηα (1.000)
επξψ.
6. ε πεξίπησζε αλαζθάιηζηνπ νδεγνχ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκνζίαο ρξήζεο
(ΣΑΞΗ) ή θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ δεκνζίαο ρξήζεο, θπξηφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ
πνζνζηφ, ζπληαμηνχρνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ν νπνίνο ην δηαηήξεζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ π.δ. 669/1981, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4
ηνπ π.δ. 53/1991, θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, αθαηξείηαη ε άδεηα θπθινθνξίαο
ηνπ απηνθηλήηνπ γηα έλα έηνο θαη ν ζπληαμηνχρνο ράλεη ην, απφ ηηο παξαπάλσ
δηαηάμεηο, παξερφκελν δηθαίσκά ηνπ γηα έλα έηνο.
7. ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 258/2005 πξνζηίζεληαη
εδάθηα σο εμήο:
«Γελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. νη θαηέρνληεο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξαπάλσ αλψλπκεο εηαηξίεο,
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ επί απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο κηθξφηεξν ή ίζν
ηνπ 10%.
Όζα απφ ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νδεγνχλ απηνπξφζσπα ην
ζπληδηφθηεην απηνθίλεην δεκνζίαο ρξήζεο ή άιιν απηνθίλεην Γ.Υ. ηεο ίδηαο
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αλψλπκεο εηαηξίαο, δελ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. αιιά ηνπ Η.Κ.Α.Δ.Σ.Α.Μ..
Δάλ δελ νδεγνχλ απηνπξφζσπα ην ζπληδηφθηεην απηνθίλεην ηεο ίδηαο αλψλπκεο
εηαηξίαο θαη δελ έρνπλ αζθάιηζε απφ άιιε εξγαζία ή απαζρφιεζε, αζθαιίδνληαη
ππνρξεσηηθά ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.».
8. Υξφλνο αζθάιηζεο κηζζσηψλ ρξεζηψλ θαη εθκεηαιιεπηψλ απηνθηλήησλ δεκνζίαο
ρξήζεο (ΣΑΞΗ) πνπ ηπρφλ ερψξεζε ζην Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. κεηά ηελ 01.07.2010 κέρξη
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζεσξείηαη ηζρπξφο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.
9. Ζ ηζρχο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ 1/9/2011

Άξζξν 54
Αλαθαηάηαμε αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ ΣΑ
1. Σα πξφζσπα ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ π.δ. 258/2005, αζθαιηζκέλνη ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ., έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαηαγνχλ, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ ρξφλνπ
αζθάιηζήο ηνπο ζην πξψελ Σ..Α., ζηελ 5ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.,
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη λα δηθαησζνχλ ηηο αληίζηνηρεο παξνρέο, εθφζνλ
θαηαβάιινπλ εηδηθή εηζθνξά γηα θάζε έηνο αζθάιηζήο ηνπο, ίζε κε δηαθφζηα πελήληα
(250) επξψ.
2. Σα νθεηιφκελα πνζά δχλαληαη λα εμνθιεζνχλ είηε εθάπαμ είηε ζε ίζεο δηκεληαίεο
δφζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα έηε γηα ηα νπνία επηζπκνχλ ηελ
αλαθαηάηαμε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο πξηλ ηελ εμφθιεζε
ησλ παξαπάλσ δφζεσλ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη κε παξαθξάηεζε ηνπ
ελφο ηεηάξηνπ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο έσο ηελ εμφθιεζε.
3. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο παξαπάλσ εηδηθήο εηζθνξάο θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ..
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Άξζξν 55
Ρπζκίζεηο ΟΑΔΔ
1. Απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ Γεκνζίαο Υξήζεσο
(Γ.Υ.) νρεκάησλ ζε ηδησηηθφ ή δεκφζην Κ.Σ.Δ.Ο. είλαη ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ..
Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ. αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α/32670/27.11.2007 (Φ.Δ.Κ.
2353/η.Β/11.12.2007) ησλ Τπνπξγψλ Δ.Γ.Γ.Α., Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ «ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
ππνβνιήο βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο σο δηθαηνινγεηηθνχ ζηε δηαδηθαζία
ηερληθνχ ειέγρνπ Γεκνζίαο Υξήζεσο (Γ.Υ.) νρεκάησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη» θαηαξγείηαη.
2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 258/2005 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«1. Σα παξαθάησ πξφζσπα δηθαηνχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο
πξναηξεηηθά ζηνπο δχν θιάδνπο αζθάιηζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., εθφζνλ δελ είλαη
αζθαιηζκέλνη ή ζπληαμηνχρνη άιινπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ απφ
ίδην δηθαίσκα θαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δελ θξίλνληαη αλάπεξα απφ
ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ».
3. Σα πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη
ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ππαγφκελε,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηελ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.,
αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ απηφ, θαηαηαζζφκελα ζηελ πξψηε (1ε)
αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (άξζξν 5 ηνπ π.δ. 258/2005), θαηαβάιινληαο ηηο
αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Κιάδνπ χληαμεο, κεησκέλεο θαηά 50% γηα ηξία
(3) έηε.
Απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ έηνπο εθείλνπ ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο
παξακέλνπλ ζηελ 1ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, θαηαβάιινληαο νιφθιεξν ην πνζφ ησλ
αλαινγνπζψλ εηζθνξψλ θαη εθεμήο εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ.
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4. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη
ηφζν ε έληαμε ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε λέσλ θαηεγνξηψλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο φζν θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ
παξαγξάθνπ 3.
5. Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.
3846/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ θαη ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 1 α ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηα κέιε δαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπησζεο 1α θα αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία μχινπ γηα ηελ παξαγσγή θαη
εκπνξία εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θαη πέξαλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, κε εθαξκνδνκέλσλ
ζηελ πεξίπησζή ηνπο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαπάλσ 1β
πεξίπησζεο.
Δπίζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θαη ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 1α νη επαγγεικαηίεο βηνηέρλεο θαη έκπνξνη ησλ πεξηνρψλ
ηεο πεξίπησζεο απηήο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε Σαρπδξνκηθνχ Πξαθηνξείνπ
κε ηνλ νξγαληζκφ “Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α.Δ.”».

Άξζξν 56
Πξνυπνζέζεηο πληαμηνδφηεζεο ηνκέα ΣΑΝΠΤ
1. ην ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α΄15-07-2010)
πξνζηίζεληαη λέα παξάγξαθνο 5Α πνπ έρεη σο εμήο:
«5Α.α. Όπνπ απφ ηε λνκνζεζία ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ
Πξαθηφξσλ ηνπ ΟΑΔΔ, πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ζε ειηθία εμήληα
(60) εηψλ κε ηξηάληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο, ν ρξφλνο απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα
ην έηνο 2011 ζε ηξηάληα έμη (36) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη
ζηαδηαθά θαηά έλα ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο.
β. Όπνπ απφ ηε λνκνζεζία ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ
Πξαθηφξσλ ηνπ ΟΑΔΔ, πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ζε ειηθία
πελήληα νρηψ (58) εηψλ κε ηξηάληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο, ν ρξφλνο απηφο
αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηάληα έμη (36) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε
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επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά έλα ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα
(40) εηψλ αζθάιηζεο, ην δε αλσηέξσ πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο
απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 01-01-2012 θαηά έλα (1) έηνο θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο».
2. Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α΄/ 15-07-2010),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. ηηο πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ
αζθάιηζεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4, 5, 5α, 6 θαη 7 νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη
ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο θαη ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο
ζπκπιήξσζεο ησλ 10.500 εκεξψλ ή (35) εηψλ αζθάιηζεο».
3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ 1 θαη 2 παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λ. 3863/2010.

Άξζξν 57
Παξάιιειε Αζθάιηζε – πληαμηνδφηεζε Ξελνδφρσλ
1. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ π.δ. 258/2005
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. ηα πξφζσπα ηα νπνία θαηέζηεζαλ ζπληαμηνχρνη ησλ πξψελ Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ.
θαη Σ..Α. κέρξη ηηο 31.12.2006, ή ηνπ πξψελ Σακείνπ Πξνλνίαο Ξελνδφρσλ (Σ.Π.Ξ.)
κέρξη 31.07.2008, ν Οξγαληζκφο εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεη ηηο ζπληάμεηο ηνπο
ρσξηζηά, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε
θαηεγνξία ζην παξφλ π.δ..
2. Δηδηθά πεξί ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ πνπ ρνξεγήζεθαλ κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ
2676/1999, απηέο εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη σο έρνπλ. Όζεο ρνξεγήζεθαλ
κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ, ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 62 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ησλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο,
ηα δηθαηνδφρα κέιε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο π.δ. δηθαηνχληαη δχν ή
πεξηζζφηεξεο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ, ην πνζφ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα
κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
62 ηνπ λ. 2676/1999, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
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3. Πξφζσπα πνπ κέρξη ηελ 31.12.2006, θαηέζηεζαλ ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο ή
αλαπεξίαο ελφο εθ ησλ ηξηψλ Σακείσλ (πξψελ Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α.) ή κέρξη
31.07.2008 ηνπ Σ.Π.Ξ. θαη έρνπλ ζεκειηψζεη, κε βάζε ην ρξφλν αζθάιηζεο,
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζε θάπνηνλ άιινλ ή άιινπο απφ ηνπο θνξείο απηνχο,
δηθαηνχληαη δεχηεξε ή θαη πεξηζζφηεξεο ζπληάμεηο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο ηζρχνπλ πεξί δηπινζπληαμηνχρσλ,
ρσξίο αλαγσγή ζηα θαηψηαηα φξηα.
Όζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε δεχηεξεο ζχληαμεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ
Σ.Π.Ξ., απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξψελ Σ.Π.Ξ., ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3655/2008, ρσξίο αλαγσγή ζηα θαηψηαηα φξηα.
4. Πξφζσπα πνπ κέρξη 31.12.2006, θαηέζηεζαλ ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο ή
αλαπεξίαο ελφο εθ ησλ ηξηψλ Σακείσλ (πξψελ Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α.) ή κέρξη
31.07.2008 ηνπ Σ.Π.Ξ. θαη παξάιιεια ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζε θάπνηνλ άιινλ ή
άιινπο απφ ηνπο θνξείο απηνχο, δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ αζθαιηδφκελνη ζηνλ
Ο.Α.Δ.Δ., ρσξίο θακία επίπησζε ζηελ ήδε θαηαβαιιφκελε ζχληαμε θαη αθνχ
ζπκπιεξψζνπλ ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο,
δηθαηνχληαη ζχληαμε ή ζπληάμεηο γήξαηνο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί δηπινζπληαμηνχρσλ, ρσξίο αλαγσγή ζηα θαηψηαηα φξηα.
Όζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε δεχηεξεο ζχληαμεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ
Σ.Π.Ξ., απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξψελ Σ.Π.Ξ., ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3655/2008, ρσξίο αλαγσγή ζηα θαηψηαηα φξηα.
5. πληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο πνπ ε ζχληαμή ηνπο ηειεί ζε αλαζηνιή,
ιφγσ άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ αζθαιίδνληαλ ζε έλα εθ ησλ ηξηψλ Σακείσλ
(Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α.) ή ιφγσ κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε αλήιηθν,
εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ θαη έσο φηνπ εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ ηελ επέβαιαλ.
Αλαζηνιή ζχληαμεο πνπ έγηλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, πιελ ησλ αλσηέξσ,
παχεη λα ηζρχεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
6. Σα αλσηέξσ πξφζσπα ησλ παξ. 3 θαη 4 δχλαληαη κε αίηεζή ηνπο νπνηεδήπνηε λα
δεηήζνπλ ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζήο ηνπο γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο
ζχληαμήο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ ηα πξψελ Σακεία
Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ. θαη Σ..Α., ε νξγαληθή ζχληαμή ηνπο πξνζαπμάλεηαη κε 2% γηα θάζε
επηπιένλ έηνο αζθάιηζεο πνπ ζα πξνζκεηξεζεί.
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ηηο πεξηπηψζεηο πξνζκέηξεζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζην πξψελ Σ.Π.Ξ. γηα ηελ
πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ην πνζφ
ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο απμάλεηαη κε ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν
αζθάιηζεο ζην πξψελ Σακείν, ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ
δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3655/2008, θαζψο θαη
ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ δηαλχζεθε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. απφ 01.08.2008, ππνινγηδφκελν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο π.δ..
Οη δηθαηνδφρνη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ησλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 & 4,
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ πξνζαχμεζε ηνπ νξγαληθνχ πνζνχ ηεο ζχληαμεο φπσο
παξαπάλσ γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ν νπνίνο δελ είρε αμηνπνηεζεί ζηε ζχληαμε ηνπ
ζαλφληα».
2. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Δθθξεκείο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο αληηκεησπίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επέξρνληαη
απφ ηελ 1ε ηνπ επνκέλνπ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.

Άξζξν 58
Αζθάιηζε Μειψλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
Σα κέιε θάζε κνξθήο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ δελ αζθαιίδνληαη ζε θαλέλα
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ κε βάζε θαη θξηηήξην κφλν ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή.
Οη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο-αγξφηηζζεο πνπ είλαη παξάιιεια θαη κέιε
Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Γ.Α..
Μέιε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, κε αγξφηεο-αγξφηηζζεο, πνπ ππάγνληαη ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζε άιινπο, πιελ Ο.Γ.Α., αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
θχξηαο αζθάιηζεο γηα άιιε εξγαζία – απαζρφιεζε, αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά
ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο.
Μέιε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, κε αγξφηεο-αγξφηηζζεο θαη κε εξγαδφκελνηαπαζρνινχκελνη ζε άιιε εξγαζία/δξαζηεξηφηεηα πνπ ν κέζνο φξνο ησλ
εηζνδεκάησλ ηνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πλεηαηξηζκφ, ηεο
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008 – 2010) ή ηεο πξψηεο ηξηεηίαο γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο πνπ
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ηδξχνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ππεξβαίλεη ην 200πιάζην θαη
ππνιείπεηαη ηνπ 400πιαζίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (Ζ.Α.Δ.),
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Γ.Α.. ε
πεξίπησζε δε πνπ ν παξαπάλσ κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ππεξβαίλεη ην
400πιάζην ηνπ Ζ.Α.Δ. ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ..
ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε εληάζζνληαη ζηελ 1ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ. θαη θαηαηάζζνληαη κφλν πξναηξεηηθά ζηηο αλψηεξεο αζθαιηζηηθέο
θαηεγνξίεο ηνπ Οξγαληζκνχ.
Μέιε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ζπληαμηνχρνη ηνπ Ο.Γ.Α. δελ ππάγνληαη ζηελ
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. νχηε ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Γ.Α..
Μέιε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ζπληαμηνχρνη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο
αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πιελ
Ο.Γ.Α., θαζψο θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Ν.Α.Σ., ππάγνληαη ζηελ
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. εάλ ν κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο φπσο
πξνζδηνξίδεηαη ζην παξαπάλσ ηξίην εδάθην ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
πλεηαηξηζκφ ππεξβαίλεη ην 400πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε,
φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ δελ
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/99 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3863/2010.
Σα πξφζσπα ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ είλαη αζθαιηζηέα ζηνλ ΟΓΑ αιιά
αζθαιίζηεθαλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαη θαηέβαιιαλ
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ Οξγαληζκφ, δηθαηνχληαη, κε αίηεζή ηνπο, λα δεηήζνπλ
ηελ επηζηξνθή, αηφθσο, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζείζεο. Γηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΔΣΑΑ

Άξζξν 59
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Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ θαη εηζθνξψλ ζην ΣΑΤ
ην ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.Γ. 3348/1955 (ΦΔΚ 242, Α) πξνζηίζεληαη
πεξηπηψζεηο γ, δ, ε, θαη ζη σο εμήο:
γ) Όζνη εξγνδφηεο απαζρνινχλ πγεηνλνκηθνχο ή δεηνχλ ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ππνρξενχληαη:
γα) λα απνγξάθνληαη ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ ησλ Σνκέσλ Τγεηνλνκηθψλ ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Σνκέαο χληαμεο θαη Αζθάιηζεο
Τγεηνλνκηθψλ, Σνκέαο Πξφλνηαο Τγεηνλνκηθψλ, Σνκέαο Τγείαο Τγεηνλνκηθψλ), κε ηε
ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ Γειηίσλ Απνγξαθήο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ
Σνκέσλ ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν
Δξγνδνηψλ (ηελ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή δηαθνπή ή κεηαβνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ηελ
ηπρφλ αιιαγή ηεο επσλπκίαο, ηεο λνκηθήο κνξθήο, ησλ θαηά λφκν ππεχζπλσλ, ηεο
έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή
δηακνλήο ηνπο). Ωο ρξφλνο γλσζηνπνίεζεο νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ
επνκέλνπ ησλ αλσηέξσλ ζπκβάλησλ κελφο.
γβ) λα ππνβάινπλ θαηαζηάζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπλεηζθνξψλ
εξγνδνηψλ (Κ.Δ..) θαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ εμφθιεζή ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεγρφκελεο είζπξαμεο, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
δ) ηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ απνγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
πεξίπησζε γα ηνπ παξφληνο, επηβάιιεηαη πξφζζεηε επηβάξπλζε εηζθνξψλ, πέξαλ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζζέησλ ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, ε νπνία
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 45% επί ηνπ πνζνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε
κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ή κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είραλ ππνρξέσζε λα
ππνβάινπλ.
ηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ ππνβάιινπλ εκπξφζεζκα ηελ κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ή
δελ εμνθινχλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε πεξίπησζε γβ ηνπ
παξφληνο ή πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζθνξψλ πνπ δειψζεθαλ θαη εθείλσλ
πνπ έπξεπε λα δεισζνχλ, επηβάιιεηαη πξφζζεηε επηβάξπλζε εηζθνξψλ, πέξαλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ πξνζζέησλ ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, πνπ αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ 30% επί ηνπ πνζνχ ησλ εηζθνξψλ ή ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ
ησλ εηζθνξψλ πνπ δειψζεθαλ θαη ησλ εηζθνξψλ πνπ έπξεπε λα δεισζνχλ.
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ηνπο εξγνδφηεο πνπ παξαβαίλνπλ ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο κεηαβνιψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γα ηνπ παξφληνο, επηβάιιεηαη εθάπαμ πξφζηηκν 300
επξψ.
ε) Οη αλσηέξσ εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ πγεηνλνκηθνχο ππνρξενχληαη λα
δηαηεξνχλ επί εηθνζαεηία ηα ζηνηρεία ηα νπνία ηεξνχζαλ θαη ππέβαιαλ, θαηά ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα
νπνία πξνθχπηεη απαζρφιεζε πγεηνλνκηθνχ κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε
(έκκηζζνο, θαηά πεξίπησζε ή πξάμε, θαηά ρξνληθή κνλάδα θ.ιπ).
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζε θαηαζηάζεηο εηζθνξψλ θαη ζπλεηζθνξψλ κε ηα
αληίζηνηρα γξακκάηηα πιεξσκήο, καγλεηηθέο ηαηλίεο, θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο,
θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ, απνδείμεηο ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ θαηά
πεξίπησζε απαζρνινχκελσλ θαη ακεηβφκελσλ, εηήζηεο απνδφζεηο θφξνπ γηα
ακνηβέο ηξίησλ, ζπκβάζεηο θαη ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά θ.ιπ.
ζη) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ
γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαζνξίδεηαη ε κνξθή (έληππε,
ειεθηξνληθή,

καγλεηηθή

θ.ιπ.)

ησλ

θαηαζηάζεσλ

απφδνζεο

εηζθνξψλ

θαη

ζπλεηζθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζην Σακείν θαζψο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
Ζ ηζρχο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο αξρίδεη ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ ηεο δεκνζίεπζεο
κήλα.

Άξζξν 60
Δγγξαθή ζην ΣΑΤ πξηλ ηελ Έλαξμε Δπαγγέικαηνο
ην άξζξν 2 ηνπ λ. 982/1979, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4, σο εμήο:
«ηελ αζθάιηζε ηνπ Σνκέα χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ, ηνπ Δληαίνπ
Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (ΔΣΑΑ), δχλαληαη λα ππαρζνχλ:
α) Οη πηπρηνχρνη πγεηνλνκηθνί πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ νηθείν πγεηνλνκηθφ ζχιινγν, φπνπ απηφ απαηηείηαη, πξηλ ηελ
έλαξμε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία
αζθαιίδνληαη

ππνρξεσηηθά ζην ΔΣΑΑ- ΣΑΤ, εθφζνλ δελ έρνπλ ζηξαθεί ζε άιιε

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε
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άιινπ θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιιαδαπή, νχηε ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε νπνία
είλαη ακεηάθιεηε, θαη κέρξη δχν έηε.
β)Γηα φζνπο πγεηνλνκηθνχο πξνβιέπεηαη ιήςε εηδηθφηεηαο, ν ρξφλνο αζθάιηζεο
αλαηξέρεη ζην αξρηθφ δηάζηεκα αλακνλήο θαη ζηα ηπρφλ ελδηάκεζα δηαζηήκαηα πνπ
παξεκβάινληαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ιήςε θχξηαο εηδίθεπζεο.
γ) ηελ αζθάιηζε ηνπ Σνκέα χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ ηνπ Δληαίνπ
Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (ΔΣΑΑ), δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ λα
αζθαιίδνληαη νη πγεηνλνκηθνί, πνπ κεηά ηε έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο ή άιιεο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ΔΣΑΑ-ΣΑΤ, δελ
απνδεηθλχνπλ άζθεζε επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ην π.δ. 517/1988, ή άιιε
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αλσηέξσ Σνκέα, γηα
δηαζηήκαηα αλάκεζα ζε δχν πεξηφδνπο αζθάιηζεο, θαη κέρξη δχν έηε ζπλνιηθά.
Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη πξηλ ηελ επαλέλαξμε

ηεο αζθάιηζήο ηνπο κε ηηο

ηζρχνπζεο

εκεξνκελία

πξνυπνζέζεηο

θαη

αλαηξέρεη

ζηελ

δηαθνπήο

ηεο

πξνεγνχκελεο αζθάιηζεο.
Γηα ηα δηαζηήκαηα απηά θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο ειεχζεξνπ
επαγγεικαηία κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο.

Άξζξν 61
Αζθάιηζε ζηνπο Σνκείο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ ηνπ ΔΣΑΑ
1. Σν άξζξν 13 ηνπ λ. 3518/2006 (ΦΔΚ 272Α΄) αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε
(1-1-2007) σο εμήο:
«Αζθαιηζηέα πξφζσπα:
ηελ αζθάιηζε ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ ππάγνληαη
ππνρξεσηηθά:
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α) νη απφ 1.1.1993 αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΜΔΓΔ) ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ θαη
β) νη κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη
Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΜΔΓΔ) ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ
ΔΣΑΑ, εθφζνλ δελ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε άιιν επηθνπξηθφ θνξέα γηα ηε ιήςε
επηθνπξηθήο ζχληαμεο πιελ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (ΜΣΠΤ)
θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην πεληεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψελ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ΣΜΔΓΔ (1.1.2007).
2. ηνλ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
Δξγσλ ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ αζθαιίδνληαη πξναηξεηηθά,
κεηά απφ αίηεζή ηνπο, νη κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα χληαμεο
Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Δξγσλ (ΣΜΔΓΔ) ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο
Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ, εθφζνλ δελ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε άιιν επηθνπξηθφ
θνξέα γηα ηε ιήςε επηθνπξηθήο ζχληαμεο πιελ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ
Τπαιιήισλ (ΜΣΠΤ) νη νπνίνη έρνπλ ειηθία άλσ ησλ πελήληα θαη έσο πελήληα πέληε
εηψλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψελ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο
ΣΜΔΓΔ (1.1.2007)».
2. Σα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ηα πξφζσπα πνπ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ αλαδξνκηθά απφ 1.1.2007
επηζηξέθνληαη σο αρξεψζηεηα θαηαβιεζέληα, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε.
3. Ζ πεξίπησζε β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3518/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« β) Ο ρξφλνο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΛΠΠ. Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί,
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, λα ζεσξεζεί σο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ
Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Δξγσλ ηνπ
Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε».
4. Ζ πεξίπησζε δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3518/2006
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) Ο ρξφλνο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΛΠΠ απφ ηνπο κέρξη
31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη ζηνλ Σνκέα Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθή
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Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη ζεσξεζεί ρξφλνο
αζθάιηζεο γηα ηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηνπ Σνκέα Κχξηαο χληαμεο ηνπ ΣΜΔΓΔ».
5. Ζ πεξίπησζε α) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.3518/2006 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«α) Ο ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ Σνκέα Πξφλνηαο Μεραληθψλ θαη
Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Κιάδνπ Πξφλνηαο ηνπ ΔΣΑΑ θαη ν ρξφλνο
αζθάιηζεο πνπ δηαλχζεθε ζηνλ ΔΛΠΠ, ν νπνίνο ζπλνιηθά δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξνο απφ δέθα (10) έηε. ε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ νξηζηηθήο
αλαπεξίαο, ν αλσηέξσ ρξφλνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5) έηε».

Άξζξν 62
Παξάιιειε Αζθάιηζε ΔΣΑΑ θαη ΟΑΔΔ
Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Όζνη αζθαιίζηεθαλ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην πξηλ
ηελ 1/1/1993 θαη είλαη ζήκεξα αζθαιηζκέλνη ζηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), ππάγνληαη ππνρξεσηηθά
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.),
εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη
δελ είλαη ζπλαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάγνληαη ζηελ
αζθάιηζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α.
Κάζε αληίζεηε δηάηαμε θαηαξγείηαη.
Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ Σνκέα χληαμεο θαη
Αζθάιηζεο

Τγεηνλνκηθψλ

(Σ..Α.Τ.)

ηνπ

Δληαίνπ

Σακείνπ

Αλεμάξηεηα

Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), πνπ ζα δηαγξαθνχλ απφ ηνλ αλσηέξσ Κιάδν κεηά ηελ
ππνρξεσηηθή ηνπο ππαγσγή ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ., ην χςνο ηεο παξνρήο πνπ ζα ιάβνπλ
απφ ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρνπλ δηαλχζεη ζε
απηφλ, ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά απφ νηθνλνκηθή κειέηε.
Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ
(Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.) πνπ
έρνπλ ππαρζεί ππνρξεσηηθά ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε, θαη ζα ππαρζνχλ ζηελ
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αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.)
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απφ δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αλαιεθζεί κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ
παξφληνο λφκνπ, απνθηνχλ δηθαίσκα απηνηεινχο ππνινγηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ
ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεηέπεηηα δηαλπζέληνο ρξφλνπ
αζθάιηζεο ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. Γηα ηπρφλ ηκήκα ρξφλνπ αζθάιηζεο ζηελ Δηδηθή
Πξνζαχμεζε, κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ζηνλ
Ο.Α.Δ.Δ., ε Δηδηθή Πξνζαχμεζε ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3518/2006 (ΦΔΚ 272, Α)»
Ζ ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη απφ 1/8/2010.

Άξζξν 63
Ρπζκίζεηο ΔΣΑΑ
1. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ
115, Α), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο θνξείο απηναπαζρνινχκελσλ, γηα ηνπο
νπνίνπο πξνβιέπεηαη απφ θαηαζηαηηθέο ή γεληθέο δηαηάμεηο, ε ζπληαμηνδφηεζε ησλ
γπλαηθψλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο σο κεηέξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ.»
Ζ ηζρχο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ
115, Α).
2. ην ηέινο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3865/2010 (ΦΔΚ 120 Α΄) πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«ε πεξίπησζε πνπ γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), έρνπλ εθαξκνγή νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηνκέσλ
απηψλ. Δηδηθά γηα φζνπο απφ ηνπο αλσηέξσ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε απφ
1/1/1993 θαη εθεμήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2084/1992,
φπσο ηζρχεη.»
Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη απφ 1/1/2011 θαη εθεμήο.
3. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο απφ 1/1/1993 θαη εθεμήο κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), ε πξνβιεπφκελε εηζθνξά
γηα φινπο ηνπο Σνκείο ηνπ Σακείνπ ππνινγίδεηαη επί ησλ θαηαβαιιφκελσλ
απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ηνπ πνζνχ ηεο 1εο αζθαιηζηηθήο
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θαηεγνξίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2084/1992 θαη ησλ π.δ. 124/1993, 125/1993 θαη
126/1993, φπσο θάζε θνξά δηακνξθψλεηαη.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ησλ νπνίσλ νη απνδνρέο ππνιείπνληαη ηνπ
πνζνχ ηεο 1εο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ
εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν,
εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, θαη ζε ηξεηο θαη’ αλψηαην φξην
κεληαίεο δφζεηο, εθφζνλ ην νθεηιφκελν πνζφ ππεξβαίλεη ηα € 150,00.
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο σο άλσ δηαθνξάο εληφο ηνπ
ηξηκήλνπ, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.
Ζ ηζρχο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ ηεο
δεκνζίεπζεο κήλα.
4. Σν ηπηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. πνπ αζθαιίδεηαη ζηνλ θιάδν θχξηαο
αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ – Σνκέαο χληαμεο
θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ (Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Α.Τ.) κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί
νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλσηέξσ Σνκέα κε ηε ζπκπιήξσζε 37 εηψλ πξαγκαηηθήο
αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο, ζπλππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ
αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
λ.3144/2003 (ΦΔΚ 111, Α).
Γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κέρξη
31/12/1992 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λ.3863/2010 (ΦΔΚ 115, Α) φπσο ηζρχεη.
5. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3232/2004, πξνζηίζεηαη εδάθην ε ηζρχο ηνπ
νπνίνπ αλαηξέρεη ζην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη έρεη σο εμήο:
«Δηδηθά γηα ηνπο γηαηξνχο εξγαζίαο, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ζε εξγνδφηε θαη απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο έρνπλ ππαρζεί ππνρξεσηηθά ζε
νηθείν ηνπ εξγνδφηε θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπλερίδεηαη ε αζθάιηζή ηνπο ζηνλ
θνξέα απηφ»
6. Ζ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3863/2010 (ΦΔΚ
115, Α΄) γηα ηελ επηζηξνθή εηζθνξψλ ζηνπο απφ 1/1/1993 εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο
ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ (Σ.Α.Ν.) ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα
Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), παξαηείλεηαη κέρξη 31/12/2011.
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7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.6441/1935, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.517/1968, πνπ πξνβιέπνπλ ηε
ρνξήγεζε κηζήο ζχληαμεο ζε θαξκαθνπνηνχο πνπ δηαηεξνχλ θαξκαθείν ζε
πεξηθέξεηα θνηλφηεηαο ή δήκνπ, πνπ δελ απνηειεί πξσηεχνπζα λνκνχ, θαζψο θαη ζε
θνηλφηεηα ή δήκν κε θείκελν ζην λνκφ Αηηηθήο ή ζηνπο Γήκνπο Πεηξαηά θαη
Θεζζαινλίθεο, κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ ηνπο, θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 64
Αλαγλψξηζε ρξφλσλ ζην ΔΣΑΑ
1. ην ηέινο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3518/2006 (ΦΔΚ 272, Α) πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«Αζθαιηζκέλνη ηνπ θαηαξγεζέληα Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Πξνζζέησλ Παξνρψλ
(Δ.Λ.Π.Π.), νη νπνίνη δελ έιαβαλ παξνρή απφ ην Λνγαξηαζκφ απηφ, ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο θαη απφ άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηεο εκεδαπήο ή ην
Γεκφζην, πιελ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (ζήκεξα Σνκέαο χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ), νη νπνίνη
έρνπλ ήδε θαηαβάιεη εηζθνξέο ζηνλ θαηαξγεζέληα Δ.Λ.Π.Π. θαη δελ έρνπλ κεηαθέξεη
ην ρξφλν απηφ ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα, απνθηνχλ δηθαίσκα ιήςεο παξνρψλ απφ
ηνλ θαηαξγεζέληα Δ.Λ.Π.Π. (ζήκεξα Δηδηθή Πξνζαχμεζε), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ, αθαηξνχκελνπ ηπρφλ ρξφλνπ παξάιιειεο
αζθάιηζεο ζηνλ θαηαξγεζέληα Δ.Λ.Π.Π. θαη ζε άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηεο
εκεδαπήο ή ην Γεκφζην.
Ζ θαηαβνιή ηεο Δηδηθήο Πξνζαχμεζεο ζηα αλσηέξσ πξφζσπα αξρίδεη απφ ηελ
πξψηε ηνπ επφκελνπ κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο κήλα γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο.»
2. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ, νη νπνίνη
εμαηξέζεθαλ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ θαηαξγεζέληα Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Πξνζζέησλ
Παξνρψλ (Δ.Λ.Π.Π.) ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε θαη άιινπ θνξέα
θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην, κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο κεηά ηε δηαθνπή ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, λα αλαγλσξίζνπλ ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε
θαη ζηνλ θιάδν εθάπαμ βνεζήκαηνο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν εμαηξέζεθαλ
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απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ αλσηέξσ Λνγαξηαζκνχ θαη θιάδνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ
θαηαζηεί ζπληαμηνχρνη θαη δελ ζα δηθαησζνχλ ζχληαμεο απφ άιιν θνξέα θχξηαο
αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην.
Σν χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αλσηέξσ
ρξφλνπ αζθάιηζεο ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.
Υξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ Δ.Λ.Π.Π. πνπ ζπκπίπηεη κε ρξφλν αζθάιηζεο θαη ζε άιιν
θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε, εθφζνλ ν
αζθαιηζκέλνο δελ έρεη δηθαησζεί ή δελ ζα δηθαησζεί ζχληαμεο απφ άιιν θνξέα
θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην θαη έρνπλ δηαθφςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ε Δηδηθή Πξνζαχμεζε ππνινγίδεηαη απηνηειψο, ζχκθσλα
ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3518/2006 ζρέζε, ρσξίο ηνλ
ππνινγηζκφ δηαλπζέληνο ρξφλνπ αζθάιηζεο ζε άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην
Γεκφζην θαη έρνπλ δηαθφςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα .
3. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2874/2000 (ΦΔΚ 286 Α΄, 29-122000) δελ ηζρχεη γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αζθαιηζκέλνπο ηνπ
Σνκέα ΣΜΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ, ζηνπο νπνίνπο ε παξ. 1 ηνπ αξζξ. 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 18/1988
ρνξήγεζε θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξ. 35 παξ. 1(α) ηνπ Ν.915/79 (ΦΔΚ Α΄103)
δηθαίσκα αλαγλψξηζεο σο ρξφλνπ αζθάιηζεο, ηνπ ρξφλνπ επαγγεικαηηθήο ηνπο
απαζρφιεζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο
θαη πξίλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ αίηεζε γηα ηελ
αλαγλψξηζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ αξζξ.1 ηνπ
σο άλσ Π.Γ/ηνο.
Ζ εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή, γηα θάζε κήλα,
πνζνχ εμαγνξάο ππνινγηδφκελνπ κε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ηνπο
θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο, επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ Ζ.Α.Δ., φπσο ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο.
Σν πνζφ ηεο εμαγνξάο κπνξεί λα εμνθιεζεί ζε 36 ηζφπνζεο άηνθεο κεληαίεο δφζεηο,
πξηλ ή κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Ζ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο πξέπεη λα γίλεη
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κέρξη ηέινπο ηνπ επφκελνπ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο κήλα, ησλ δε
ππνινίπσλ δφζεσλ κέζα ζην κήλα πνπ ζα είλαη απαηηεηέο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε δφζεο απφ ηφηε πνπ είλαη
απαηηεηή, επηβαξχλεηαη απηή κε ηηο ηζρχνπζεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηξηψλ (3) ζπλερψλ δφζεσλ ράλεηαη ην δηθαίσκα ηεο
ηκεκαηηθήο

θαηαβνιήο

θαη

ην

νθεηιφκελν

πνζφ

θαηαβάιιεηαη

εθάπαμ,

αλαπξνζαξκνζηέν βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θαηά ηελ εμφθιεζε αζθαιίζηξνπ.
Γηθαίσκα αλαγλψξηζεο ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ έρνπλ φζνη ζπλππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ
ρξφλνπ απηνχ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα απφ 1-1-2011.
Ο ρξφλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνο
απφ ηξία (3) ρξφληα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΗΚΑ ΔΣΑΜ
Άξζξν 65
Οη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 186/1992 (ΦEK 84 A) ηξνπνπνηνχληαη, αληηθαζίζηαληαη θαη
ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο:
Ζ πεξίπησζε α θαη ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ 36 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
"α) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ
πάζεο θχζεσο θφξνπο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα,
απφ δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Κψδηθα απηνχ, ηέιε ή εηζθνξέο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο, φηαλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ρσξίο ηηο λφκηκεο
πξνζαπμήζεηο μεπεξλά ηα δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000) δξαρκέο, εθηφο αλ έρεη
ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπ απφ ηα
θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ
απηψλ. Δπί νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξεηψλ,
θνηλνπξαμηψλ, θνηλσληψλ θαη αζηηθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα εξεπλάηαη, κφλν θαηά ηελ
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πξψηε ζεψξεζε κεηά ηε ζχζηαζή ηνπο, εάλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο θαη ηα κέιε ησλ εηαηξεηψλ ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο θνηλσλίαο ή ηεο
αζηηθήο εηαηξείαο.
β) Γελ έρεη ππνβάιιεη ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία δειψζεηο απφδνζεο
νπνηνπδήπνηε παξαθξαηνχκελνπ ή επηξξηπηφκελνπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία".
Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
" Σν φξην ηεο πεξίπησζεο α ηζρχεη θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ζεψξεζεο βηβιίσλ θαη
ζηνηρείσλ κε βάζε κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεψλ πξνο ηα
Δπηκειεηήξηα. Δηδηθά γηα ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ ην φξην απηφ , ρσξίο ηηο λφκηκεο
πξνζαπμήζεηο, θαζνξίδεηαη ζηηο ηξείο ρηιηάδεο (3.000,00) επξψ. "

Άξζξν 66
Ρπζκίζεηο Οθεηιψλ
1. «Οη κέρξη 31-12-2010 πάζεο θχζεσο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λφκνπ 3551/2007 (ΦΔΚ 76 Α) πξνο ην ΗΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο
αξκνδηφηεηαο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θεθαιαηνπνηνχληαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αηηήζεσο, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ 3112-2013 ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ εηο βάξνο ηνπο θαη ρνξεγείηαη ζηηο
επηρεηξήζεηο απηέο απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο , θαηά
παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θεθαιαηνπνίεζε ησλ νθεηιψλ θαη αλαζηνιή ηζρχεη ππφ ηνλ
φξν φηη νη επηρεηξήζεηο ζα θαηαβάιινπλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1εο
Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 εκπξφζεζκα ηηο ηξέρνπζεο
αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο.
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ ηξερνπζψλ κεληαίσλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ κήλα, αθφηνπ απηέο θαηέζηεζαλ
απαηηεηέο, νη ππφρξεεο επηρεηξήζεηο δηαγξάθνληαη απφ ην Δηδηθφ Μεηξψν κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε.
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Όζεο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 3551/2007 έρνπλ ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο
ηνπο ζχκθσλα κε δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο ή κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
54 επφκελα ηνπ λφκνπ 3863/2010 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο.
Μεηά ηελ 31-12-2013 νη επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 3551/2007 ζα
ππαρζνχλ ζηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011».
2. Οη νθεηιέο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο

κε ηελ επσλπκία

«ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ» πξνο ην ΗΚΑ ΔΣΑΜ, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί, θαη
δεκηνπξγεζήθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη κέρξη ηε
ιχζε ηεο, βαξχλνπλ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2012 ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΟΑΔΓ
Άξζξν 67
1.-Σν εδάθην Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.3896/2010(ΦΔΚ 207/Α/812-10) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Α. Οη πφξνη ηεο Δηαηξείαο «Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή-Πιεξνθνξηθή
Α.Δ.» πξνέξρνληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επηρνξήγεζε εθηέιεζεο
πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη απφ
θάζε άιιε λφκηκε πεγή.
Οη σο άλσ επηρνξεγήζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο κεηψλνπλ ην θφζηνο
ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία.
Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα έρεη πφξνπο θαη απφ ηπρφλ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ
ζπλάδεη πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο,
2.- Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2150/93 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην εδάθην δ’ ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζ. 20 ηνπ Ν.2224/94 εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.
3. Γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ηζρχνπλ θαηά αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
ΚΔΦ.Β ηνπ Ν.3848/2010-ΦΔΚ 71:
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α) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνζφληα
Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ηα θξηηήξηα, ηα ππνβιεηέα
δηθαηνινγεηηθά, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ Γ/ληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ,
ησλ Τπνδηεπζπληψλ θαη ππεπζχλσλ ηνκέσλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο

Δξγαηηθνχ

Γπλακηθνχ

(ΟΑΔΓ).

β) Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα,
λνείηαη ην νηθείν Α΄ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΔΓ, φπνπ ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ, λνείηαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο, φπνπ
Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, λνείηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο,
ηνπ ΟΑΔΓ θαη φπνπ Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο, λνείηαη ν Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΑΔΓ.
4. «Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν 3717/2008 (Α 239), θαηαξγείηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ηζρχνο ηεο (26-11-2008).»
5. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., νη νπνίνη ελέπηπηαλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη 3 ηεο ππ’ αξηζκ 93956/29-05-1989, ε νπνία θπξψζεθε κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2190/1994, εληάζζνληαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο
αλεμαξηήησο ζπλδξνκήο ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ. 2δ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αλσηέξσ
Κ.Τ.Α. πξνυπνζέζεσλ.

Άξζξν 68
Τπνβνιή δήισζεο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο
κηζζσηνχ
Ζ πεξ. δ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2972/2001 (ΦΔΚ Α΄ 291/27-12-2001)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ. Να αλαγγέιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
(Ο.Α.Δ.Γ.), κέζα ζε νθηψ εκέξεο θάζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο
κηζζσηνχ, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., γηα αλαγγειία πξφζιεςεο θαη θαηαγγειίαο ζχκβαζεο
κηζζσηνχ.

115

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη εθφζνλ ε απνρψξεζε ηνπ
κηζζσηνχ δελ απνδεηθλχεηαη απφ θαλέλα επίζεκν έγγξαθν ζηνηρείν, επηβάιινληαη
πξφζηηκα ζηνλ εξγνδφηε.
Με Τπνπξγηθή Απφθαζε θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ ηφζν γη’ απηνχο πνπ ε
αλαγγειία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεο 8εκεξεο πξνζεζκίαο φζν θαη
απηνχο πνπ ε αλαγγειία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηνπ επφκελνπ κήλα
απφ απηή πνπ έιαβε ρψξα ή δελ αλαγγέιζεθε θαζφινπ.
Ζ είζπξαμε ηνπ πην πάλσ πξνζηίκνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα
φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ λνκνζεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζε
πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηνπ επηιχεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 119 θαη 120
ηνπ Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (Κ.Α. - ΗΚΑ-ΔΣΑΜ).»

Άξζξν 69
Δπηδφηεζε αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο Αλέξγσλ
1. Οη παξάγξαθνη 4-6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3863/2010 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο :
«4. Α. Δξγαδφκελνη, αζθαιηζκέλνη ζην Η.Κ.Α-Δ.Σ.Α.Μ, ειηθίαο 55 έσο 64 εηψλ, ησλ
νπνίσλ ε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πιήξνπο ή κεξηθήο
απαζρφιεζεο, θαηαγγέιιεηαη, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθέο ή κεκνλσκέλεο
απνιχζεηο, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκέξεο ή δεθαπέληε
(15) έηε αζθάιηζεο ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη παξακέλνπλ
άλεξγνη, έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηαζθάιηζεο ζην Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. Ζ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο απηνχ κπνξεί λα γίλεη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο
ζχκβαζεο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο. Όζνη απνιπζέληεο δελ άζθεζαλ ην δηθαίσκα απηφ
εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηκήλνπ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3863/2010, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ην αζθήζνπλ εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε θάζε
πεξίπησζε ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ησλ
επφκελσλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ ιήγεη ηελ 31.12.2012 .
Οη απνιπζέληεο αζθαιίδνληαη γηα ηνλ Κιάδν χληαμεο θαη γηα ηνλ Κιάδν Παξνρήο
αζζέλεηαο ζε είδνο ηνπ Η.Κ.Α – Δ.Σ.Α.Μ. Ωο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεληαίσλ
εηζθνξψλ, ιακβάλνληαη νη απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θαηψηαην βαζηθφ κηζζφ,
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φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε
Δξγαζίαο.
Δμαηξνχληαη ηνπ κέηξνπ νη ζπληαμηνχρνη απφ ίδην δηθαίσκα φισλ ησλ θνξέσλ
αζθάιηζεο θαη ηνπ Γεκνζίνπ.
ην θφζηνο ηεο απηαζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη ν θαηαγγέισλ – πξψελ
εξγνδφηεο ηε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο κε:
i) Σν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θφζηνπο ηεο απηαζθάιηζεο γηα αζθαιηζκέλνπο
ειηθίαο 55 εηψλ έσο 60 εηψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία (3) ρξφληα.
ii) Σν νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφζηνπο ηεο απηαζθάιηζεο γηα αζθαιηζκέλνπο
60 εηψλ έσο 64 εηψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία (3) ρξφληα.
Β. Τπφρξενη είλαη φιεο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαη θαηά
ην κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ππεχζπλνη θνξείο είλαη ην ψκα Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο, ην Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. θαη ν Ο.Α.Δ.Γ.
Γ. ε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα
δηάηαμε:
α. ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζα ζεσξείηαη
άθπξε θαη ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο,
β. νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο απηαζθάιηζεο ζηνλ ππφρξεν-θαηαγγέιινληα ηε
ζχκβαζε εξγνδφηε ζα επηβαξχλνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία ηνπ
Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. πξφζζεηα ηέιε, ην ζχλνιν δε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ
εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
αλαγθαζηηθά κέηξα,
γ. νη ππφρξενη πξψελ εξγνδφηεο δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα δηάζηεκα
έσο θαη ηξία (3) ρξφληα ζηα επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ν Ο.Α.Δ.Γ.,
δ. νη εξγαδφκελνη πνπ θάλνπλ ρξήζε απηήο θαη παξάιιεια απαζρνινχληαη
παξάλνκα ζηνλ ππφρξεν ή ζε άιιν εξγνδφηε, εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ην
επεξγέηεκα πνπ ηνπο έρεη παξαζρεζεί θαη ηηκσξνχληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
5. Α. Ο ΟΑΔΓ αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ηνπ ππνιεηπφκελνπ θφζηνπο απηαζθάιηζεο,
γηα φζν ρξφλν πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απφ ηνλ θαηαγγέιινληα ηε ζχκβαζε
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εξγνδφηε θαη γηα πνζνζηφ 50% ή 20% ηνπ θφζηνπο απηαζθάιηζεο. Ζ δαπάλε γηα
απηά ηα πξνγξάκκαηα βαξχλεη ηνλ θιάδν Λ.Α.Δ.Κ.
Β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΛΑΔΚ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ., ξπζκίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηξηεηνχο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ
απηαζθάιηζεο κε πφξνπο ηνπ Λ.Α.Δ.Κ., θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6. Δίλαη δπλαηή ε έληαμε ησλ απνιπνκέλσλ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο ζε
πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 55 έσο 64 εηψλ γηα
εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990
(ΦΔΚ 101 Α΄) θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α΄), κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ απφθαζε
ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.».

2. Δηδηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ειηθίαο 55 έσο 64 εηψλ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε
εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο,
θαηαγγέιιεηαη, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθέο ή κεκνλσκέλεο απνιχζεηο, θαη
εθφζνλ πιεξνχλ φιεο ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2874/2000 θαη
ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ ππνπξγηθήο απφθαζεο Φ21/νηθ. 1177/315-2001 (709Β) , δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
είλαη άλεξγνη επί ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο ππαγσγήο , εμαθνινπζνχλ λα είλαη άλεξγνη θαη δηαζέηνπλ θάξηα αλεξγίαο
αλαλενχκελε ζπλερψο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Ζ παξνχζα
ξχζκηζε εθαξκφδεηαη γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ κέρξη 31.12.2012. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε ηζρχο ηεο θαη πέξαλ ηεο
εκεξνκελίαο απηήο.
3. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 18 Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40/η.Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6
σο εμήο :
«νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα πξφζσπα –
δηθαηνχρνπο επηδφηεζεο εξγαηηθήο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 14 Ν.2837/2000 (ΦΔΚ 178
η.Α΄)».
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Άξζξν 70
Γηεχζπλζε πληνληζκνχ ΟΑΔΓ
ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζπζηήλεηαη Γηεχζπλζε
πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Γηθηχνπ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο, πνπ ππάγεηαη ζηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.
θνπφο ηεο σο άλσ Γηεχζπλζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη
ε αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Τπεξεζηψλ
Απαζρφιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο Γηεπζχλζεηο.
πγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα :
Α. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο
Αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε, ε αλάπηπμε, ν ζπληνληζκφο, ε
παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηνπ δηθηχνπ ησλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο, ζε
νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο
νξγάλσζεο θαη απφδνζεο, αμηνπνηψληαο εζληθέο θαη επξσπατθέο ζπλεξγαζίεο.
Β. Σκήκα Γξάζεσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Δπηρεηξήζεσλ
Αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο είλαη ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε
ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο αλαγθψλ ησλ αλέξγσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ρεδηάδεη θαη αλαπηχζζεη
θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία γηα λα εληζρχζεη ηελ έληαμε - επαλέληαμε –
παξακνλή αηφκσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη λα αλαπηχμεη ηε δηαζχλδεζε κε ηηο
επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ Α΄ 111) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο: «ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζθνπφο πνπ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2956/2001 είρε ε Δηαηξεία ’’Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ Α.Δ. ’’»
Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ Α΄ 111) θαηαξγείηαη.
Δπίζεο θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ θαη θάζε θαλνληζηηθή πξάμε
θαηά ην κέξνο πνπ απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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Ζ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3518/2006 (ΦΔΚ· Α΄ 272),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ε πφιεηο θαη πεξηνρέο απηψλ, ζηηο νπνίεο παξάιιεια κε
ηηο Σνπηθέο Τπεξεζίεο (Σ.Τ.) ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
(Ο.Α.Δ.Γ.) ιεηηνπξγνχλ θαη Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο (Κ.Π.Α.) ηνπ ίδηνπ
Οξγαληζκνχ, είλαη δπλαηφλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., νη σο άλσ Σ.Τ. θαη ηα
αληίζηνηρα Κ.Π.Α. λα ζπγρσλεχνληαη ζε κηα εληαία, θαηά πφιε ή πεξηνρή, ππεξεζηαθή
κνλάδα, ε νπνία ζα απνθαιείηαη «Κ.Π.Α.2» θαη σο πξνο ηελ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα
ζα ππάγεηαη ζηελ αληίζηνηρε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, ελψ σο πξνο ηελ θαζ’ χιελ
ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ»
Ζ πεξίπησζε β) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3518/2006 (ΦΔΚ· Α΄ 272),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη Σνπηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ αζθνχλ ήδε θαη
αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2956/2001
(ΦΔΚ 258 Α΄) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ 111 Α΄), αζθνχληαη απφ ηα Κ.Π.Α., απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηνλνκάδνληαη ζε «Κ.Π.Α.2» θαη σο πξνο ηελ θαηά ηφπνλ
αξκνδηφηεηα ζα ππάγνληαη ζηελ αληίζηνηρε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, ελψ σο πξνο
ηελ θαζ’ χιελ ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ»
Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, απφ ηελ Δηδηθή
Τπεξεζία ΚΠΑ πνπ θαηαξγείηαη κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε θαη ηελ
νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Γηθηχνπ
Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ.
ηελ σο άλσ Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ελψ ζηα ηκήκαηα πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ειιείςεη απηψλ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ –
Λνγηζηηθνχ
Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ν νπνίνο δηαλχζεθε ζε ζέζε Τπεπζχλνπ Σνκέα ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο ΚΠΑ, ινγίδεηαη σο ρξφλνο ππεξεζίαο ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Γ. . ηνπ Οξγαληζκνχ κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη θαη λα ζπκπιεξψλνληαη
νη αξκνδηφηεηεο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.
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Άξζξν 71
Μεηάηαμε πξνζσπηθνχ ΟΑΔΓ
1. Σν πιενλάδνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΟΑΔΓ, ησλ θιάδσλ ΣΔ θαη ΓΔ, πνπ
ππεξεηεί κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, είλαη δπλαηφλ λα κεηαηάζζεηαη ζε
θελέο νξγαληθέο ή δεκηνπξγνχκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ
ησλ θιάδσλ ΣΔ θαη ΓΔ.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο πιενλάδνλ ζεσξείηαη ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ ηελ 30ή-11-2010 ππεξεηεί ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ
Οξγαληζκνχ, ε εηδηθφηεηα κε ηελ νπνία ππεξεηεί βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηελ
εθαξκνγή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη θαηά ηα δχν
πξνεγνχκελα έηε δελ έρεη παξάζρεη ζε απηέο δηδαθηηθφ έξγν.
3. Ζ κεηάηαμε γίλεηαη είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο είηε κεηά απφ αίηεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ππαιιήισλ.
4. Γηα ηε κεηάηαμε απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΑΔΓ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Ζ απφθαζε ηνπ σο άλσ
ζπκβνπιίνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο. Οη κεηαηαζζφκελνη ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ζε
αληίζηνηρεο ζέζεηο.

Άξζξν 72
Δπηδφηεζε Δηζθνξψλ απφ ΛΑΔΚ
1. Με ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο,
είλαη δπλαηφλ λα επηδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ ΛΑΔΚ κέρξη θαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ
(100%) ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ) γηα πξνζιακβαλφκελνπο κηζζσηνχο ζε επηρεηξήζεηο θαη γεληθά
εξγνδφηεο, βάζεη πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο αλέξγσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΛΑΔΚ, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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2. Με ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ απνθάζεηο
θαζνξίδνληαη: α) Ο ηξφπνο επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ν νπνίνο
κπνξεί λα γίλεηαη θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο αζθαιηζηηθήο
λνκνζεζίαο. β) Σν πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο
πξνζιακβαλφκελνπο κηζζσηνχο, ν αλψηαηνο αξηζκφο ησλ σο άλσ επηδνηνχκελσλ
κηζζσηψλ αλά επηρείξεζε ή εξγνδφηε, ε δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ρξφλνο ηεο κεηά απφ ηε δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο
πηζαλήο ππνρξεσηηθήο απαζρφιεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ
θαη ε απαγφξεπζε ηεο απφιπζεο ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ. γ) Σα ζηνηρεία πνπ νη
επηρεηξήζεηο θαη νη εξγνδφηεο ππνβάιινπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ή/ θαη ζηνλ νηθείν
αζθαιηζηηθφ θνξέα, ελ φςεη ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. δ) Σα φξγαλα, ηα νπνία παξάιιεια κε ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο
ηνπ ΛΑΔΚ, ζα απνθαζίδνπλ γηα ηελ χπαξμε ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη εξγνδνηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε) Οη εηδηθέο
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ζη) Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα,
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ έιεγρν
απηψλ.
3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφλ ηα θαηαξηηδφκελα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγξάθνπ 1 πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο λα αθνξνχλ επηδφηεζε κέρξη θαη ηνπ
εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ)
γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ή εξγνδφηεο.
4. Δπηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηα θαηαξηηδφκελα θαηά ηε
δηαδηθαζία απηνχ ηνπ άξζξνπ πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο θαη παξαβαίλνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο
γηα ηελ πξφζιεςε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε κε απφιπζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηδνηείηαη θαη γεληθά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη ίδηεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδνηψλ θαη
εξγαδνκέλσλ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ
ρξφλνπ απαζρφιεζεο (επηρνξεγνχκελεο θαη κε) ησλ κηζζσηψλ πνπ θαζνξίδεη ην
πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
(εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ παξαβεί
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ελψ ην αλαινγνχλ πνζφ
ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ./Κιάδν ΛΑΔΚ αρξεσζηήησο γηα ηηο
σο άλσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ
Ο.Α.Δ.Γ./Κιάδν ΛΑΔΚ.
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5. Σν αλαινγνχλ πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ./Κιάδν ΛΑΔΚ πξνζδηνξίδεηαη
κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΛΑΔΚ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΔΓ.

Άξζξν 73
Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ
1. Δλζηάζεηο θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνπλ ηα φξγαλα ηνπ
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, εθηφο ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδεη ν
Γηνηθεηήο ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Οξγαληζκνχ ή/θαη απφ ην φξγαλν ή/θαη απφ ηα φξγαλα πνπ απηφ νξίδεη.
Όηαλ νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο αθνξνχλ ππαγσγή ζε πξνγξάκκαηα θαη γεληθά ζε
δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη κε πφξνπο ηνπ θιάδνπ ΛΑΔΚ, ν νξηζκφο απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νξγάλνπ ή ησλ νξγάλσλ γηα ηελ θξίζε ησλ αληίζηνηρσλ
ελζηάζεσλ γίλεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΛΑΔΚ.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΔΓ νξίδεη ηηο θαηά πεξίπησζε πξνζεζκίεο, εληφο
ησλ νπνίσλ αζθνχληαη νη ελζηάζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα
ηε δηαδηθαζία άζθεζεο θαη θξίζεο ησλ ελζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
3. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ
ή θαλνληζηηθήο πξάμεο αληίζεηε πξνο απηφ θαηαξγείηαη.
Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο ελζηάζεηο, νη νπνίεο
αζθήζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ θαη ησλ νπνίσλ ε εμέηαζε εθθξεκεί.

Άξζξν 74
Δπηθνηλσλία θαη Δγγξαθή Αλέξγσλ ζηνλ ΟΑΔΓ
1. Σν άξζξν 29 ηνπ Ν.Γ. 2961/1954 (ΦΔΚ Α΄197), φπσο ηζρχεη κεηά ηηο
αληηθαηαζηάζεηο ηνπ απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3464/1955 (ΦΔΚ Α΄350) θαη ην άξζξν 23
παξ. 1 ηνπ Ν. 1082/1980 (ΦΔΚ Α΄250), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ,
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θαζνξίδνληαη ηα κέηξα ειέγρνπ ηεο αλεξγίαο, θαζψο θαη νη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο
ζηνπο αλέξγνπο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο».
2. Με Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
θαζνξίδνληαη: α) νη πεξηπηψζεηο πνπ ν άλεξγνο ππνρξενχηαη λα πξνζέξρεηαη ν ίδηνο
ζηελ Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ηειεπηαίαο απαζρφιεζήο
ηνπ, β) νη πεξηπηψζεηο πνπ ν άλεξγνο κπνξεί λα πξνζέξρεηαη ν ίδηνο ζε
νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, γ) ε πεξηνδηθφηεηα ηεο απηνπξφζσπεο
εκθάληζεο ηνπ αλέξγνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, δ) ε δηαδηθαζία γηα ηηο
αλαλεψζεηο εγγξαθήο ησλ αλέξγσλ ζηα νηθεία κεηξψα, ε) ε δηαδηθαζία γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο, ζη) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
3. Όηαλ ζπληξέμεη ιφγνο αλαζηνιήο ηεο επηδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρψλ Αλεξγίαο, ή ιφγνο δηαθνπήο ηεο
επηδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β) θαη γ) ηνπ
σο άλσ Καλνληζκνχ, ν επηδνηνχκελνο άλεξγνο, εληφο νθηψ (8) εξγαζίκσλ εκεξψλ
απφ ηελ εκέξα ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ αλαζηνιήο ή δηαθνπήο ηεο επηδφηεζεο,
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ.
4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη ηεο Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, αληίζηνηρα, θάζε δηάηαμε γεληθή ή εηδηθή αληίζεηε πξνο ην παξφλ άξζξν θαη
πξνο ηηο εθδηδφκελεο δπλάκεη απηνχ θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο.

Άξζξν 75
Δπηινγή ζηειερψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ
Γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ηζρχνπλ θαηά αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
ΚΔΦ.Β ηνπ Ν.3848/2010-ΦΔΚ 71:
α) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνζφληα
Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ηα θξηηήξηα, ηα ππνβιεηέα
δηθαηνινγεηηθά, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο,
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εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ Γ/ληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ,
ησλ Τπνδηεπζπληψλ θαη ππεπζχλσλ ηνκέσλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο

Δξγαηηθνχ

Γπλακηθνχ

(ΟΑΔΓ).

β) Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα,
λνείηαη ην νηθείν Α΄ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΔΓ, φπνπ ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ, λνείηαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο, φπνπ
Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, λνείηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο,
ηνπ ΟΑΔΓ θαη φπνπ Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο, λνείηαη ν Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΑΔΓ.

Άξζξν 76
Δπηηαγή απφθηεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ
1. O ΟΑΔΓ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο «επηηαγή απφθηεζεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», κε ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη δηθαηνχρνη απνθηνχλ
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο ή ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, ηα νπνία επηιέγνπλ νη ίδηνη θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ
πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
2. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «επηηαγήο απφθηεζεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ.
Με ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη φηη ε ρξήζε ηεο
«επηηαγήο απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε
πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ απαζρφιεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη γεληθά δξάζεσλ
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ
γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ, θαζνξίδεηαη ε αμία, ε κνξθή θαη ην
πεξηερφκελν ηεο «επηηαγήο απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Ζ «επηηαγή απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» δελ ππφθεηηαη ζε θφξν θαη
γεληθά ζε θξαηήζεηο γηα ην δεκφζην θαη ηξίηνπο, δελ εθρσξείηαη θαη δελ θαηάζρεηαη.

Άξζξν 77
Πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ
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1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3762/2009 (ΦΔΚ 75/Α), αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
«1. Οη εξγαδφκελνη ζηελ «Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ», ησλ νπνίσλ ε
ζχκβαζε ζα ιπζεί εληφο έμε(6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη νη
νπνίνη κέρξη 31-12-2016 ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πιήξνπο ή κεησκέλεο
ζπληαμηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πξφγξακκα εηδηθήο επηδφηεζεο
αλεξγίαο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο ζηνλ ΟΑΔΓ».
2. Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3762/2009 (ΦΔΚ
75/Α), αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. Ζ κεληαία απηή εηδηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη’ έηνο θαηά
ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο ΔΛΣΑΣ, αξρήο γελνκέλεο
απφ 1-1-2012».
3. Δπηρεηξήζεηο λαππήγεζεο, κεηαηξνπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ, νη
νπνίεο αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε Πεηξαηά θαη
είλαη

εγγεγξακκέλεο

Πεξηθεξεηαθήο

ζην

Δλφηεηαο

Δηδηθφ

Μεηξψν

Γξαπεηζψλαο,

ηεο

Γηεχζπλζεο

Κεξαηζηλίνπ,

Αλάπηπμεο

Πεξάκαηνο,

ηεο

αιακίλαο

Πεηξαηά, είλαη δπλαηφλ λα επηδνηνχληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ή
ηνπ ζπλφινπ ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα εξγαδφκελνπο, ηνπο νπνίνπο
απαζρνινχλ ή ζα απαζρνιήζνπλ εληφο ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο Πεηξαηά
θαη ηνπο νπνίνπο ακείβνπλ κε ηηο νηθείεο ηνπηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.
4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ
γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηάξθεηα ηεο
επηδφηεζεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
Θέκαηα Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ΓΓΚΑ θαη
επνπηεπφκελσλ Φ.Κ.Α.
Άξζξν 78
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Ρπζκίζεηο Πξνζσπηθνχ ΦΚΑ
1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 3528/2007(ΦΔΚ 26 Α)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Δηδηθά γηα ηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ θαη ηνπο ηαηξνχο ηνπ
ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε παξακνλή ζηελ ππεξεζία κπνξεί
λα παξαηαζεί σο θαη ην 68ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαηφπηλ αηηήζεσο».
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 3528/2007,
έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
3. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 197 ηνπ λφκνπ 3584/2007 (ΦΔΚ Α 143)
πξνζηίζεηαη εδάθην ηξίην σο εμήο:
«Αλ ην πξνζσπηθφ απηφ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ δελ
έρεη ζπκπιεξψζεη ηξηάληα πέληε

(35) έηε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή ππεξεζία φπσο

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Τπαιιήισλ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ.3584/2007, ΦΔΚ Α 143), παξαηείλεηαη ε παξακνλή ηνπ
ζηελ ππεξεζία, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη φρη πέξαλ ηνπ 67νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο »
4. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, ε
αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κέρξη 31-5-2011. Γπλαηφηεηα
αζθήζεσο δηθαηψκαηνο έρνπλ θαη φζνη απηνδηθαίσο έρνπλ απνιπζεί απφ 1-10-2010,
εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί ε πξάμε ζπληαμηνδφηεζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο.
5. Οη ππ΄ αξηζκ. 2/2880/0022/17-03-2010 (ΦΔΚ 290 Β΄), 2/2881/0022/16-03-2010
(ΦΔΚ 290 Β΄) θαη 36091/1332/03-03-2010 (ΦΔΚ 262 Β΄) απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ

θαη

Δξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

ε

ππ΄

αξηζκ.

Φ.80427/νηθ.5506/833/17-03-2010 (ΦΔΚ 289 Β΄) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 01-01-2010. Ζ ππ΄ αξηζκ.
11961/448/30-08-2010 (ΦΔΚ 1345 Β΄) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 01-07-2010.
6. Ο δηθεγφξνο κε έκκηζζε εληνιή ηνπ ηέσο ΣΑΞΤ πνπ κεηαθέξζεθε ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ,
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3655/2008 (ΦΔΚ Α΄58), κεηαθέξεηαη
κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε θαη νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζην ΣΑΠΗΣ.
7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δχλαηαη λα
δηαθφπηεηαη ε δηάζεζε ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, πνπ είραλ
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δηαηεζεί απφ ην ΔΣΔΑΜ ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 7 ηνπ Ν.3655/2008 (ΦΔΚ Α΄58).
8. Οη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3458/2006 (Α΄94)
θαη δηαηεξήζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ (Γ.Γ.Κ.Α.) ,

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3569/2007 (Α΄122), κεηαθέξνληαη
ζην πνιηηηθφ

γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη

κεηαηξέπνληαη ζε πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξηπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ
Π.Γ. 63/2005 (Α΄98), δχν (2) ζέζεηο κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ θαη δέθα (10) ζέζεηο
εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ.
Σν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3569/2007, θαζψο θαη ην ηέηαξην
εδάθην ηνπ πην πάλσ άξζξνπ ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ην νπνίν έρεη πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α΄115) θαηαξγνχληαη.
9. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32, ηεο πεξ. δ΄ ησλ άξζξσλ 47, 55,
65, 77, 111 θαη 120 ηνπ λ. 3655/08 «Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ
πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄58),
θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 154/06
«Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ ΟΑΔΔ» (ΦΔΚ Α΄167) θαη ηνπ
πέκπηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ/ηνο 187/07 «Οξγαληζκφο ηνπ Σακείνπ
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ», αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 318/1992, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε θαη
αλάπηπμε ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ».
10. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ ελάηνπ ηνπ λφκνπ 3607/2007 (Α 245),
πξνζηίζεηαη εδάθην γ΄ σο εμήο:
«γ. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία σο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο
ζπληαμηνδνηείηαη κε βάζε ηεο απνδνρέο ηεο ζέζεο απηήο ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο
ινηπήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο έρνπλ ήδε
δηαηειέζεη Γεληθνί Δπηζεσξεηέο θαη έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί.
Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζχληαμεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
λφκνπ απηνχ »
11. α. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
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πξψηνπ ηνπ λ. 3839/2010, ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, ινγίδεηαη
ζπληάμηκνο θαη πξνζκεηξάηαη ζην ρξφλν ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλχζεη ζηελ νξγαληθή
ηνπ ζέζε.
β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ/ηνο 169/2007 έρνπλ αλάινγε
εθαξκνγή θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο
12. Σα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο έρνπλ ήδε επηιεγεί ζε ζέζεηο Γεληθψλ
Γηεπζπληψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 86 Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ λ.π.δ.δ.

Άξζξν 79
Οξγαλσηηθά Θέκαηα ΦΚΑ
1. α. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 3518/06 ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:
«Δπίζεο ζπληζηψληαη ζην γξαθείν Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΔ ηέζζεξηο ζέζεηο εηδηθψλ
ζπλεξγαηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ» .
β. Γηα ηελ ππνβνήζεζε

ηνπ έξγνπ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ΖΓΗΚΑ,

ζπληζηψληαη δχν (2) ζέζεηο εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη

δχν (2) ζέζεηο εηδηθψλ

ζπλεξγαηψλ κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Οη αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο.
Ζ πξφζιεςε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε δε δηάξθεηά ηεο
θαζνξίδεηαη ζηνπο έμη (6) κήλεο, κε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ή αλαλέσζήο ηεο κε φκνηα
απφθαζε.
Οη ελ ιφγσ Δηδηθνί χκβνπινη θαη Δηδηθνί πλεξγάηεο απνρσξνχλ απηνδίθαηα ρσξίο
άιιε δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ απνρψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ
πξνζψπνπ πνπ ηνπο πξνζέιαβε, ρσξίο λα γελλάηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα ή αμίσζε.
Ζ ακνηβή ηνπο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
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2.

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ

γλψκε ηνπ Γ. ηνπ ΟΑΔΔ, δχλαηαη λα ιεηηνπξγνχλ Γξαθεία ηνπ ΟΑΔΔ ζε πεξηνρέο
πνπ δελ εδξεχνπλ Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα νπνία ζα αλήθνπλ νξγαληθά ζηα
Σκήκαηα ηνπ ΟΑΔΔ πνπ έρνπλ ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα
ιεηηνπξγνχλ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ.
Με ηελ ίδηα Απφθαζε ζα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γξαθείσλ απηψλ, ν
αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ , νη Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο νπνίεο
ζα αλήθνπλ νξγαληθά, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο».
3. Απφ ηηο Οξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θιάδνπ ΤΔ Πξνζσπηθνχ
Καζαξηφηεηαο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ δηαθφζηεο
πελήληα (250) θελέο κεηαθέξνληαη θαη πξνζαπμάλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ.
4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 ηνπ λ. 3863/10 θαηαξγνχληαη, πιελ ηεο πεξ. δ
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ απηνχ.
5. Ζ αλαθεξφκελε ζηε δηάηαμε απηή Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο
εληάζζεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξζξσζε ζηελ πθηζηάκελε Γεληθή Γηεχζπλζε
Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζηειερψλεηαη κε ην πάζεο θχζεσο ππεξεηνχλ
πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΗΚΑΔΣΑΜ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαηαξγείηαη.
6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έληαμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ
Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) ε Γεληθή Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
θαηαξγείηαη θαη αληίζηνηρα ε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο
εληάζζεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
7. Ζ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010
(Α΄115), παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 1/9/2011.
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8. ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εληάζζεηαη θαη ην πθηζηάκελν ζε
απηή Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ. Σν Γξαθείν απηφ είλαη απηνηειέο, έρεη δε ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην Ννκηθφ
πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο.
9. Πξνζηίζεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Σξίηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3607/2007
πεξίπησζε ηα, πνπ έρεη σο εμήο:
ηα) απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε δχν (2) εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη δχν (2) εηδηθψλ
ζπλεξγαηψλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ ηνπ κε ζρέζε (εξγαζίαο)
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαξθείαο έμη (6) κελψλ, πνπ κπνξεί
λ΄αλαλεψλεηαη αλά εμάκελν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ σο άλσ ζρέζε
θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο νπνηεδήπνηε ,γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία,
ηδίσο δε κε ηελ αιιαγή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία.

10. Ο Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ) θαηαβάιιεη
ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, πιελ ησλ θαξκαθνπνηψλ, σο
πξνθαηαβνιή ην 90% ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ κεηά ηελ θαηά λφκν αθαίξεζε
θξαηήζεσλ, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
ινγαξηαζκνχ. Όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θαξκαθνπνηψλ, ε νπνία κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κέζσ θαξκαθεπηηθνχ
ζπιιφγνπ

φπνπ

ππάξρεη

δπλαηφηεηα,

ν

Οξγαληζκφο

θαηαβάιιεη

σο

πξνθαηαβνιή ην αηηνχκελν πνζφ, κεηά ηελ θαηά λφκν αθαίξεζε θξαηήζεσλ,
εληφο ηεο ίδηαο σο άλσ πξνζεζκίαο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ πξνθχςεη ηειηθφ
πνζφ κηθξφηεξν ηνπ αηηεζέληνο θαη εμνθιεζέληνο, ε δηαθνξά παξαθξαηείηαη απφ
ηνπο επφκελνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο
λεφηεξνπ ινγαξηαζκνχ, ε δηαθνξά αλαδεηείηαη απφ ηνλ ΟΠΑΓ, θαηά θείκελεο
δηαηάμεηο πεξί αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ.
Οη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φινπο
ηνπο εθθξεκείο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΟΠΑΓ.
11. ηελ παξ. 23 ηνπ αξ. 79 ηνπ Νφκνπ 3918/ 2011 (ΦΔΚ 31/Α) κε ηελ νπνία
πξνζηέζεθε παξ. 6 ζην αξ. 19 ηνπ Π.Γ. 52/2001 αληηθαζίζηαηαη απηή σο εμήο:
ηνλ Ο.Π.Α.Γ. ζπληζηψληαη δχν (2) ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ ή
Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Πξνέδξνπ. Οη
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αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Αλψηαηνπ

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο. Πξνζιακβάλνληαη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ .Με ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ
πξνέδξνπ ή κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζεο ηνπ, ιχεηαη απηνδίθαηα θαη
αδεκίσο ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ΟΠΑΓ.
Ζ ακνηβή ησλ αλσηέξσ θαζνξίδεηαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ
αξκνδίσλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ.
12. ην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΠΓ52/2001, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3918/2011, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Ζ απνδεκίσζή ησλ ζπκβνχισλ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηεο 2/70403/0022/2006 (ΦΔΚ 142/ΤΟΓΓ) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη».

Άξζξν 80
Ρπζκίζεηο γηα πιινγηθά Όξγαλα ΦΚΑ
1. « ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Ν.3655/2008 πξνζηίζεηαη εδάθην (Γ΄) σο αθνινχζσο :
Γ) Ζ Σ.Γ.Δ ηεο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ απνηειείηαη απφ
α)Έλαλ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε βαζκφ
Α΄σο Πξφεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
β) Έλαλ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε βαζκφ
Α΄σο κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) Σξεηο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνηείλνληαη ( ζε ηξηπιάζην αξηζκφ)
έλαο απφ ηελ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Διιάδαο (ΓΔΒΔΔ)
έλαο απφ ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΓΔΔ) έλαο απφ ηελ
Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Απηνθηλεηηζηψλ Διιάδνο (ΓΔΑΔ) κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο.»
2. To ζηνηρείν β΄ ηνπ εδαθίνπ Β΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3655/2008
(ΦΔΚ 58 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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«β) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ
ΓΔΖ, σο κέινο. Σνλ αλσηέξσ εθπξφζσπν καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ
δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
επηιέγεη ε ΓΔΝΟΠ-ΓΔΖ.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο, ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνβαίλεη ζην δηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ.
Μέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο, ε επηινγή ηνπ
εθπξνζψπνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ ήδε
ζπκκεηερφλησλ ζηελ Δπηηξνπή εθπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σνκέα
Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ».
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα εθείλνπ
ηεο δεκνζίεπζεο.
3. Σν ζηνηρείν β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«β) Έμη (6) εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ πξνηείλνληαη ηξεηο (3) απφ ηελ
ΑΓΔΓΤ, έλαο (1) απφ ηελ ΠΟΔ-ΟΣΑ, έλαο (1) απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
εληαρζέληνο Σ.Π.Ο.Δ.Κ.Δ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ηεξφ χλδεζκν Κιεξηθψλ
Διιάδνο (Η..Κ.Δ.) θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο
Τπαιιήισλ
Πξνζσπηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.,

πνπ

Οξγαληζκψλ

πξνηείλεηαη
Κνηλσληθήο

απφ

ηελ

Πνιηηηθήο

Παλειιήληα

Οκνζπνλδία

(Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.),

κε

ηνπο

αλαπιεξσηέο ηνπο».
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα εθείλνπ ηεο
δεκνζίεπζεο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ εθδίδεηαη θαλνληζκφο κε ηνλ νπνίν
ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σνπηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Δπηηξνπψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.
5. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3655/2008
(ΦΔΚ 58 Α΄), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Ωο εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ δελ νξίδνληαη πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ».
133

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ ηξίηνπ κήλα κεηά ην κήλα
δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ.
6. ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο

Κνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ,

δηνξίδνληαη σο

Κπβεξλεηηθνί

Δπίηξνπνη πξντζηάκελνη Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.
θαη σο κέιε πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. ή ππάιιεινη ΠΔ
θαηεγνξίαο κε πεληαεηή ππεξεζία ζηε Γ.Γ.Κ.Α. Οη ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ
απαηηνχληαη γηα ηα κέιε ησλ Γ.., απαηηνχληαη θαη γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθνπζψλ
Δπηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄).
7. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, παξ. 5 ηνπ λ. 3205/2003 (Α, 297) εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη κηζζσηνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ άιισλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Σνπηθέο Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο
θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα επνπηεπφκελσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ (ΓΓΚΑ) Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνλ ΟΓΑ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ην δηνξηζκφ σο
Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ θαη κέινπο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ Φνξέσλ απηψλ.
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ην ζέκα
απηφ θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 81
Τπεξεζηαθά πκβνχιηα
1. πζηήλνληαη ζηνπο Φνξείο «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα
(Σ.Δ.Α.Η.Σ.)» θαη «Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΑ.Π.ΗΣ.)» Τπεξεζηαθά
πκβνχιηα, αξκφδηα γηα ην πξνζσπηθφ εθάζηνπ Φνξέα, κε έδξα ηνπο αληίζηνηρνπο
Φνξείο.
Ζ ζπγθξφηεζε θαη ν νξηζκφο ησλ κειψλ ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ Πέκπηνπ ηνπ λ.
3839/2010 (ΦΔΚ Α 51), κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαη κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ΔΠ θαη ησλ Τπεξεζηαθψλ
πκβνπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 158 θαη 159 ηνπ ΤΚ, φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν Γεχηεξν ηνπ λ. 3839/2010.
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ηα σο άλσ Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, θαη κέρξη ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ
ησλ ππαιιήισλ, κφληκσλ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ,
κεηέρνπλ δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ππαιιήισλ κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο κε
βαζκφ Α΄, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ΠΟΠΟΚΠ, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ησλ θνξέσλ ΣΔΑΗΣ θαη ΣΑΠΗΣ.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
δηαδηθαζίαο εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ, κφληκσλ θαη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξίδεηαη ε πξψηε ηνπ δεχηεξνπ κήλα
κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. Με ηελ εκεξνκελία απηή, γηα ην πξψην
έηνο

εθαξκνγήο,

πξνζαξκφδνληαη

ΓΗΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988

αληίζηνηρα

απφθαζεο

ηνπ

νη

πξνζεζκίεο

Τπνπξγνχ

ηεο

αξ.

Πξνεδξίαο

ηεο

Κπβέξλεζεο, φπσο απηή ηζρχεη. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή, ε ζεηεία ησλ αηξεηψλ
εθπξνζψπσλ ιήγεη ζηηο 31-12-2012.
Σα αλσηέξσ Τπεξεζηαθά πκβνχιηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ
Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη απηνηειψλ Γξαθείσλ ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ
κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Πέκπηνπ ηνπ λ. 3839/2010 θαζψο
θαη γηα ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ησλ σο άλσ Φνξέσλ.
Απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.
3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α) θαηαξγνχληαη.
2. Απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην Β΄ Κνηλφ Τπεξεζηαθφ
πκβνχιην, αξκφδην γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ θαη Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινπκέλσλ ζηα
ψκαηα Αζθαιείαο, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 123 ηνπ λ. 3655/2008, κεηνλνκάδεηαη ζε «Κνηλφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην».
3. πληζηάηαη ζην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (Δ.Σ.Δ.Α.Μ.)
Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, αξκφδην γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ.
Ζ ζπγθξφηεζε θαη ν νξηζκφο κειψλ ηνπ αλσηέξσ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.
3839/2010 (ΦΔΚ Α 51), κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαη κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ΔΠ θαη ησλ Τπεξεζηαθψλ
πκβνπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 158 θαη 159 ηνπ ΤΚ, φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 3839/2010.

135

ην σο άλσ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, θαη κέρξη ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ
ησλ ππαιιήισλ, κφληκσλ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ,
κεηέρνπλ δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ππαιιήισλ κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο κε
βαζκφ Α΄, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ΠΟΠΟΚΠ, εληφο πξνζεζκίαο πέληε(5)
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΔΣΔΑΜ.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
δηαδηθαζίαο εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ, κφληκσλ θαη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξίδεηαη ε πξψηε ηνπ δεχηεξνπ κήλα
κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. Με ηελ εκεξνκελία απηή, γηα ην πξψην
έηνο

εθαξκνγήο,

πξνζαξκφδνληαη

ΓΗΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988

αληίζηνηρα

απφθαζεο

ηνπ

νη

πξνζεζκίεο

Τπνπξγνχ

ηεο

αξ.

Πξνεδξίαο

ηεο

Κπβέξλεζεο, φπσο απηή ηζρχεη. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή, ε ζεηεία ησλ αηξεηψλ
εθπξνζψπσλ ιήγεη ζηηο 31-12-2012.
Σν αλσηέξσ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ
Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη απηνηειψλ Γξαθείσλ ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ
κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3839/2010 θαζψο
θαη γηα ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ σο άλσ Φνξέα.
Δπίζεο, ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ ΔΣΔΑΜ είλαη αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε ησλ
εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΓΚΑ, ζην νπνίν
ππαγφηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΣΔΑΜ.
Απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ
λφκνπ 3232/2004 (ΦΔΚ Α48) θαη παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α)
θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 82
Θέκαηα Αμηνπνίεζεο Κηλεηήο θαη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
1. ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ.715/1979 (ΦΔΚ 212 Α΄), φπνπ
αλαθέξνληαη νη ιέμεηο «πέληε» εηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «δψδεθα» εηψλ.
2. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ.34/1995 (ΦΔΚ 34 Α΄), εθαξκφδεηαη θαη
ζηηο κηζζψζεηο θαη εθκηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
π.δ.715/1979.
3. ην ηέινο ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α΄) πξνζηίζεληαη
εδάθηα σο αθνινχζσο: «Δηδηθφηεξα ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηάζεηο κηζζψζεσλ,
136

αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο κηζζψκαηνο, φπνπ εθκηζζσηήο είλαη
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην εηήζην κίζζσκα δελ κπνξεί λα θαζνξηζζεί θαηψηεξν απφ
ην 6% ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ ή ηεο αγνξαίαο αμίαο
ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ ηζρχεη ην ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. ηηο κηζζψζεηο εηδηθψλ θηηξίσλ, αθάιππησλ ρψξσλ, θαζψο θαη
θηηξίσλ ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ππάξρεη δπζκελήο εμέιημε ησλ κηζζσηηθψλ
ζπλζεθψλ, ην εηήζην κίζζσκα κπνξεί λα ζπκθσλεζεί θαη θαηψηεξν ηνπ σο άλσ
αλαθεξφκελνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ
εθηίκεζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (ΟΔ).
ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, δελ εθαξκφδεηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
ε θάζε πεξίπησζε, ην κεληαίν κίζζσκα ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηα ηζρχνληα
ζηελ αγνξά.
Μηζζψζεηο αθηλήησλ κε εθκηζζσηή λπδδ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, βξίζθνληαη
ελ ηζρχ, δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.»
4. Ζ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3586/2007, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Δπίζεο, νη ΦΚΑ δχλαληαη, κε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο, λα
επελδχνπλ, κέρξη πνζνζηνχ 7% ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπλππνινγηζκφ
ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε πξνζεζκηαθέο
θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη ζε ηίηινπο ειιεληθνχ
δεκνζίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3, εηήζηαο ή κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, κε απφδνζε
κεγαιχηεξε απφ ηελ απφδνζε ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί
θαηά ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, κφλν απφ ηελ πξσηνγελή αγνξά, κε
ζεκαηνθχιαθα ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο».
5. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πξψελ Σακείνπ Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ θαη
Τπαιιήισλ (ΣΑΝΠΤ) θαηαλέκεηαη ζε πνζνζηφ 50% εμ αδηαηξέηνπ κεηαμχ ηνπ Σνκέα
Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηνπ Σνκέα
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Ναπηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Πξαθηνξείσλ
(ΣΔΑΤΝΣΠ) ηνπ ΣΔΑΗΣ.
6. Σν νηθφπεδν επί ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο 176 πνπ είρε πεξηέιζεη ζην Γεκφζην
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 47347/28 απνθάζεσο (ΦΔΚ 38Β΄/28-5-28), κε ην επ’ απηνχ
επξηζθφκελν αθίλεην (πξψελ ηέγε Τγεηνλνκηθψλ), πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ
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Σνκέα Τγείαο Τγεηνλνκηθψλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ
(ΔΣΑΑ). Σα έζνδα ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
δαπαλψλ ζηέγεο θαη πεξίζαιςεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Σνκέα Τγεηνλνκηθψλ ηνπ
ΔΣΑΑ ζε δεκφζηεο ή ηδησηηθέο κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 19 παξ.1 ηνπ λ.3232/2004.

Άξζξν 83
ΤΠΔΓΤΦΚΑ
1. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λφκνπ 2676/1999
(ΦΔΚ 1 Α’), πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ
3846/2010 (ΦΔΚ 66 Α’), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ»
2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λφκνπ 2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α’), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ 3846/2010 (ΦΔΚ 66Α )
θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Ο έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο φισλ
ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ δηελεξγείηαη ζηα Φαξκαθεία, Ννζνθνκεία, Ηδησηηθέο
Κιηληθέο θαη θάζε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ
ην πξνζσπηθφ ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ.
ηνπο ειέγρνπο απηνχο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ππάιιεινη ησλ Αζθαιηζηηθψλ
Οξγαληζκψλ.
Ο έιεγρνο αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ αζθαιηζηηθψλ
Οξγαληζκψλ κε ηνπο ελ ιφγσ Φνξείο θαη ηε πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
θαλνληζκψλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Γηα θάζε έιεγρν ππνβάιιεηαη πφξηζκα απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ζηνλ Γεληθφ
Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ πνπ απνζηέιιεηαη ζηνπο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο πνπ
αθνξά θαζψο θαη ζηελ Αξκφδηα Δηζαγγειηθή Αξρή, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη
αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ειεγθηψλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. Γηα
ηελ απνζηνιή ησλ πνξηζκάησλ ζηνπο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο θαη ζηελ αξκφδηα
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Δηζαγγειηθή Αξρή δελ απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο
ΤΠΔΓΤΦΚΑ.
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,
ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ επηβάιιεη ηηο νξηδφκελεο απφ ην π.δ.
121/2008 (ΦΔΚ 183 Α’), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ρξεκαηηθέο θπξψζεηο,
θαζψο θαη ηηο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο ηεο πεξίπησζεο Δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 32 ηνπ
λφκνπ 3846/2010, φπσο ηζρχεη, εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ πνπ
επηβάιινληαη ζηνπο ηαηξνχο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 121/2008 (ΦΔΚ 183Α), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε Β ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λφκνπ 3846/2010,
θαζψο θαη ζηνπο ειεγθηέο ηαηξνχο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
π.δ.121/2008(ΦΔΚ 183Α).
Οη αλσηέξσ ρξεκαηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο,
κεηά ηελ παξνρή ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κέζα ζε
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ απηνί πνπ ηνπο αθνξά έιαβαλ ην ζρεηηθφ
έγγξαθν, γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη ζην νπνίν ππνρξεσηηθά αλαθέξεηαη ε
δηαπξαρζείζα παξάβαζε.
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
ηξηάληα εκεξψλ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ 3846/2010.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, κέρξη ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη άκεζα εθηειεζηέο.
Σα έζνδα απφ ηα επηβαιιφκελα θαηά ηα αλσηέξσ ρξεκαηηθά πνζά εηζπξάηηνληαη
απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο
δεκνζίσλ εζφδσλ (ΚΔΓΔ) ή κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνο
εμφθιεζε ηα θαξκαθεία, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηδησηηθέο θιηληθέο.
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ επηβάιιεη πέξαλ ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ
θπξψζεσλ θαη ηηο ινηπέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 3 ηνπ
άξζξνπ 2, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 4
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ηνπ π.δ.121/2008, θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο Δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λφκνπ
3846/2010, φπσο νη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Οη ππάιιεινη ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ελεξγνχλ σο
αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ
αθνξά ή είλαη ρξήζηκν γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο »
3. Ζ παξάγξαθνο 18 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 121/2008 (183Α΄), ηξνπνπνηείηαη σο
αθνινχζσο:
«Οη αλσηέξσ ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, πιελ φζσλ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α., επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΟΠΑΓ,
ηνπ ΔΟΠΤ, ή θάζε αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, κεηά ηελ παξνρή απφ ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κέζα ζε δέθα
(10) εκέξεο, απφ ηελ εκέξα πνπ απηφο έιαβε ην ζρεηηθφ έγγξαθν γηα παξνρή
εμεγήζεσλ θαη ζην νπνίν ππνρξεσηηθά αλαθέξεηαη ε δηαπξαρζείζα παξάβαζε. Καηά
ηεο απνθάζεσο απηήο ν θαξκαθνπνηφο δχλαηαη λα αζθήζεη κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
ΟΠΑΓ (άξζξν 41 παξ. 5 ηνπ λφκνπ 3329/2005) ή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Ηδξχκαηνο γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΟΠΤ, κεηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, ή ελψπηνλ ηνπ Γ.. ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, γηα ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο
πξνζθπγήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο δελ αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε
ηεο απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ.
Οη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ησλ σο άλσ Φνξέσλ θαη
Οξγαληζκψλ επί ηεο πξνζθπγήο απηήο είλαη άκεζα εθηειεζηέο».
4. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ 121/2008 (ΦΔΚ 183 Α’) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λφκνπ
3846/2010 (ΦΔΚ 66Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«3.Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν , αλεμάξηεηα
ηπρφλ πνηληθψλ επζπλψλ , απνηειεί:
Γηα ηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ θαζψο θαη γηα ηνπο ηαηξνχο κνλίκνπο ή επί ζπκβάζεη ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν επηβάιινληαη
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα θάζε θαηεγνξία.
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Γηα ηνπο ηαηξνχο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
αξκνδηφηεηαο ΓΓΚΑ άκεζν ιφγν νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ηφζν γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ φζν θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ αζθαιηζηηθφ
θνξέα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε θαη ιφγν απνθιεηζκνχ θάζε κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο
κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θνξείο.
Γηα ηνπο κε ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο ιφγν απνθιεηζκνχ θάζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
Ζ απφθαζε γηα δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο ή γηα απνθιεηζκφ θάζε κειινληηθήο
ζπλεξγαζίαο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο, κεηά απφ θιήζε γηα παξνρή εγγξαθψλ
εμεγήζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θιήζεο, θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα ηηο Γηνηθήζεηο ησλ
Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ είηε ε δηαπίζησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηαηξψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν έρεη γίλεη απφ έιεγρν θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. ηε
δεχηεξε πεξίπησζε ν Αζθαιηζηηθφο Φνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εληφο δεθαπέληε
(15) εκεξψλ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ
ηειεπηαίνπ.
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο Τ.Π.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. αζθείηαη
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ
3846/2010 .
Δάλ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ δελ απνθαλζεί επί ηεο αζθεζείζαο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία άζθεζεο ηεο, ζεσξείηαη φηη ηελ απέξξηςε.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, κέρξη ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη άκεζα εθηειεζηέο.
ε θάζε πεξίπησζε νη παξαβάζεηο ησλ ηαηξψλ γλσζηνπνηνχληαη θαη ζηνλ νηθείν
Ηαηξηθφ χιινγν, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηελ ππφζεζε θαη λα επηβάιιεη ηηο
πξνβιεπφκελεο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο»
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5. Ζ παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 121/2008(ΦΔΚ 183 Α’) ε νπνία
ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 πεξίπησζε Γ παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ
3846/2010, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
«15.Ζ παξάβαζε απφ ην ζπκβεβιεκέλν θαξκαθνπνηφ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, φπσο
θαζνξίδνληαη απφ ην παξφλ ζπλεπάγεηαη εθηφο ησλ ελδερφκελσλ πνηληθψλ
θπξψζεσλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο
απηή ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ηελ επηβνιή ησλ εμήο θπξψζεσλ, γηα θάζε παξάβαζε
αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα απηήο:
α. Πξφζηηκν θπκαηλφκελν απφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) έσο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί
ηεο αμίαο ησλ ζπληαγψλ ηνπ ΟΠΑΓ ή ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ πνπ
εθηειέζηεθαλ απφ ην Φαξκαθείν ηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν κήλα.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε εχξεζεο ζην θαξκαθείν ηαηληψλ γλεζηφηεηαο πνπ είλαη
απνθνιιεκέλεο απφ ηηο κνλάδεο ηδηνζθεπάζκαηνο, ην πξφζηηκν θαζνξίδεηαη κέρξη ην
πεληαπιάζην (5πιάζην) ηεο αμίαο ησλ ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ νη ηαηλίεο.
β. Πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ ηνπ θαξκαθείνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ηνπ
ΟΠΑΓ ή ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ γηα δηάζηεκα απφ ηέζζεξηο (4) κέρξη δψδεθα
(12) κήλεο.
γ. Οξηζηηθή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο κνλνκεξψο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΠΑΓ ή ηνπ
Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ, ηφζν γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ φζν
θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε θαη απνθιεηζκφ
απφ θάζε κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
θαη θνξείο.
Ζ απφθαζε γηα ηε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο, ηνλ απνθιεηζκφ θάζε κειινληηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ ηνπ θαξκαθείνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
ζπληαγψλ ηνπ ΟΠΑΓ ή ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ
Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο, κεηά
απφ θιήζε γηα παξνρή εγγξαθψλ εμεγήζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θιήζεο, θαη είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ είηε ε δηαπίζησζε κε
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν
έρεη γίλεη απφ έιεγρν θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α.
είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν Αζθαιηζηηθφο
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Φνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή
ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ.
Καηά ησλ απνθάζεσλ απηψλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο Τ.Π.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. αζθείηαη
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ
3846/2010 .
Δάλ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ δελ απνθαλζεί επί ηεο αζθεζείζαο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία άζθεζεο ηεο, ζεσξείηαη φηη ηελ απέξξηςε.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο
ΤΠΔΓΤΦΚΑ, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη άκεζα εθηειεζηέο.
Δηδηθά γηα ηηο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο παξαβάζεηο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο
πεξηπηψζεηο α`- γ` ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιιεηαη επηπιένλ
πξφζηηκν απφ 3.000 επξψ έσο 15.000 επξψ.
η. Με παξάδνζε απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ ζην θαξκαθείν, ησλ
θαξκάθσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπληαγή θαη ρξέσζε ηνπο ζηνλ ΟΠΑΓ ή ζηνλ
Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ.
ηη. Παξάδνζε άιισλ θαξκάθσλ ή εηδψλ απφ εθείλα πνπ αλαγξάθεη ε ζπληαγή.
iii. Δχξεζε ζην ρψξν ηνπ θαξκαθείνπ ή ρξεζηκνπνίεζε ηαηληψλ γλεζηφηεηαο
πιαζηψλ ή επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ ή παξαπνηεκέλσλ ή κε ζβεζκέλεο ελδείμεηο ή
ηαηλίεο απφ ηηο νπνίεο έρεη δηαγξαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε έλδεημε «θξαηηθφ
είδνο».
iv.

Αλεχξεζε

θαη

παξάλνκε

ρξήζε

ζπληαγνινγίσλ

ή

βηβιηαξίσλ

πγείαο

αζθαιηζκέλσλ.
λ.

Άξλεζε

ή

παξεκπφδηζε

κε

νπνηνλδήπνηε

ηξφπν

ηνπ

ειέγρνπ

πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα επί κέξνπο νξηδφκελα ζην παξφλ δηάηαγκα.»
6. Ζ πεξίπησζε Δ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 32, ηνπ λ.3846/10 (ΦΔΚ 66/Α΄)
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
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«Δ) Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. θαηφπηλ εηζήγεζεο
ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο, επηβάιιεηαη ζε δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη ηδησηηθέο
θιηληθέο πνπ έρνπλ ζχκβαζε κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο πνηλή
πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηέζζεξηο (4) έσο δψδεθα (12) κήλεο ή
νξηζηηθήο δηαθνπήο ή απνθιεηζκνχ θάζε κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο
απηνχο ή/θαη ρξεκαηηθήο θχξσζεο, εθφζνλ απφ ζρεηηθφ έιεγρν, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. ή ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα,
δηαπηζησζνχλ πξάμεηο απφ κέξνπο ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ
ηδησηηθψλ θιηληθψλ, νη νπνίεο αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ πεξίζαιςεο
ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ ή πξνθαινχλ δεκία ζηνπο
θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ ρξεκαηηθή θχξσζε ππνινγίδεηαη:
α) γηα ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, σο πξφζηηκν θπκαηλφκελν απφ έλα ηνηο εθαηφ
(1%) έσο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηεο αμίαο ησλ παξαπεκπηηθψλ ηνπ ΟΠΑΓ ή
ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ην δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην
ηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν κήλα, γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ,
αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα απηήο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ
ηνπο θαλνληζκνχο πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ή ηνπο φξνπο ησλ
ζπκβάζεσλ.
β) γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ε ρξεκαηηθή θχξσζε ππνινγίδεηαη σο θαηαινγηζκφο ηεο
δεκίαο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζηηθφο Φνξέαο πξνζαπμεκέλε θαηά 50%.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα, απηφο
επηβάιιεη ηηο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, ελψ γηα ηελ πνηλή
πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ζχκβαζεο ή ηνπ απνθιεηζκνχ θάζε κειινληηθήο
ζπλεξγαζίαο ελεκεξψλεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο
ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ.
Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ πεξί πξνζσξηλήο
δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηέζζεξηο (4) έσο δψδεθα (12) κήλεο ή νξηζηηθήο
δηαθνπήο ή απνθιεηζκνχ θάζε κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο αζθείηαη ελδηθνθαλήο
πξνζθπγή. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαινγηθά σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηβνιήο
ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ.
121/2008 (ΦΔΚ 183Ά), φπσο ηζρχεη.
Καηά ησλ απνθάζεσλ πεξί επηβνιήο ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ αζθείηαη ελδηθνθαλήο
πξνζθπγή. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαινγηθά σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηβνιήο
ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη αλάινγα κε ην φξγαλν πνπ επηβάιεη ηηο ρξεκαηηθέο
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θπξψζεηο. α) ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 18 ηνπ π.δ.121/2008, φπσο
απηφ ηζρχεη ή β) ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λφκνπ
2676/1999 φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
7. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λφκνπ 3232/2004 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Με εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δχλαηαη λα
δηελεξγείηαη έιεγρνο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απφ
ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ θαη ηεο Γηεχζπλζεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ζ εληνιή εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ απφ ηελ
Τπεξεζία Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.»

Άξζξν 84
ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
1. Ζ πεξίπησζε ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.3918/2011 (Α 31) πνπ αλαθέξεηαη
ζηε Γεληθή Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ε πεξίπησζε δ
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, θαηαξγνχληαη.
2. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3918/2011 (Α 31) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Ζ
πεξαηηέξσ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο
απηψλ, νη θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή
απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ..»
3. Ζ πεξ. δ «Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Παξνρψλ» ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
3918/2011 (Α΄31) πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Τπεξεζηψλ Τγείαο, κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεχζπλζε Παξνρψλ.
Ζ πεξ. ε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη ε πεξ. δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ηδίνπ
λφκνπ, θαηαξγνχληαη.
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Άξζξν 85
Έθδνζε Λεμηαξρηθψλ Πξάμεσλ θαη Δλεκέξσζε ηνπ
Δ.Μ.Α.Δ..
1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 344/1976 (ΦΔΚ Α’ 143), πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε ππφ ζηνηρείν ζ, σο εμήο: «ζ. Σνλ αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηνο, ηνλ Αξηζκφ
Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) θαη ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ
(Α.Φ.Μ.) ηνπ ζαλφληνο θαζψο θαη ηνλ θνξέα ή ηνπο θνξείο ζπληαμηνδφηεζεο, αλ ν
ζαλψλ ήηαλ ζπληαμηνχρνο.»
2. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 344/1976 (ΦΔΚ Α’ 143), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ππφ ζηνηρείν
ζ σο εμήο: «ζ. Να ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Αλψλπκε Δηαηξεία»
θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ.» πνπ ηεξεί ην Δζληθφ Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ
Δξγνδνηψλ πληαμηνχρσλ (Δ.Μ.Α.Δ..)

ζρεηηθά κε ηηο εθδηδφκελεο ιεμηαξρηθέο

πξάμεηο ζαλάηνπ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο
απηήο, ν ηξφπνο θαη ρξφλνο ελεκέξσζεο ηεο ΖΓΗΚΑ Α.Δ. θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο.»

Άξζξν 86
Δθάπαμ Απνδεκίσζε
α) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2079/1992 (ΦΔΚ Α’ 142/1992)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Ωο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθάπαμ παξνρήο ζεσξνχληαη νη απνδνρέο ή
ηα πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εθάπαμ, θαηά ηνλ ρξφλν
δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο ζε ηακείν, θιάδν, ηνκέα ή ινγαξηαζκφ πξφλνηαο.
Σν πνζφ ηεο εθάπαμ παξνρήο πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
παξαπάλσ εδάθην, θαηαβάιιεηαη εληφθσο κε επηηφθην 8% (κε αλαηνθηζκφ) γηα θάζε
ρξφλν απφ ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο απφ θάζε θνξέα, θιάδν ή ηνκέα πξφλνηαο θαη
κέρξη ηελ νξηζηηθή απνρψξεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο.
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ε θακηά πεξίπησζε ην αλαινγνχλ εθάπαμ βνήζεκα απφ θάζε θνξέα, ινγαξηαζκφ,
θιάδν, ή ηνκέα πξνλνίαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ ζα ειάκβαλε ν
αζθαιηζκέλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ θνξέα ινγαξηαζκνχ, θιάδνπ, ή
ηνκέα πξνλνίαο θαηά ηνλ ρξφλν ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ θαη κε ηα ίδηα ρξφληα
αζθάιηζήο ηνπ ζε απηφλ».
β) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2335/1995 (ΦΔΚ Α’ 185/1995) θαηαξγείηαη.
1) ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2084/1992,
φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηελ παξ. 5α. ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.
2556/97, πξνζηίζεηαη δηάηαμε πνπ έρεη σο εμήο:
« ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ εδάθηα δελ ππάξρνπλ πξφζσπα
πνπ λα δηθαηνχληαη ην εθάπαμ βνήζεκα, εθφζνλ ν ζαλψλ είρε ζπκπιεξψζεη θαηά ηνλ
ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ εηθνζαεηή ηνπιάρηζηνλ αζθάιηζε ζηνλ νηθείν θνξέα πξφλνηαο (ή
δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο) ην βνήζεκα απηφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο
γνλείο,

αδειθνχο/έο

ηνπ

ζαλφληνο

αζθαιηζκέλνπ,

θαηά

ην

πνζνζηφ

ηνπ

θιεξνλνκηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο».
2) ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.2084/1992,
φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηελ παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.
2556/97, πξνζηίζεηαη δηάηαμε πνπ έρεη σο εμήο:
«ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ εδάθηα δελ ππάξρνπλ πξφζσπα
πνπ λα δηθαηνχληαη ην εθάπαμ βνήζεκα, εθφζνλ ν ζαλψλ είρε ζπκπιεξψζεη θαηά ην
ρξφλν ζαλάηνπ εηθνζαεηή ηνπιάρηζηνλ αζθάιηζε ζηνλ νηθείν θνξέα πξφλνηαο (ή
δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο) ην βνήζεκα απηφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο
γνλείο θαη αδειθνχο/έο ηνπ ζαλφληνο αζθαιηζκέλνπ, θαηά ην πνζνζηφ ηνπ
θιεξνλνκηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο,»

Άξζξν 87
Γηαδηθαζία Αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ζηνλ Σνκέα
ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ
Ζ αλαγλψξηζε ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην πξψελ ΣΑΓΚΤ, ζηνλ
Σνκέα «ΣΑΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ θαη ζηνλ Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηε ρνξήγεζε
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επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαη εθάπαμ βνεζήκαηνο αληίζηνηρα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
Σνκέα ΣΑΓΚΤ ηνπ ΣΔΑΓΤ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ.
ηελ απφθαζε θαζνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο θαη γηα ηνπο δχν Σνκείο, ην
νπνίν επηκεξίδεηαη ζε πνζνζηφ 75% ζην Σνκέα ηνπ ΣΔΑΓΤ θαη ζε 25% ζηνλ Σνκέα
ηνπ ΣΠΓΤ. Ζ αλαινγία ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο

ζηνπο αληίζηνηρνπο

ΣΔΑΓΤ θαη ηνπ ΣΠΓΤ,

πνζφ ηνπ δηθαηνχκελνπ εθάπαμ

παξαθξαηείηαη απφ ην

Σνκείο ηνπ

βνεζήκαηνο θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο απφ
ηνλ Σνκέα ΣΑΓΚΤ ηνπ ΣΠΓΤ θαη απνδίδεηαη ζηνλ θάζε Σνκέα.

Άξζξν 88
πληαμηνδφηεζε Μεηαηαζζνκέλσλ (ΟΔ – ΔΘΔΛ)

Γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ κεηαηάζζνληαη ή κεηαθέξνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 16 ηνπ λ. 3891/2010 (ΦΔΚ 188 Α) θαη 9 ηνπ λ. 3920/2011 (ΦΔΚ 33 Α) ζηνπο
θνξείο ππνδνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 ηνπ λ. 3891/2010
θαη 8 ηνπ λ. 3920/2011, νη νπνίνη δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο απφ απηφ ζην νπνίν ππάγνληαλ κέρξη ηε κεηάηαμε ή
κεηαθνξά ηνπο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3408/2005 (ΦΔΚ 272 Α), φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί
κε ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006 (ΦΔΚ 265 Α).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄
ΡΤΘΜΗΔΗ ΟΓΑ
Άξζξν 89

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 78/1998 (ΦΔΚ 72Α´)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
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«7. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο επηζηξέθνληαη
αηφθσο ζην δηθαηνχρν θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί
αρξεσζηήησο ζην δηθαηνχρν απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζπληάμεηο ή άιιεο πάζεο θχζεσο
παξνρέο, επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπο κε ηηο εηζθνξέο απηέο.
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο απφ απνβηψζαληα
αζθαιηζκέλν θαηαβάιινληαη, άλεπ επζχλεο ηνπ ΟΓΑ έλαληη ηπρφλ θιεξνλφκσλ
δπλακέλσλ λα ζηξαθνχλ κφλν θαηά ηνπ ιαβφληνο, ζηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη, ελ
αλππαξμία ηνχηνπ, ζηνλ θιεξνλφκν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί πξνο ηνχην απφ ηνπο
ινηπνχο θιεξνλφκνπο».
2. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 78/98 (ΦΔΚ 72Α´) πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«Ζ αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν δηαθφπηεηαη, επίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αξκφδην
Όξγαλν αζθάιηζεο δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν δηθαηνινγεηηθά ή άιιε
πιεξνθνξία ρξήζηκε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ
ζην πξφζσπν ηνπ νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ, θαη ν
αζθαιηζκέλνο δελ πξνζθνκίζεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία εληφο εμακήλνπ απφ ηφηε πνπ
ηνπ δεηήζεθαλ, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αξκφδην Όξγαλν αζθάιηζεο αδπλαηεί λα
ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθά, επεηδή ν αζθαιηζκέλνο
έρεη αιιάμεη ηφπν θαηνηθίαο θαη δελ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηνλ ΟΓΑ ηε λέα δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ηνπ. Ζ αζθάιηζε δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ
Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο
Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΓΑ, απφ ηελ 1ε ηνπ κήλα έθδνζεο ηεο απφθαζεο.
Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη ζηε ζπλέρεηα ηα δεηεζέληα ζηνηρεία θαη
δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο ζηνλ
ΟΓΑ, επαλεγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα Αζθαιηζκέλσλ απφ ην κήλα πνπ πιεξνί ηηο
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο».
3.

Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Π.Γ. 78/98 (ΦΔΚ 72Α´) αληηθαζίζηαηαη σο

αθνινχζσο:
«1. Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΟΓΑ δχλαηαη λα δεηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ, νπνηεδήπνηε, ηελ
επαλεμέηαζε ππφζεζεο γηα αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε απφθαζεο πεξί εγγξαθήο ζηα
Μεηξψα Αζθαιηζκέλσλ, αλ απνδεηθλχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, φηη ε εγγξαθή
πξαγκαηνπνηήζεθε παξά ην λφκν, ή ηελ επαλεμέηαζε ππφζεζεο γηα αλάθιεζε ή
ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πεξί απνλνκήο ζχληαμεο απφθαζεο, αλ απνδεηθλχεηαη,
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, φηη ε ζχληαμε ρνξεγήζεθε παξά ην λφκν. Σν έγγξαθν γηα ηελ
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επαλεμέηαζε απεπζχλεηαη ζην Όξγαλν πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε. Πξνθεηκέλνπ
γηα απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Δηξελνδίθε ή Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ή ην
Όξγαλν εθδηθάζεσο Δθέζεσλ, ε αίηεζε επαλεμέηαζεο απεπζχλεηαη ζην αξκφδην
θαηά ην παξφλ Καηαζηαηηθφ Όξγαλν Δλζηάζεσλ».
4. Θεσξνχληαη λφκηκεο νη δαπάλεο γηα νθεηιέο ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ
Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.) πξνο Θεξαπεπηήξηα θαη αζθαιηζκέλνπο ηνπ πνπ αθνξνχλ
δαπάλεο λνζειείαο αζθαιηζκέλσλ πνπ λνζειεχηεθαλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο, ζηα παξαζηαηηθά ησλ νπνίσλ έρεη ηεζεί απφ ηνπο ειεγθηέο ηαηξνχο
επηθχιαμε.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ππ’ αξηζκ. 400/106/1979 Τπνπξγηθήο
Απνθάζεσο (ΦΔΚ Β’ 191) εθαξκφδνληαη γηα ηα πάζεο θχζεσο ζεξαπεπηήξηα ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο.
5. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Υξφλνο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο

απφ ηνλ Κιάδν ή

ηνλ ΟΓΑ

ζπλππνινγίδεηαη ζην ρξφλν αζθάιηζεο κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο».
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