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Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίστα-
ται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κατα-
βάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι,
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή
θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή κατα-
στατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του
ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%.
Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου

διαµορφώνεται σε 13,33%, µε την επιφύλαξη του δεύτε-
ρου εδαφίου της παραγράφου 3.

2.α. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαί-
ου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το κα-
θαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δρα-
στηριότητάς τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έ-
τος.
Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολο-

γίζονται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθο-
ρίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από την ά-
σκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούµενο

φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συµπερι-
λαµβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ει-
δικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογί-
ζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέ-
σµατος.
Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη

προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά
τους αυτή και για την εφαρµογή του παρόντος, το γινό-
µενο του πολλαπλασιασµού των συνολικών κερδών της
εταιρίας επί του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε µέ-
λους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικών κερδών
τα µέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφο-
ρές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται
τα ειδικότερα θέµατα των κανόνων προσδιορισµού της
βάσης υπολογισµού εισφορών ανά επαγγελµατική δρα-
στηριότητα, καθώς και ο τρόπος είσπραξης.
β. Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται

στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ως
άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υ-
πολογισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει του µηνιαί-
ου εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Tο ύψος
της βάσης υπολογισµού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα
εισφέρει και το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της επιλέ-
γονται από τους ασφαλισµένους µε την ως άνω αίτησή
τους, µε την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέ-
ου µηνιαίου εισοδήµατος.
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η ρύθµιση του

άρθρου 98.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ΄, 22 Νοεµβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις



Η νέα βάση υπολογισµού αρχίζει να εφαρµόζεται από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα υποβολής της αίτη-
σης και παύει να ισχύει είτε από τον επόµενο µήνα από
την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης
εκ µέρους του ασφαλισµένου είτε αυτοδικαίως και πριν
από την παρέλευση του επιλεγέντος, σύµφωνα µε τα α-
νωτέρω, χρονικού διαστήµατος, εφόσον προκύψει ανώ-
τερη βάση υπολογισµού βάσει του µηνιαίου εισοδήµατος
σε σχέση µε την επιλεγείσα. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.

3. Από 1.1.2017 η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού
επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο
ποσοστό εισφοράς καθορίζεται µε βάση το ποσό που α-
ντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθω-
τού.
Από 1.1.2019 η ελάχιστη µηνιαία εισφορά για τον κλά-

δο κύριας σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται του πο-
σού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού. 
Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοαπα-

σχολούµενου που απασχολείται παράλληλα ως µισθω-
τός σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η κατά το πρώ-
το εδάφιο της παρούσας παραγράφου µηνιαία ελάχιστη
βάση υπολογισµού διαµορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι
αποδοχές της µερικής απασχόλησης.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισο-

δήµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 38.

4. Διατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή µει-
ωµένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισµέ-
νους που προέρχονται από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πε-
νταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από
1.1.2017.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται: α) για τους υ-
γειονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση,
και β) για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, Οι δικηγόροι
αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 3.

6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βά-
σει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα Ασφάλι-
σης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν, ανεξαρτή-
τως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις
ασφαλιστικές εισφορές των παραγράφων 1, 2 και 3. 

7. Υποχρέωση εισφοράς, σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο, έχουν και τα εξής πρόσωπα:
α. Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κά-

θε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιω-
τικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά
δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσω-
πα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελµατι-
κή, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα).
β. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των Ανωνύµων

Εταιρειών µε επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική
δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον είναι µέ-
τοχοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.

γ. Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο
σκοπός είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί
κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον είναι
κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών.
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των ε-
ταίρων.
ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κε-

φαλαιουχικής Εταιρείας.
8. Υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων στην πα-

ράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου
Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που τυχόν προ-
βλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανα-
προσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να δια-
µορφωθούν στο ύψος που ορίζεται στην παράγραφο 1.

9. Στους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 που αµεί-
βονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποί-
ους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την
απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα, εφαρµόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρό-
πο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφο-
ράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
Αν η υπαγωγή του ασφαλισµένου στη ρύθµιση της πα-

ρούσας παραγράφου αµφισβητείται, µπορούν να υπο-
βληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ από οποιονδή-
ποτε συµβαλλόµενο. Με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης καθορίζεται η διαδικασία των αντιρρήσεων και ο
τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

10.α. Από 1.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρ-
θρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµι-
κών» (Α΄ 164), 6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης
Συµβολαιογράφων (136/167/16.2/7.3.1988 απόφαση Υ-
πουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β΄ 131), 4 του Κανο-
νισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987,
Α΄ 65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 4 του
α.ν. 2682/1940 (Α΄ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 4
του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παράγραφος Ζ΄
του   ν. 4043/2012 (Α΄ 25) και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989
(Α΄ 93) που προβλέπουν ένσηµα υπέρ της κοινωνικής α-
σφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δι-
καστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες. Οµοίως, κα-
ταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των Συµβολαιο-
γράφων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλι-
σης, Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) επί των
δικαιωµάτων τους από τη σύνταξη συµβολαίων και πρά-
ξεων. Ειδικώς, τα καταργούµενα ποσοστά επί των ανα-
λογικών δικαιωµάτων στα κρατικά - τραπεζικά συµβό-
λαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσο-
στά υπέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου,
προς τον οποίο αποδίδονται, προκειµένου να διανεµη-
θούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώ-
δικα Συµβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α΄ 96).
β. Από 1.1.2017 καταργείται η εισφορά υπέρ του πρώ-

ην ΤΕΑΔ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) επί του ενσήµου επικύρωσης
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164), όπως προστέθηκε µε την περί-
πτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄
230).

11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ
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του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοιβής ανά
δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέ-
πεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου
προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος απο-
στέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάστα-
ση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί µέσω
ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά,
αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.
Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµι-
σθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά
του ασφαλισµένου.
β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω

ρυθµίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισµένος
καταβάλλει τη διαφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5
του ν. 2042/1992.
γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη µηνι-

αία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά
συµψηφίζονται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του α-
ντίστοιχου έτους.

12. Από 1.1.2017 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει µε τις ασφα-
λιστικές εισφορές και την εισφορά που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ει-
δικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Κλάδος ασφαλισµένων
ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, και υπέρ των Αυτοτελώς και Α-
νεξάρτητα Απασχολούµενων - Κλάδος ασφαλισµένων
ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί εµµίσθων α-
σφαλισµένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και ε-
λευθέριο επάγγελµα, οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται
µόνον επί των µηνιαίων αποδοχών τους.

13. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν σαράντα (40)
χρόνια ασφάλισης, µπορούν µε αίτησή τους να καταβάλ-
λουν µειωµένη κατά ποσοστό 50%, ασφαλιστική εισφο-
ρά, παραιτούµενοι από την προσαύξηση της σύνταξής
τους ως προς τα επόµενα έτη ασφάλισης.

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις των περι-
πτώσεων β΄, ε΄, ιγ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 2326/1940 (Α΄145), των άρθρων 9, 10, 11 και 14 του
ν. 915/1979 (Α΄ 103), της παρ. 34 του άρθρου 27 του
ν. 2166/1993 (Α΄137), της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 1 του άρθρου 150 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

15. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς και οι ασφαλι-
στικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει των ο-
ποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµέ-
νων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή κα-
ταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής
στον ΟΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλισµέ-
νων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015,
παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016.

16. Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλι-
στικής εισφοράς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή απο-
δοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφο-
ρά των ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει των γενι-
κών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέ-

ωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλι-
σης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργο-
ληπτών Δηµοσίων Έργων, Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλι-
σης Υγειονοµικών, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), όπως
έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015, παραµένουν αµε-
τάβλητες µέχρι 31.12.2016. Η εισφορά για την ειδική
προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ και για τον κλάδο µονοσυνταξιού-
χων του ΤΣΑΥ καταργείται από την 1.1.2016.

17. Μέχρι 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του
παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από
τους υφιστάµενους, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος ασφαλιστικούς φορείς.

18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώ-
µη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρµογή των κα-
νόνων του παρόντος νόµου σχετικά µε τις εισφορές κα-
τηγοριών αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων επαγ-
γελµατιών, οι οποίοι µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας
Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδοση της
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, η ασφάλιση και
η καταβολή των εισφορών συνεχίζει µε το καθεστώς που
ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»

2. Οι ήδη εκδοθείσες, µέχρι τη έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 39Α στο ν. 4387/2016

Μετά το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από
τότε που ίσχυσε, άρθρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39Α

1. Από 1.1.2017 έως 31.12.2018, ειδικά για τους παλαι-
ούς και νέους ασφαλισµένους, κατά τη διάκριση του
ν. 2084/1992, που υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα
µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην α-
σφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολού-
µενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που
είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή ε-
πιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δη-
µοσίου δικαίου, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε
ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη
τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα
επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστη-
µα µετά το πέµπτο (5ο) έτος της υπαγωγής τους στην α-
σφάλιση.
Από 1.1.2019, τα ανωτέρω ποσοστά διαµορφώνονται

σε 13,33%.
2. Η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της οποί-

ας υπολογίζονται τα ποσοστά εισφοράς της παραγρά-
φου 1 αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπό-
µενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών. Η περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 39 εφαρµόζεται αναλόγως στην
παρούσα περίπτωση.

3.α. Από 1.1.2017 έως 31.12.2018: αα) το συνολικό πο-
σό που υπολείπεται του ποσοστού είκοσι τοις εκατό
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(20%) της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέ-
ντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης, αποτελεί ασφαλιστική ο-
φειλή υπολογιζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 39, προσαυ-
ξανόµενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 8 και ββ) το υπόλοιπο της διαφοράς
που προκύπτει από την καταβολή της µειωµένης κατά
την παράγραφο 2 εισφοράς σε σχέση µε την προβλεπό-
µενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
39 αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.
β. Από 1.1.2019, το υπόλοιπο της διαφοράς που προ-

κύπτει από την καταβολή της εισφοράς του παρόντος σε
σχέση µε την υποχρεωτική ελάχιστη µηνιαία εισφορά
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
3 του άρθρου 39, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.
Η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική οφειλή εξοφλείται

κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριό-
τητας του ασφαλισµένου κατά το προηγούµενο φορολο-
γικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται
εξ ολοκλήρου µέχρι και τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης.

4. Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς που ο-
φείλουν τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου στον Κλάδο
Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται σε ποσοστό 4%
υπολογιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµε-
νου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών.

5. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς που οφείλουν τα
πρόσωπα του παρόντος άρθρου στον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται ως εξής: 
α) Από 1.1.2017 έως 31.5.2019 σε ποσοστό 7% υπολο-

γιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κα-
τώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των εί-
κοσι πέντε (25) ετών. 
β) Από 1.6.2019 έως 31.5.2022, σε ποσοστό 6,5% υπο-

λογιζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού. 
γ) Από 1.6.2022 και εφεξής σε ποσοστό 6% υπολογι-

ζόµενο επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώ-
τατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού.»

Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από
τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

«Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ

1. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδι-
κών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως
αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από
1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοι-
νωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό κα-
θορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα α-

πό την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλ-
λη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος.
Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υ-

πολογίζεται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό
καθορίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από
την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, στο οποίο συµπε-
ριλαµβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.
Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολο-
γίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέ-
σµατος.
Ως φορολογητέο εισόδηµα καθενός εκ των συζύγων

και των ενήλικων τέκνων που απασχολούνται σε οικογε-
νειακή αγροτική εκµετάλλευση λαµβάνεται το κατώτατο
ασφαλιστέο εισόδηµα, όπως αυτό ορίζεται στην περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 2. Αν το ετήσιο φορολογητέο
εισόδηµα είναι ανώτερο από το γινόµενο των µελών της
εκµετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης υπολογισµού
της εισφοράς αναγόµενη σε ετήσια βάση, ως εισόδηµα
για κάθε µέλος της εκµετάλλευσης νοείται το πηλίκο της
διαίρεσης του εισοδήµατος προς τον αριθµό των µελών
της.

2. Το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για
τους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 και τους µελλο-
ντικούς ασφαλισµένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες, ορίζεται ως εξής:
α. Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της µηνιαίας

ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζε-
ται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταµένων, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστι-

κές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της µηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί
του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία
βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο α-
σφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που α-
ναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτα-
του βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι
πέντε (25) ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου
εισοδήµατος για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλι-
στικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2
του άρθρου 38.
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των

µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαµορφώνεται σε
14%.
δ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 το ποσοστό των µηνι-

αίων ασφαλιστικών εισφορών διαµορφώνεται σε ποσο-
στό 16%.
ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το ως άνω

ποσοστό διαµορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως
31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως
31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως
31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και ε-
ντεύθεν.

3. Από 1.1.2019 και εντεύθεν η ελάχιστη µηνιαία ει-
σφορά δεν µπορεί να υπολείπεται:
α. από 1.1.2019 έως 31.12.2019 του ποσού που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ποσού που αναλογεί
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στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασι-
κού µισθού άγαµου µισθωτού, 
β. από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 του ποσού που α-

ντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ποσού που αναλογεί
στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασι-
κού µισθού άγαµου µισθωτού, 
γ. από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 του ποσού που α-

ντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ποσού που αναλο-
γεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού, και 
δ. από 1.1.2022 και εντεύθεν του ποσού που αντιστοι-

χεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού που αναλογεί στο
70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού
µισθού άγαµου µισθωτού.

4. Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται
στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ως
άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υ-
πολογισµού από εκείνη που προκύπτει βάσει του µηνιαί-
ου εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1. Το ύψος της βάσης
υπολογισµού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει και
το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της επιλέγονται από
τους ασφαλισµένους µε την ως άνω αίτησή τους, µε την
επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου
εισοδήµατος. 
Η νέα βάση υπολογισµού αρχίζει να εφαρµόζεται από

την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα υποβολής της αίτη-
σης και παύει να ισχύει είτε από τον επόµενο µήνα από
την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης
εκ µέρους του ασφαλισµένου, είτε αυτοδικαίως και πριν
την παρέλευση του επιλεγέντος, σύµφωνα µε τα ανωτέ-
ρω χρονικού διαστήµατος, εφόσον προκύψει ανώτερη
βάση υπολογισµού βάσει του µηνιαίου εισοδήµατος σε
σχέση µε την επιλεγείσα. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.

5. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αναλογικά και στις εξής κατηγορίες ασφαλισµένων:
α) Στους ασφαλισµένους, που ανεξαρτήτως του χρό-

νου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, υπάγο-
νταν ή θα υπάγονται, έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών δια-
τάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά
ή πληθυσµιακά κριτήρια, ως προς τον τρόπο υπολογι-
σµού της µηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου
κύριας σύνταξης. 
β) Στους κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία

πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Α-
γροτών, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσο-
νται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συ-
στήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW. 
γ) Στους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία

πρώην ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί
στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυ-
ξη, όπως αυτά του αγροτουρισµού και της αγροβιοτε-
χνίας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυ-

τόν.
δ) Στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αγρότισ-

σες που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλη-
τές σε λαϊκές αγορές.
ε) Στους ασφαλισµένους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις

γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάγονταν ή θα υ-
πάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό
διάστηµα µέχρι εκατόν πενήντα (150) ηµερών ετησίως
σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποι-
ούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτη-
νοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και
κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλί-
ζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, και άρα
εξαιρούνται της ασφάλισης ως µισθωτοί για την απασχό-
λησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστηµα των εκα-
τόν πενήντα (150) ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά
τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις επι-
χείρησης ή εκµετάλλευσης. 

6. Οι ασφαλισµένοι που έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως µισθω-
τοί - ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων
χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλιστι-
κή εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, οπότε
και εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για
τους ασφαλισµένους µισθωτούς που προέρχονται από
το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς εργοδότη - ασφαλισµένου για τους άνω ασφα-
λισµένους διαµορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και έως 31.12.2019, ώστε την 1.1.2020 να δια-
µορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38.

7. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ’ αριθ. 1096/88 του
Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά µε την κα-
θιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της
παύσης της γεωργικής δραστηριότητας, δεν αποτελεί
λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον ΕΦΚΑ,
τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και µέχρι συ-
µπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασ-
σόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται
ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά
τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περί-
θαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση
που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους
ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι ασφαλισµένοι
αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και
2, που εφαρµόζονται αναλογικά. 

8. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρ-
θρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, κατα-
βάλλουν ποσοστό συµµετοχής υπέρ αυτού και η κρατική
επιχορήγηση καταργείται. Η συµµετοχή βαρύνει τον α-
σφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον
κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό συµµετοχής ορίζεται στο
0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2. 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (Α΄
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68), του άρθρου 2 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), καθώς και
της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε ό,τι αφορά
στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.

10. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών προσδιορίζεται το ασφαλιστέο εισόδηµα και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα-
ρόντος.»

2. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί
µέχρι την ψήφιση του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016

Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 αντικαθίστα-
ται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«2.α. Από 1.1.2017 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό
της µηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούµενων
και ελευθέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και
µετά την 1.1.1993, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του ΕΤΕΑΕΠ, διαµορφώνεται σε ποσοστό 7% υπολογι-
ζόµενο επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µι-
σθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε
ισχύει. Ειδικά για τους ασφαλισµένους στον τ. Τοµέα Ε-
πικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων
και του τ. Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του
τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ-
ΕΠ το ποσό της µηνιαίας εισφοράς του προηγούµενου ε-
δαφίου ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015, αντίστοι-
χα.
β. Από 1.6.2019 και µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της

µηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούµενων και ελευ-
θέρων επαγγελµατιών διαµορφώνεται σε 6,5%, υπολο-
γιζόµενο επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µι-
σθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
γ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της µηνιαίας ει-

σφοράς των αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων ε-
παγγελµατιών διαµορφώνεται σε 6% υπολογιζόµενο επί
του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού, όπως
εκάστοτε ισχύει.
δ. Από 1.1.2019 και µέχρι 31.5.2019 το ποσό της µηνι-

αίας εισφοράς για τους έµµισθους δικηγόρους πριν και
µετά την 1.1.1993, του οικείου τοµέα του κλάδου επικου-
ρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό
3,5% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,5% για τον
εντολέα, επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµoυ µι-
σθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
ε. Από 1.6.2019 και µέχρι 31.5.2022, το ποσό της µηνι-

αίας εισφοράς για τους έµµισθους δικηγόρους πριν και
µετά την 1.1.1993, του οικείου τοµέα του κλάδου επικου-
ρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό
3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για
τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου
µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της µηνιαίας ει-

σφοράς για τους έµµισθους δικηγόρους πριν και µετά
την 1.1.1993, του οικείου τοµέα του κλάδου επικουρικής
ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3%
για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3% για τον εντο-

λέα, επί του κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθω-
τού, όπως εκάστοτε ισχύει.
ζ. Οι ασφαλισµένοι της παρούσας παραγράφου, µε αί-

τησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε,
µπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογί-
ζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισµού από εκείνη που
προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού. Το ύψος της βάσης υπολογι-
σµού και το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της επιλέγο-
νται από τους ασφαλισµένους µε την αίτησή τους. 
η. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο
τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισµού, ο
τρόπος εξόφλησης των οφειλόµενων ασφαλιστικών ει-
σφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής: 

«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των α-
σφαλισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται ερ-
γοδοτική εισφορά για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµέ-
νους µισθωτούς. 
Το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των

µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, προσδιορί-
ζονται σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των ε-
ντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, µε εξαίρεση τους µισθω-
τούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του πρώην
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολο-
γίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια
σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. 
Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των ασφαλισµέ-
νων από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτών ορίζεται σε πο-
σοστό 4%, υπολογιζόµενο επί των ασφαλιστέων αποδο-
χών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται στα άρθρα 5 και 38. 
Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ όλων των πριν
και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένων αυτοτελώς απα-
σχολούµενων, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο
επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µι-
σθό άγαµου µισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, ό-
πως εκάστοτε ισχύει. 
Από 1.1.2019 το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής ει-

σφοράς για όλους τους πριν και µετά την 1.1.1993 α-
σφαλισµένους έµµισθους δικηγόρους, µισθωτούς µηχα-
νικούς και ιατρούς, των οικείων τοµέων του κλάδου πρό-
νοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζό-
µενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασι-
κό µισθό άγαµου µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδι-
κά για τους έµµισθους δικηγόρους, το ποσοστό του
προηγούµενου εδαφίου επιµερίζεται σε 2% για τον α-
σφαλισµένο και σε 2% για τον εντολέα.
Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στο
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ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, µπορούν να επιλέξουν τα ποσο-
στά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 να υπολογί-
ζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισµού από εκείνη που
προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος
της βάσης υπολογισµού και το χρονικό διάστηµα εφαρ-
µογής της επιλέγεται από τους ασφαλισµένους µε την
ως άνω αίτησή τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο
τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισµού της
µηνιαίας εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα που
προκύπτει για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016

Στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 98 του
ν. 4387/2016 η φράση «και επικουρικής σύνταξης, εφά-
παξ» αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε από τη λέξη
«σύνταξης».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
28 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Από 1.1.2019 για τους αυτοαπασχολούµενους, τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους
του άρθρου 40, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το πο-
σό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα
που προκύπτει, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά ύ-
ψους 20% το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε
µήνα ασφάλισης.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-
σµατικά, ύστερα από την καταβολή του ποσού εξαγοράς
που προβλέπεται, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το
ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό
- εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά ύψους
20% το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για την εξαγο-
ρά κάθε µήνα ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που α-
ναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται
για τον υπολογισµό του ποσού της ανταποδοτικής σύ-
νταξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΕΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώµατος

στο ΕΤΕΑΕΠ

1. Το άρθρο 1 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) εφαρµόζεται
αναλόγως για την έναρξη και λήξη του δικαιώµατος επι-
κουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Α-
σφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Προϋπόθεση
για την έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης εί-

ναι η προηγούµενη συνταξιοδότηση από το φορέα κύ-
ριας ασφάλισης.

2. Κατ’ εξαίρεση, η καταβολή της επικουρικής σύντα-
ξης λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας από το
ΕΤΕΑΕΠ αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης καταβο-
λής της κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την ηµεροµηνία
αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επι-
κουρικής σύνταξης και η αίτηση υποβληθεί µέσα σε τρεις
(3) µήνες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφα-
σης για την απονοµή της κύριας σύνταξης. 

Άρθρο 9
Τεχνικό ζήτηµα για την απονοµή επικουρικών 
συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ

1. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης των ασφαλισµέ-
νων του ΕΤΕΑΕΠ που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ.
ΕΤΑΑ, περί εξόφλησης των εισφορών των συνεισπρατ-
τόµενων κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ πα-
ροχών, για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.2016, για το
οποίο έχουν εξοφληθεί οι εισφορές για τον κλάδο κύ-
ριας ασφάλισης και έχει διενεργηθεί έλεγχος του χρό-
νου ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη και η εφάπαξ πα-
ροχή απονέµεται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

2. Το ΕΤΕΑΕΠ ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που
υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εντός δύο
(2) ετών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Σε
περίπτωση που µετά τον έλεγχο προκύπτει ότι τα στοι-
χεία αυτά δεν είναι ακριβή, εκτός από τις άλλες έννοµες
συνέπειες, αναζητούνται άτοκα από το ΕΤΕΑΕΠ οι αχρε-
ωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ

Αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις
από το τ. ΤΑΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ, και εφάπαξ παροχές από
το τ. ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ, που προέκυψαν από ανάκλη-
ση των σχετικών πράξεων απονοµής για λόγους που δεν
ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων δεν ανα-
ζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ. Τυχόν καταβληθέντα από
τους ασφαλισµένους του τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ ποσά
λόγω ανάκλησης των σχετικών πράξεων απονοµής επι-
κουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής επιστρέφονται
άτοκα, ενώ τυχόν καταβληθείσες από τους ασφαλισµέ-
νους εισφορές εξαγοράς χρόνου ασφάλισης δεν επι-
στρέφονται. 

Άρθρο 11
Αναγνώριση πλασµατικών χρόνων πριν την 1.1.2017

και αύξηση των συντάξιµων αποδοχών

Όποιος έχει εξαγοράσει πλασµατικό χρόνο πριν από
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και δεν έχει
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 4387/2016 καταβάλλοντας τη διαφορά της ήδη κα-
ταβληθείσας εισφοράς µε αυτή που είναι καταβλητέα,
σύµφωνα µε το ν. 4387/2016. 
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Άρθρο 12
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπροθέσµων 
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ 

που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1.α) Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντά-
χθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρµακεία, λοιπούς
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
(ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια
κ.λπ.), φαρµακευτικές εταιρείες, προµηθευτές υγειονο-
µικού και λοιπού υλικού κ.λπ., και προς ασφαλισµένους
των ΦΚΑ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον
ΕΦΚΑ µέχρι 31.12.2019.
β) Ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες

που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν, για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα, κατά περίπτω-
ση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρε-
σιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν έ-
χουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ
Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα - Εργαστήρια:
αα) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι δεκαπέντε χιλιά-

δες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5%).
ββ) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από δεκαπέντε

χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις ε-
κατό (10%).
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Απο-

κατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης για δαπά-
νες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό
(10%).
γ. Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί:
αα) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι τέσσερις χιλάδες

(4.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%).
ββ) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από τέσσερις χι-

λιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προµηθευτές Υγειονοµικού και λοιπού υλικού ποσο-

στό έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για δαπά-
νες ειδικών νοσοκοµειακών υλικών (υλικά λαπαροτο-
µίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεµβατικά, ενδοφακοί,
επιθέµατα µαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας

(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκ-
πτωσης πέντε τοις εκατό (5%).
στ. Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης οκτώ

τοις εκατό (8%). 
ζ. Φαρµακεία ποσοστό τρισίµιση τοις εκατό (3,5%).
Οι λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που προκύ-

πτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωµής προκαταβο-
λής, εξοφλούνται για οφειλές µέχρι δεκαπέντε (15.000)
ευρώ µε έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και για οφει-
λές πάνω από δεκαπέντε (15.000) ευρώ µε έκπτωση σα-
ράντα πέντε τοις εκατό (45%) επί της συναλλακτικής α-
ξίας (αξίας του παραστατικού προ Φ.Π.Α.), του αποµένο-
ντος, µετά την αφαίρεση της προκαταβολής, υπολοίπου.
Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισµένους και προς

τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν εκ-
καθαριστεί εξοφλούνται ολοσχερώς.

3. Για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώ-

σεων του παρόντος ο ΕΦΚΑ δύναται να επιχορηγείται α-
πό τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Εξαιρετικώς, για την οριστι-
κοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, τη δέσµευ-
ση και τη µεταφορά πιστώσεων και κεφαλαίων απαιτεί-
ται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η σύ-
νταξη και η υποβολή εντύπου συγκεντρωτικής κατάστα-
σης ανά παραστατικό ή προµηθευτή ή πάροχο ή κατηγο-
ρία δαπάνης. Το έντυπο της συγκεντρωτικής κατάστα-
σης, η ενταλµατοποίηση και η πληρωµή πραγµατοποιεί-
ται κατά παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς. Το ως ά-
νω έντυπο αρκεί για την ενταλµατοποίηση δαπανών από
τις υφιστάµενες πιστώσεις και µεταφορές κεφαλαίων,
που πραγµατοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό.

4. Οι οφειλές εξοφλούνται άµεσα µε την έκδοση χρη-
µατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έ-
λεγχο που διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόµενη έκπτω-

ση εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου µε την προσκό-
µιση στον ΕΦΚΑ πιστωτικού τιµολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του δικαι-

ούχου - παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι, απο-
δέχεται τη ρύθµιση αυτή για όλες τις απαιτήσεις του,
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και
παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη α-
ξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, συµπεριλαµβανο-
µένης της αξίωσης τόκων, µέχρι και την εξόφληση των
οφειλών, και από τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα.
γ) προσκοµισθεί στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία

φορολογική ενηµερότητα ή βεβαίωση οφειλής. Όταν
προσκοµίζεται από τον πάροχο βεβαίωση οφειλής, πα-
ρακρατείται από την αρµόδια υπηρεσία το ποσό αυτής
και αποδίδεται στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

5. Στην εκκαθάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων
δαπανών υγείας του πρώην ΕΤΑΑ, ειδικώς για την εφαρ-
µογή του παρόντος: 
α) Αρµόδιες για τη συγκέντρωση του συνόλου των πα-

ραστατικών των δαπανών υγείας ανά τοµέα είναι οι υ-
πάρχουσες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης
Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, ως εξής: 
αα) Το Τµήµα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας

της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας του Τοµέα Μηχανι-
κών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρό-
χους και ασφαλισµένους των τοµέων Μηχανικών.
ββ) Το Τµήµα Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης της Δι-

εύθυνσης Ασθενείας των Τοµέων Υγειονοµικών και το
Τµήµα Πληρωµής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας
της Διεύθυνσης Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, που υπά-
γεται απευθείας στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, για τις ληξι-
πρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλι-
σµένους των τοµέων Υγειονοµικών. 
γγ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-

σφάλισης - Παροχών των Τοµέων Συµβολαιογράφων, για
τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και
ασφαλισµένους των τοµέων Συµβολαιογράφων.
δδ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-

σφάλισης - Παροχών των Τοµέων Δικηγόρων Αθηνών,
για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους
και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Αθηνών.
εε) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-
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σφάλισης - Παροχών του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Πει-
ραιά, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρό-
χους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Πει-
ραιά.
στστ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Α-

σφάλισης - Παροχών του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων ε-
παρχιών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων ε-
παρχιών.
ζζ) Το Περιφερειακό Τµήµα Υγείας Δικηγόρων Θεσσα-

λονίκης, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς πα-
ρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Θεσ-
σαλονίκης.
Οι ανωτέρω οργανικές µονάδες είναι αρµόδιες και για

τη σύνταξη της κατάστασης πληρωµής δαπάνης, για κά-
θε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισµένο, η οποία, αφού υ-
πογραφεί από τον αρµόδιο διατάκτη, διαβιβάζεται µαζί
µε όλα τα δικαιολογητικά µε έγγραφο για οικονοµικό έ-
λεγχο, ενταλµατοποίηση και πληρωµή στην αρµόδια Οι-
κονοµική Υπηρεσία. Οι προϊστάµενοι των ανωτέρω τµη-
µάτων ορίζονται διατάκτες των οικείων δαπανών υγείας,
µε αρµοδιότητα να υπογράφουν την κατάσταση πληρω-
µής δαπάνης για κάθε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισµέ-
νο, και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για
το Τµήµα Πληρωµής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας
της Διεύθυνσης Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, ως διατά-
κτης ορίζεται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης. Η από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται µε µέριµνα του
αρµοδίου για την πληρωµή Τµήµατος Οικονοµικού της
Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αυτές ορίζονται ακολού-
θως, αφού βεβαιωθεί η ύπαρξη πίστωσης από τον Προϊ-
στάµενο του Τµήµατος Οικονοµικού της Περιφερειακής
Διεύθυνσης.
β) Αρµόδια για τον οικονοµικό έλεγχο, την οικονοµική

εκκαθάριση, την ενταλµατοποίηση και την εξόφληση
των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων δαπανών είναι τα Τµήµατα
Οικονοµικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων του
ΕΦΚΑ του άρθρου 48 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), ως ε-
ξής:
αα) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, για τις ληξιπρόθε-
σµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµέ-
νους των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων. 
ββ) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Υγειονοµι-
κών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρό-
χους και ασφαλισµένους των Τοµέων Υγειονοµικών.
γγ) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, για τις
ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και α-
σφαλισµένους των Τοµέων Συµβολαιογράφων, του Το-
µέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, του Τοµέα Υγείας Δικη-
γόρων Πειραιά, του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων επαρχιών
και του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής εκδίδονται ύστερα

από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, υπογράφονται από τον
συντάκτη τους, από τον Προϊστάµενο του οικείου Τµή-
µατος Οικονοµικού και από τον Διευθυντή της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανο-
νισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του
ΕΦΚΑ (Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017, Β΄ 1720). Η ε-
ξόφληση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής διε-
νεργείται οίκοθεν από τα ανωτέρω Τµήµατα Οικονοµι-
κού.

6. Στην εκκαθάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων
δαπανών υγείας του πρώην ΤΥΔΚΥ, ειδικά για την εφαρ-
µογή του παρόντος:
α) Αρµόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξι-

πρόθεσµων δαπανών υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ Νοµού Αττι-
κής είναι η υπάρχουσα οργανική µονάδα της Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, ως εξής:
αα) Το Τµήµα Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης

Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και την εκ-
καθάριση της δαπάνης. Μετά τον έλεγχο διενεργείται ε-
πί των δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης µε το εκκα-
θαριζόµενο υπέρ του δικαιούχου χρηµατικό ποσό, η ο-
ποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενήργησε
τον έλεγχο. Με βάση την πράξη εκκαθάρισης συντάσσε-
ται κατάσταση δαπάνης, στην οποία καταχωρίζεται αριθ-
µητικά και ολογράφως το χρηµατικό ποσό που εκκαθαρί-
ζεται µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, η οποία υπογράφε-
ται από τα υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν τον έ-
λεγχο και από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που εκ-
καθαρίζεται η δαπάνη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Η
κατάσταση δαπάνης διαβιβάζεται στο Τµήµα Λογιστηρί-
ου για την έκδοση εντάλµατος.
ββ) Το Τµήµα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης

Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρµόδιο για την ενταλµατοποίηση
και εξόφληση των ως άνω ληξιπρόθεσµων δαπανών. Τα
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής υπογράφονται από τον
συντάκτη τους, από τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου
και από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης ή τους νόµι-
µους αναπληρωτές τους. Η εξόφληση των Χρηµατικών
Ενταλµάτων Πληρωµής διενεργείται οίκοθεν από το α-
νωτέρω Τµήµα Λογιστηρίου.
β) Αρµόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξι-

πρόθεσµων δαπανών υγείας της Περιφέρειας, είναι τα
κατά τόπους Υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ), στα οποία µεταφέρθηκαν ως προσωπικό και αρµο-
διότητες οι τέως Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ,
µετά τη κατάργησή του και ειδικότερα τα αρµόδια Τµή-
µατα των υπηρεσιών αυτών.

7. Οφειλές προς παρόχους υπηρεσιών υγείας που εκ-
καθαρίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος συµψηφίζο-
νται µε τυχόν ληξιπρόθεσµες κάθε είδους οφειλές αυ-
τών προς τον ΕΦΚΑ, πλην των ρυθµισµένων. Ο συµψηφι-
σµός πραγµατοποιείται από τις ανωτέρω αρµόδιες υπη-
ρεσίες.

8. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσµης ο-
φειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση
της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφά-
λαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των
δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή. Η αποδο-
χή της εξόφλησης της απαίτησης από τους δικαιούχους
πραγµατοποιείται µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται
στις αρµόδιες για την πληρωµή υπηρεσίες.
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9. Με τις διατάξεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά
την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εκτός
συµβατικής σχέσης, εφόσον αποδεικνύεται η παροχή
των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων από τους
ΦΚΑ.
Η παραλαβή προϊόντων από τους ΦΚΑ τόσο για τις πε-

ριπτώσεις συναφθεισών συµβάσεων όσο και για αυτές
που έλαβαν χώρα εκτός αυτών, θεωρείται προσηκόντως
αποδεδειγµένη και µε την υπογραφή του οικείου πρωτο-
κόλλου έστω και από έναν αρµόδιο προς τούτο υπάλλη-
λο, καθώς και µε την ύπαρξη αντιγράφου παραλαβής τα-
χυµεταφορέα ή δελτίου αποστολής. Ειδικά για την εκκα-
θάριση παροχών προς ασφαλισµένους δεν απαιτούνται
οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα αντίστοιχα πα-
ραστατικά.

10. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του παρόντος εκ-
καθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

11. Εκκαθαρίσεις και πληρωµές ληξιπρόθεσµων υπο-
χρεώσεων, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 1, που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί θεωρού-
νται νόµιµες.

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

13. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της εκκαθάρισης και πληρωµής ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 13
Νοµική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Σε δίκες που αφορούν αξιώσεις ή υποχρεώσεις των
κλάδων υγείας που µεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41) και το εδάφιο 1β της υποπαραγράφου ΙΒ.1 της
παρ. ΙΒ΄ του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
στις οποίες διάδικος είναι το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦ-
ΚΑ, ή/και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να νοµιµο-
ποιείται στη διεξαγωγή των δικών αυτών και η νοµιµο-
ποίηση αυτή    περιλαµβάνει και την άσκηση ένδικων µέ-
σων, µέχρι και την αµετάκλητη περάτωσή τους. Η νοµική
θέση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις δίκες αυτές δεν θίγεται. Οι α-
ποφάσεις δεσµεύουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκτελούνται υ-
πέρ και εις βάρος του.

2. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαµβάνουν και τις
εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
δίκες.

Άρθρο 14
Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ

1. Η ηλικία των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ και των
µελών οικογενείας τους αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179). 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν
και τις αιτήσεις που εκκρεµούν, κατά την έναρξη ισχύος

του παρόντος ενώπιον της διοίκησης, σε οποιοδήποτε
στάδιο. 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81) κα-
ταργείται. 

Άρθρο 15
Μηχανογραφικό σύστηµα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ 

του Υπουργείου Οικονοµικών

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 395 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται, από τότε που ίσχυσε,
εδάφια ως εξής: 

«Μέχρι την πλήρη ένταξη του προηγούµενου εδαφίου,
η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών λειτουργεί και υποστηρίζει το
πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ για τη χορήγηση των
συντάξεων του Δηµόσιου Τοµέα. Οι λεπτοµέρειες της
συνεργασίας αυτής καθορίζονται σε σχετικό πρωτόκολ-
λο συνεργασίας µεταξύ του Διοικητή του ΕΦΚΑ και του
Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών.» 

Άρθρο 16
Τρόπος υπολογισµού σύνταξης των µονοσυνταξιούχων

ασφαλισµένων του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις
προ του ν. 4387/2016

1. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,
για τις οποίες εφαρµόζονται οι προγενέστερες του
ν. 4387/2016 διατάξεις, αν ο χρόνος ασφάλισης στον
κλάδο κύριας σύνταξης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζε-
ται µε το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιού-
χων του ίδιου Ταµείου, ο οποίος είναι λιγότερος από εί-
κοσι πέντε (25) έτη, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης

το ποσό που προβλέπεται από τις καταστατικές διατά-
ξεις του πρώην Ταµείου, και 
β) Για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξι-

ούχων επιπλέον ποσό ίσο µε το 1/25 του ποσού της προ-
σαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατά-
ξεις του πρώην Ταµείου για είκοσι πέντε (25) έτη ασφά-
λισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων. 
Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στον κλάδο Μονο-

συνταξιούχων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι
(6) µηνών και µικρότερο του ενός (1) έτους λογίζονται
ως εισφορές ενός (1) έτους. 

2. Ασφαλισµένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υπο-
βάλλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι 12.5.2016, η ο-
ποία βρίσκεται σε εκκρεµότητα, καθώς και συνταξιούχοι
του ίδιου Ταµείου µέχρι την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, οι
οποίοι κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συντα-
ξιοδοτική παροχή από τον Κλάδο των Μονοσυνταξιού-
χων λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον
Κλάδο, λαµβάνουν προσαύξηση σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 µόνο για τα έτη που έχουν καταβάλει εισφορές
στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων. Κατά τον επανυπολογι-
σµό των ήδη καταβεβληµένων µέχρι 12.5.2016 συντάξε-
ων του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνουν προσαύξηση
µόνο για τα έτη που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον
Κλάδο αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). 
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Άρθρο 17
Αντιµετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Για τις παροχές της παρ. 3 του άρθρου 29 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υ-
παιτιότητά των λαβόντων µετά από απόφαση της Τοπι-
κής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναζη-
τούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
επιστρέφονται άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο χορή-
γησής τους και έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων.
Τυχόν ήδη επιστραφέντα ποσά από τους συνταξιούχους
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεν αναζητούνται από
αυτούς.

Άρθρο 18
Παρακράτηση και συµψηφισµός µε οφειλές 
προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση

1. Η παρ 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνουν σε
παρακράτηση ποσοστού των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη κατά του φορέα, µέχρι του ύψους των ο-
φειλών, κατά αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 83 του ΚΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα παρα-
κρατούµενα ποσά συµψηφίζονται µε τις τελευταίες δό-
σεις της ρύθµισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσο-
στά παρακράτησης, τα αρµόδια όργανα, η τηρητέα διαδι-
κασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης της παραγράφου 1. 

Άρθρο 19
Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1

της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

Η ισχύς της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ.
ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) παρα-
τείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της. Σε περιπτώσεις
επαναλαµβανόµενης υπαγωγής στη ρύθµιση µε δηµιουρ-
γία νέων οφειλών, ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να α-
παιτήσει την προσκόµιση του συνόλου ή µέρους των
προβλεπόµενων στοιχείων και διασφαλίσεων.

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο πρώτο ε-
δάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4529/2018 (Α΄ 56) µετά από τις λέξεις «αναπηρίας ή
γήρατος» προστίθενται οι λέξεις «ή θανάτου».

Άρθρο 21
Νοµοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
διαγράφονται οι λέξεις «περίπτωση α΄».

Άρθρο 22
Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές

1. Σε περίπτωση θανάτου λόγω πληµµυρικών φαινοµέ-
νων, πυρκαγιών, σεισµών και λοιπών θεοµηνιών σε πλη-
γείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από την ε-
κάστοτε απόφαση των αρµοδίων Υπουργών, στον επιζώ-
ντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλλεται,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄
85), σύνταξη ποσού ίσου µε το ποσό της σύνταξης που
δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό αυτό κατα-
βάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης λόγω θανά-
του του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

2. Τέκνα για την εφαρµογή του παρόντος είναι αυτά
που ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016.

3. Το ποσό της σύνταξης της παραγράφου 1 επιµερίζε-
ται ως εξής:
α) Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το πενήντα τοις εκατό

(50%) του ποσού και τα τέκνα το υπόλοιπο πενήντα τοις
εκατό (50%) του ποσού κατ’ ισοµοιρία.
β) Αν δεν υπάρχουν τέκνα, ο επιζών σύζυγος δικαιού-

ται όλο το ποσό.
γ) Αν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, τα τέκνα δικαιού-

νται όλο το ποσό κατ’ ισοµοιρία.
4. Ως προς τα κατώτατα όρια του καταβαλλόµενου πο-

σού, ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του
ν. 4387/2016.

5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για θανά-
τους που επέρχονται µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/2016.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, 

ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΑΝΕΡΓΩΝ,  ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Άρθρο 23
Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευµένες 

αποδοχές και αποζηµίωση απόλυσης

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου µόνου του
α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόµενοι έχουν δι-
καίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήρι-
ξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περι-
ουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν
απαιτείται.»

2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
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«3. Στις υποθέσεις της παραγράφου 1, όταν ο εργοδό-
της παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας
τις σχετικές µε την καταβολή δεδουλευµένων αποδο-
χών και την καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης απόλυ-
σης, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα παράστασης πολιτι-
κής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρ-
τητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη.
Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.» 

Άρθρο 24
Αύξηση Τµηµάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ

1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2
του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«δδ) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζά-
νης, µε έδρα την Κοζάνη.»

2. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιι΄ ως εξής:

«ιι) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβε-
νών, µε έδρα τα Γρεβενά.»

3. Στην περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ζζ΄ ως εξής:

«ζζ) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ορε-
στιάδας, µε έδρα την Ορεστιάδα.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 της υποπαραγράφου Α΄
του άρθρου 49 του π.δ. 134/2017 αντικαθιστάται ως ε-
ξής:

«δ) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Κοζάνης, στα όρια του Νοµού Κοζάνης.»

5. Στην παρ. 6 της υποπαραγράφου Α΄ του άρθρου 49
του π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Γρεβενών, στα όρια του Νοµού Γρεβενών.»

6. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 11 της υποπαρα-
γράφου Α΄ του άρθρου 49 του π.δ. 134/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Έβρου, στα όρια των Δήµων Αλεξανδρούπολης-Σαµο-
θράκης.»

7. Στην παρ. 11 της υποπαραγράφου Α΄ του άρθρου 49
του π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ζ΄ ως ε-
ξής:

«ζ) Του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Ορεστιάδας, στα όρια των Δήµων Ορεστιάδας-Σουφλί-
ου- Διδυµοτείχου.»

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174), κατανέµονται από τις υφιστάµε-
νες κενές θέσεις προσωπικού του ΣΕΠΕ, οι θέσεις προ-
σωπικού των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Γρεβενών και Ορεστιάδας.

9. Για την έγκαιρη κάλυψη των θέσεων της παραγρά-
φου 8, επιτρέπεται η διενέργεια µετατάξεων τακτικών υ-
παλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παρέκκλι-
ση των κείµενων διατάξεων. Οι µετατάξεις του προηγού-
µενου εδαφίου διενεργούνται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, χωρίς τη γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλί-
ου, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που υποβάλλεται ε-
ντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της απόφασης
της παραγράφου 8.

10. Μέχρι την επαρκή στελέχωση των Τµηµάτων, η ο-
ποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας ασκούνται
από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κο-
ζάνης και Έβρου αντίστοιχα.

Άρθρο 25
Νοµική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραµµατέα, 

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Το άρθρο 20 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 20
Νοµική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

1. Ο Ειδικός Γραµµατέας, οι Ειδικοί Επιθεωρητές, οι
λοιποί Επιθεωρητές και οι υπάλληλοι του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και του ΣΕΠΕ που διενεργούν ή συνδράµουν
στη διενέργεια ελέγχων, τη συµφιλιωτική διαδικασία ή
τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, εν ενερ-
γεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται, διώκονται
ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλε-
ση ή µε αφορµή την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πα-
ρίστανται και εκπροσωπούνται από µέλος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). 

2. Το µέλος του ΝΣΚ ορίζεται µε απόφαση του Προέ-
δρου του ΝΣΚ, µετά από έγγραφο αίτηµα του Ειδικού
Γραµµατέα του ΣΕΠΕ προς το ΝΣΚ, εφόσον περιέλθει σε
αυτόν έγγραφη αίτηση του εξεταζόµενου, διωκόµενου ή
εναγόµενου. Σε υποθέσεις που αφορούν λοιπούς Επιθε-
ωρητές και υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του ΣΕΠΕ, η αίτησή τους προς τον Ειδικό Γραµµατέα συ-
νοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρε-
τούν. Σε υποθέσεις που αφορούν Ειδικούς Επιθεωρητές,
και Προϊσταµένους Διευθύνσεων του ΣΕΠΕ το αίτηµα
προς το ΝΣΚ συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Ειδι-
κού Γραµµατέα. Σε υποθέσεις που αφορούν τον Ειδικό
Γραµµατέα, το αίτηµα προς το ΝΣΚ συνοδεύεται από α-
ναλυτικό ενηµερωτικό έγγραφό του και εγκρίνεται προη-
γουµένως από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3. Η εκπροσώπηση των προσώπων της παραγράφου 1
από µέλος του ΝΣΚ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή
τους από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους σε ο-
ποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η εκπροσώπησή τους από
πληρεξούσιο δικηγόρο αποκλείει την εκπροσώπησή τους
παράλληλα και από µέλος του ΝΣΚ. 

4. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δι-
κηγόρο της επιλογής τους, το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλύ-
πτει τις δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται σε οποιοδή-

12



ποτε στάδιο της διαδικασίας κατά την προκαταρκτική
διαδικασία ή µε την ιδιότητα του κατηγορουµένου ή του
εναγοµένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, και µέχρι την α-
µετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, κατόπιν
υποβολής αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Σε υ-
ποθέσεις που αφορούν λοιπούς Επιθεωρητές και υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ, η αίτη-
ση συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υ-
πηρετούν. Σε υποθέσεις που αφορούν Ειδικούς Επιθεω-
ρητές και Προϊσταµένους Διευθύνσεων του ΣΕΠΕ η αί-
τηση συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Ειδικού
Γραµµατέα. Σε υποθέσεις που αφορούν τον Ειδικό Γραµ-
µατέα, η αίτηση υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραµµατέα,
µετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Εάν δεν υπάρξει θετική εισήγηση ή έγκριση, οι ως ά-
νω δαπάνες καταβάλλονται, κατόπιν υποβολής αίτησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6, υπό τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: 
α) Για τις ποινικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη απόφαση µε την οποία τα ως άνω πρόσωπα κη-
ρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή α-
µετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο
παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η
υπόθεση στο αρχείο. 
β) Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενά-

γοντος, εφόσον εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση
από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος
τους εγκλήµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή εξαιτίας αυτών. 
γ) Για τις αστικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται η
σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.

6. Η αίτηση για την κάλυψη των δαπανών των παρα-
γράφων 4 και 5 υποβάλλεται ενώπιον τριµελούς Επιτρο-
πής, αποτελούµενης από τον Νοµικό Σύµβουλο του Γρα-
φείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης ΣΕΠΕ. Η πληρωµή
των δαπανών εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής, ε-
φόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστατικά και µέχρι
το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής
πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνα-
κες του Κώδικα Δικηγόρων και στα Παραρτήµατα αυτού,
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

7. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο εγγράφονται οι
σχετικές πιστώσεις. 

8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να ε-
πιστρέψουν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις ως άνω δα-
πάνες εάν:
α) καταδικασθούν αµετάκλητα ή γίνει αµετάκλητα δε-

κτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί α-
µετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για α-
δικήµατα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα

σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ή εξ αφορµής αυτών,
β) αθωωθεί αµετάκλητα ο καθ’ ου η πολιτική αγωγή,
γ) επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε εκ των ποι-

νών των περιπτώσεων β΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για πειθαρχικό παράπτωµα
συναφές µε την υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, δεν δι-
καιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση για την κάλυψη µε-
ταγενέστερων δαπανών πληρεξούσιου δικηγόρου. Αν η
επιβληθείσα πειθαρχική ποινή ακυρωθεί αµετάκλητα, ε-
φαρµόζονται αναλογικά η διαδικασία και οι προϋποθέ-
σεις των παραγράφων 5 και 6. 

9. Στις δίκες και διαδικασίες της παραγράφου 1, καθώς
και σε εκείνες στις οποίες τα πρόσωπα αυτά έχουν την ι-
διότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ή υποθέσεις εξ αφορµής αυτών, έχουν
εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελει-
ών του ΝΣΚ. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών ορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις και ειδι-
κότερα διαδικαστικά ζητήµατα, προθεσµίες για την υπο-
βολή του αιτήµατος πληρωµής των δαπανών, η διαδικα-
σία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

11. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν έναντι κά-
θε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, υποθέσεις.

Άρθρο 26
Ποινικά αδικήµατα σε βάρος του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Στον ν. 3996/2011 προστίθεται νέο άρθρο 20Α ως ε-
ξής:

«Άρθρο 20Α
Ποινικά αδικήµατα σε βάρος του Ειδικού Γραµµατέα,

των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Η τέλεση των εγκληµάτων των άρθρων 229, 308 έως
και 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βά-
ρος του Ειδικού Γραµµατέα, των Ειδικών Επιθεωρητών,
των λοιπών Επιθεωρητών και των υπαλλήλων του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ που διενεργούν ή συν-
δράµουν στη διενέργεια ελέγχων, τη συµφιλιωτική διαδι-
κασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, κα-
τά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή για λόγους σχετι-
κούς µε την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντι-
κή περίσταση.» 

Άρθρο 27
Δωρεάν µετακίνηση ανέργων

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258)
προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:

«ιζ) για την εξασφάλιση της δωρεάν µετακίνησης των
ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του µε τα µέσα
µαζικής µεταφοράς»

2. Το δεύτερο εδάφιο της υπ’ αριθµ. οικ. Α-40580/
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3128/29.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1293),
η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου µε το άρθρο
77 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τη χορήγηση της δωρεάν αυτής µεταφοράς,
εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄
33), το άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), η παρ. 2 του
άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και το άρθρο 86 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59).» 

3. Το µόνο εδάφιο του άρθρου 45 του ν. 4554/2018 (Α΄
130) αριθµείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παρά-
γραφος 2 ως εξής:

«2. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέχουν θέση συµ-
βάσεων δυνάµει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),
για τη δωρεάν µετακίνηση ανέργων εγγεγραµµένων στα
µητρώα του ΟΑΕΔ, δύναται να καλύπτονται από τον
ΟΑΕΔ. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο του έτους ανα-
φοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, και καλύπτονται
από τις πιστώσεις της ετήσιας επιχορήγησης του ΟΑΕΔ
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Με τις αποφάσεις του
πρώτου εδαφίου ή όµοιες, µετά από γνώµη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζονται όλες οι ανα-
γκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου.» 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από γνώµη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, δύναται να καταρτίζο-
νται και να υλοποιούνται ειδικά προγράµµατα για τη δω-
ρεάν µετακίνηση των ανέργων εγγεγραµµένων στα µη-
τρώα του ΟΑΕΔ. Με την απόφαση του προηγούµενου ε-
δαφίου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών. 

Άρθρο 28
Συµµετοχή Σ.Β.Β.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 

και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 2956/2001 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών µε τους α-
ναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Ένας (1)
από τον Σ.Ε.Β., ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) α-
πό την Ε.Σ.Ε.Ε., ένας (1) από τον Σ.Ε.Τ.Ε. και ένας (1) α-
πό το Σ.Β.Β.Ε.. Καθένας από τους ανωτέρω εκπροσώ-
πους αναλαµβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ διαδοχικά για ένα (1) έτος, µε σειρά που κα-
θορίζεται από κοινού.»

2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Πέντε (5) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρω-
τές που ορίζει η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλά-
δος (ΓΣΕΕ).
γ) Πέντε (5) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρω-

τές που ορίζονται ως εξής: ένας (1) από το Σύνδεσµο Ε-
πιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ένας (1) από τη Γε-
νική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπό-
ρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), ένας (1) από την Εθνική Συνο-
µοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), ένας (1) από το
Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και ένας (1) από το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος (ΣΒΒΕ).»

3. Μέχρι τη διαµόρφωση των συνθέσεων του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και της Επιτροπής του

ΕΛΕΚΠ, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1
και 2, τα συλλογικά αυτά όργανα εξακολουθούν να λει-
τουργούν νόµιµα ως έχουν. 

Άρθρο 29
Ειδικά προγράµµατα απασχόλησης ανέργων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη οµάδων ανέργων εγ-
γεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., µε προτεραιό-
τητα στους µακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς οµά-
δες ανέργων, σε ειδικά προγράµµατα απασχόλησης στο
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται: 
α) οι φορείς υποδοχής και οι υποχρεώσεις τους,
β) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικά ωφε-

λουµένων,
γ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των δυνητικά ω-

φελουµένων και η µοριοδότηση των κριτηρίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απα-

σχόλησης, 
ε) η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων, οι αµοιβές

των ωφελουµένων και η διαδικασία καταβολής των απο-
δοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, 
στ) η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της α-

πασχόλησης ανέργου ή/και του προγράµµατος,
ζ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση του προγράµµατος

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίησή
του.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Αρµόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραµ-
µάτων του παρόντος είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος εκδίδει
δηµόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραµµα. Στην πρόσκλη-
ση εξειδικεύονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η δια-
δικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητι-
κών, η υποβολή και εξέταση ενστάσεων, η κατάρτιση
προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης, η διαδι-
κασία υπόδειξης των ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον ο-
ριστικό πίνακα κατάταξης, η διαδικασία για την τοποθέ-
τηση στους φορείς υποδοχής και λοιπές λεπτοµέρειες ε-
φαρµογής κάθε προγράµµατος.» 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για
προγράµµατα που θα προκηρυχθούν µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Αποζηµίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές

συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
η λέξη «αµοιβής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αποζη-
µίωσης». 
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2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την αποζηµίωση των δικαστικών αντιπροσώπων
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).»

Άρθρο 31
Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Η υπ’ αριθµ. 6537/494 «Σύµβαση Συντήρησης του Ολο-
κληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Επι-
θεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» παρατείνεται αυτοδι-
καίως από τη λήξη της έως τις 31.12.2019. Μέχρι τις
31.12.2018 προκηρύσσεται διαγωνισµός για την ανάθε-
ση των υπηρεσιών αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις. Η σύµβαση του πρώτου εδαφίου λύεται αυτοδι-
καίως και πριν το πέρας της προθεσµίας που προβλέπε-
ται σε αυτό, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανά-
θεσης στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του
δεύτερου εδαφίου και υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 

Άρθρο 32
Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ

Δαπάνες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το 2017 και αφο-
ρούν τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του φορέα, ό-
πως την καθαριότητα, τα ταχυδροµικά τέλη, τα τηλεφω-
νικά τέλη, το φωτισµό και την κίνηση, την επισκευή και
τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη συντήρη-
ση και την τεχνική υποστήριξη συστηµάτων πληροφορι-
κής, τις λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων και ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες,
την επισκευή και συντήρηση µόνιµου και λοιπού εξοπλι-
σµού, διαφηµίσεις, δηµοσιεύσεις και συνδροµές σε εφη-
µερίδες και περιοδικά, µισθώµατα, κοινόχρηστα, τη µη-
χανογραφική επεξεργασία στοιχείων, µεταφορές, προ-
µήθειες µηχανηµάτων και δικαστικά έξοδα, θεωρούνται
σύννοµες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, και, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί, δύναται να
πληρώνονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
του ΕΦΚΑ του  έτους 2018 και 2019.

Άρθρο 33
Ελεγκτές ΠΕΚΑ

1. Οι ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέ-
ντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εν ενεργεία και διατελέσαντες,
εφόσον εξετάζονται, διώκονται ή ενάγονται για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται και εκπρο-
σωπούνται από δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του
ΕΦΚΑ. 

2. Η εκπροσώπηση των προσώπων της παραγράφου 1
από δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ δεν α-
ποκλείει την εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικη-
γόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.
Η εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικηγόρο απο-
κλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από δικη-
γόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. 

3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δι-
κηγόρο της επιλογής τους, ο ΕΦΚΑ καλύπτει τις δαπά-

νες, στις οποίες υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή µε
την ιδιότητα του κατηγορουµένου ή του εναγοµένου ή
του πολιτικώς ενάγοντα, και µέχρι την αµετάκλητη εκδί-
καση των σχετικών υποθέσεων, κατόπιν υποβολής αίτη-
σης σύµφωνα µε την παράγραφο 5, η οποία συνοδεύεται
από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετούν. 

4. Εάν δεν υπάρξει θετική εισήγηση, οι ως άνω δαπά-
νες καταβάλλονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, σύµφω-
να µε την παράγραφο 5, υπό τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: 
α) Για τις ποινικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη απόφαση µε την οποία τα ως άνω πρόσωπα κη-
ρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή α-
µετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο
παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η
υπόθεση στο αρχείο. 
β) Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενά-

γοντος, εφόσον εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση
από την οποία να προκύπτει η διάπραξή του σε βάρος
τους εγκλήµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή εξαιτίας αυτών. 
γ) Για τις αστικές υποθέσεις, εφόσον εκδοθεί αµετά-

κλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται η
σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.

5. Η αίτηση για την κάλυψη των δαπανών των παρα-
γράφων 3 και 4 υποβάλλεται ενώπιον τριµελούς Επιτρο-
πής, αποτελούµενης από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, τον
Νοµικό Σύµβουλο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
ΕΦΚΑ και τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 
Η πληρωµή των δαπανών εγκρίνεται µε απόφαση της

Επιτροπής, εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστα-
τικά και µέχρι το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε
διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται
στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και στα Παραρτή-
µατα αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του ΕΦΚΑ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώ-
σεις. 

7. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να ε-
πιστρέψουν στον ΕΦΚΑ τις ως άνω δαπάνες εάν:
α) καταδικασθούν αµετάκλητα ή γίνει αµετάκλητα δε-

κτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί α-
µετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για α-
δικήµατα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα
σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ή εξ αφορµής αυτών,
β) αθωωθεί αµετάκλητα ο καθ’ ου η πολιτική αγωγή,
γ) επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε εκ των ποι-

νών των περιπτώσεων β΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για πειθαρχικό παράπτωµα
συναφές µε την υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, δεν δι-
καιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση για την κάλυψη µε-
ταγενέστερων δαπανών πληρεξούσιου δικηγόρου. Αν η
επιβληθείσα πειθαρχική ποινή ακυρωθεί αµετάκλητα, ε-
φαρµόζονται αναλογικά η διαδικασία και οι προϋποθέ-
σεις των παραγράφων 4 και 5. 

8. Στις δίκες και διαδικασίες της παραγράφου 1, καθώς
και σε εκείνες στις οποίες τα πρόσωπα αυτά έχουν την ι-
διότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των
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καθηκόντων τους ή υποθέσεις εξ αφορµής αυτών, έχουν
εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελει-
ών του ΝΣΚ. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών ορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις και ειδι-
κότερα διαδικαστικά ζητήµατα, προθεσµίες για την υπο-
βολή του αιτήµατος πληρωµής των δαπανών, η διαδικα-
σία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραγράφων
1 έως 8.

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 εφαρµόζο-
νται και στις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, υποθέσεις και υπερισχύουν έναντι κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
των παραγράφων 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17 και
του άρθρου 20Α του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) εφαρµόζο-
νται αναλογικά και για τους ελεγκτές των ΠΕΚΑ.

12. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17
του ν. 3996/2011 η φράση «του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «του ΕΦΚΑ». 

13. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 καταργεί-
ται. 

14. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3996/2011 εφαρ-
µόζονται αναλόγως και για τον ΕΦΚΑ.

Άρθρο 34
Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόµενων φορέων

1. Στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθή-
σεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατά-
στασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών
(ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους, συστήνονται
οργανικές θέσεις προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των επόµενων παραγράφων.

2. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης συστήνονται τριάντα
πέντε (35) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσο-
νται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις επτά (7):
αα) Κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, θέση µία

(1).
ββ) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, θέση µία

(1).
γγ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργα-

σίας, θέσεις δύο (2).
δδ) Κλάδου Νηπιαγωγών, θέση µία (1).
εε) Κλάδου Ψυχολόγων, θέσεις δύο (2).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

πέντε (5):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Εργοθεραπευτών, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργα-

σίας, θέσεις δύο (2).
δδ) Κλάδου Λογοθεραπευτών, θέση µία (1).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις είκοσι µία (21):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις δέκα (10).

ββ) Κλάδου Κοινωνικών Επιµελητών/Φροντιστών Παι-
διών, θέσεις τρεις (3).
γγ) Κλάδου Μαγείρων, θέσεις δύο (2).
δδ) Κλάδου Οδηγών, θέσεις τρεις (3).
εε) Κλάδου Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντί-

δας ΑµεΑ, θέσεις δύο (2).
στστ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων (Ηλεκτρολόγων),

θέση µία (1).
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις δύο (2).
3. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττι-

κής συστήνονται ογδόντα (80) θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδι-
κότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Λογοθεραπευτών, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις εξήντα τρεις (63):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις είκοσι πέντε (25).
ββ) Κλάδου Βοηθών Βρεφοκόµων, θέσεις δεκαεννέα

(19). 
γγ) Κλάδου Μαγείρων, θέσεις πέντε (5).
δδ) Κλάδου Κοινωνικών Επιµελητών, θέσεις έντεκα

(11).
εε) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέση µία (1).
στστ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων, θέσεις δύο (2). 
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δεκατέσσερις (14):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις έντεκα (11).
ββ) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, θέσεις

τρεις (3).
4. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βο-

ρείου Αιγαίου συστήνονται πέντε (5) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Μαγείρων, θέση µία (1). 
ββ) Κλάδου Τεχνικών (Οδηγών), θέση µία (1). 
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις δύο (2).
5. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δέκα (10):
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αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-
τών, θέσεις πέντε (5).
ββ) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέσεις

πέντε (5).
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις τρεις (3).
6. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτι-

κής Μακεδονίας συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέσεις

τέσσερις (4).
7. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπεί-

ρου συστήνονται πέντε (5) θέσεις µόνιµου προσωπικού,
που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις πέντε (5):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τέσσερις (4).
ββ) Διοικητικός Επιµελητών Παιδιών, θέση µία (1).
8. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας συστήνονται δέκα (10) θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδι-
κότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Διαιτολόγων, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις οκτώ (8):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις οκτώ (8). 
9. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιο-

νίων Νήσων συστήνονται δεκατρείς (13) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις τρεις (3):
αα) Κλάδου Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, θέσεις δύο

(2).
ββ) Κλάδου Διοικητικού-Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις οκτώ (8):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις οκτώ (8). 
10. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας συστήνονται πενήντα µία (51) θέ-
σεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κα-
τηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέσεις δύο (2).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις σαράντα έξι (46):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις σαράντα δύο (42).
ββ) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέσεις

τρεις (3).
γγ) Κλάδου Βοηθών Παιδαγωγών, θέση µία (1).
11. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Κρήτης συστήνονται πενήντα (50) θέσεις µόνιµου προ-
σωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Ιατρών/Ιατρών Ειδικοτήτων, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέσεις δύο (2).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέση µία (1).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τριάντα τρεις (33):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις είκοσι επτά (27).
ββ) Κλάδου Επιµελητών, θέσεις έξι (6).
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δώδεκα (12):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις δώδεκα (12).
12. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου συστήνονται επτά (7) θέσεις µόνιµου προ-
σωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τρεις (3).
ββ) Κλάδου Βοηθών Βρεφοκόµων, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

τρεις (3):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέσεις τρεις (3).
13. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας συστήνονται έντεκα (11) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

έξι (6):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Νοσηλευτικής, θέσεις δύο (2).
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις πέντε (5):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-

τών, θέσεις τέσσερις (4).
ββ) Κλάδου Μαγείρων, θέση µία (1).
14. Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας

συστήνονται έξι (6) θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κα-
τατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ε-
ξής:
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α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-
ση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):

αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόµων/Βοηθών Νοσηλευ-
τών, θέσεις τέσσερις (4).
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού,

θέση µία (1).
15. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(ΕΚΚΑ) συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις πέντε (5):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Μηχανικών, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Ψυχολόγων, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

έξι (6):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέσεις έξι (6).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Φροντιστών, θέσεις τέσσερις

(4).
16. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυ-

φλών (ΚΕΑΤ) συστήνονται είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
µόνιµου προσωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγο-
ρία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις έξι (6):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Οικονοµικού, θέσεις δύο (2).
ββ) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, θέση µία

(1).
γγ) Κλάδου Ψυχολόγων, θέση µία (1).
δδ) Κλάδου Ελληνικής Φιλολογίας, θέση µία (1).
εε) Κλάδου Πληροφορικής, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).  
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δεκαεπτά (17):
αα) Κλάδου Βοηθών Βρεφοκόµων, θέση µία (1).
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις δύο (2).
γγ) Κλάδου Επιµελητών Πρόνοιας, θέσεις έξι (6).
δδ) Κλάδου Μαγείρων, θέσεις τρεις (3).
εε) Κλάδου Τεχνικών-Οδηγών, θέσεις τέσσερις (4).
στστ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων (Συντηρητής Κτι-

ρίων), θέση µία (1).
17. Στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ) συστήνονται δέκα

(10) θέσεις µόνιµου προσωπικού που κατατάσσονται, α-
νά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις έξι (6):
αα) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, θέσεις τέσ-

σερις (4).
ββ) Κλάδου Ψυχολόγων, θέση µία (1).

γγ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργα-
σίας, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Ερ-

γασίας, θέσεις δύο (2).
ββ) Κλάδου Λογιστικής, θέση µία (1).
γγ) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, θέση µία (1).

Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων

1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται
µε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Προκηρύξεις για την
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότε-
ρο µέχρι τις 28.2.2019. Στις προκηρύξεις του προηγού-
µενου εδαφίου, η εµπειρία που προβλέπεται στην περί-
πτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ε-
φόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε
στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθή-
σεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατά-
στασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών
(ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους, µε συµβάσεις ο-
ρισµένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδή-
ποτε από τους ανωτέρω φορείς, µοριοδοτείται µε είκοσι
(20) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ
(48) µήνες και µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα για κάθε ε-
πόµενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) µηνών και µέχρι
τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, για το σύνολο των
θέσεων που προκηρύσσονται.

2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινά-
κων διοριστέων για τις προσλήψεις της παραγράφου 1
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2019, επιτρέ-
πεται, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητι-
κού Συµβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχό-
ληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυ-
τούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλω-
τες και ευπαθείς οµάδες. 

3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της πα-
ραγράφου 2, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές προ-
ϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρ-
θρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν µετα-
βάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της ο-
ποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυ-
τές, ενώ δεν προσµετράται στην ειδική µοριοδότηση της
εµπειρίας της παραγράφου 1.

Άρθρο 36
Διοικητικά Συµβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίστανται ως εξής:

«Τα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται µε την παράγραφο 1,
διοικούνται από Διοικητικά Συµβούλια επτά (7) έως έντε-
κα (11) µελών µε τριετή θητεία. Μέλη των Διοικητικών
Συµβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος,
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Β΄ Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) έως οκτώ (8) µέλη, ο α-
κριβής αριθµός των οποίων προσδιορίζεται από τον οι-
κείο Οργανισµό Λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 5. Μέχρι τη δηµοσίευση των Οργανισµών Λειτουρ-
γίας τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, τα Ν.Π.Δ.Δ.
που συνιστώνται µε την παράγραφο 1 διοικούνται από ε-
πταµελή Διοικητικά Συµβούλια µε τριετή θητεία, µέλη
των οποίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος,
Β΄ Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) µέλη.»

2. Οι ήδη εκδοθείσες, µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, υπουργικές αποφάσεις για τον ορισµό µελών Δι-
οικητικών Συµβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 37
Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ

1. Τα περιφερειακά γραφεία/ενότητες του Εθνικού Ιν-
στιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ),
που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθµ.
16905/4347/10.5.2016 απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β΄ 1362), καταργούνται από 1.1.2019. 

2. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία/ε-
νότητες της παραγράφου 1, µεταφέρεται µε τη θέση που
κατέχει στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)
ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. 

3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει πίνακα µε τις υπηρε-
σίες υποδοχής των φορέων της παραγράφου 2, ο οποίος
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του ΕΙΕ-
ΑΔ. Οι αιτήσεις προτίµησης του προσωπικού που υπηρε-
τεί στα γραφεία/ενότητες της παραγράφου 1, υποβάλλο-
νται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού
και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα. 

4. Για τη µεταφορά του προσωπικού λαµβάνεται υπό-
ψη η σειρά προτίµησης των αιτούντων και, εφόσον υ-
πάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων του ίδιου κλάδου για την ί-
δια υπηρεσία υποδοχής, προηγείται ο υπάλληλος µε τον
περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Σε περίπτωση υπαλλή-
λων µε τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, προηγείται ο µεγαλύ-
τερος σε ηλικία. 

5. Το προσωπικό µεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδο-
χής µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η µεταφορά του
προσωπικού διενεργείται µε την ίδια εργασιακή σχέση
και στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθµίδας. Το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµό και µι-
σθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
περί χρόνου που αναγνωρίζεται στο Δηµόσιο. 

6. Το χρονικό διάστηµα, που τυχόν µεσολαβεί, από την
κατάργηση των γραφείων/ενοτήτων της παραγράφου 1
έως τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5 και
την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται, για κάθε συνέπεια,
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και οι αντίστοιχες α-
ποδοχές καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης
(ΕΙΕΑΔ).

Άρθρο 38
Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου έκτου του
ν. 4432/2016 (Α΄ 212) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 31η Οκτωβρίου 2018.»

2. Στην παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014
(Α΄ 270) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «έτους 2017» αντικα-

θίστανται από τις λέξεις «έτους 2018»,
β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της ρύθµισης αυτής παρατείνεται από τη λή-

ξη της έως 30.6.2019.»
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του

ν. 3580/2007 (Α΄129), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονοµική Περιφέρεια καταρ-

τίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρι-
κών ιατρών ανά ειδικότητα.
Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτί-

ζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών
ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του
Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήµατά του.
Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγρα-

φής, µετά από αίτησή τους, ειδικευµένοι ιατροί και οδο-
ντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλι-
κίας τους και α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπη-
κόων κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να
προκύπτει η σύναψη συµφώνου συµβίωσης µε Έλληνα/Ελ-
ληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών µε δελτίο παραµονής
επί µακρόν διαµένοντος ή κάτοχοι µπλε κάρτας της Ε.Ε. ή
κάτοχοι δελτίου παραµονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι
δελτίου άδειας παραµονής οµογενούς, β) είναι κάτοχοι ά-
δειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού ε-
παγγέλµατος, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρι-
κής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καµία
άλλη έµµισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, µε εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παρατα-
θεί η σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4272/2014 (Α΄ 145).
Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν µπο-

ρούν να παραµείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε
(5) έτη.»

Άρθρο 39

Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) τρο-
ποποιείται ως εξής: 
α) Το τρίτο εδάφιο «Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υ-

πουργό Εσωτερικών» αντικαθίσταται από το εδάφιο «Η
εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης».
β) Στο πέµπτο εδάφιο η φράση «εκπροσωπεί ο Υπουρ-

γός Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «εκπρο-
σωπεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενηµέρωσης».
γ) Το ενδέκατο εδάφιο «Η εταιρεία διοικείται από εν-

νεαµελές διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ορίζεται για
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τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών»
αντικαθίσταται από το εδάφιο «Η εταιρεία διοικείται από
εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ορίζεται για
τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης».
δ) Το τελευταίο εδάφιο «Το καταστατικό της εταιρείας

µπορεί να τροποποιείται, να συµπληρώνεται και να κωδι-
κοποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της ε-
ταιρείας, που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών» αντικαθίσταται από το εδάφιο «Το καταστα-
τικό της εταιρείας µπορεί να τροποποιείται, να συµπλη-
ρώνεται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης».

Άρθρο 40
Ρύθµιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελµατίες 

ενταγµένους σε προγράµµατα έναρξης ή επανέναρξης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ

Άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι ε-
ντάσσονται σε προγράµµατα έναρξης ή επανέναρξης ε-
πιχειρηµατικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, και οφείλουν
ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν υπαχθεί σε καθε-
στώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα και
παραµένουν ενήµεροι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των
προγραµµάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέ-
χουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό
της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαµβάνουν οι ενταγ-
µένοι στα προγράµµατα αυτά, παρακρατείται ποσοστό
25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης
των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω
προσώπων και η µη υπαγωγή τους σε ρύθµιση βεβαιώνε-
ται από τον ΕΦΚΑ.

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για την επέκταση του Προγράµµατος 

«Σχολικά Γεύµατα» στα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια

Τα αδιάθετα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
χρηµατικά ποσά του έργου «Κάρτα Αλληλεγγύης», όπως
αυτό υλοποιήθηκε µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στο πλαίσιο της παρ.
3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. οικ.494/7.4.2015 κοινής υ-
πουργικής απόφασης (Β΄577) και του άρθρου 3 του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29), µεταφέρονται µέσα σε ένα (1) µήνα
από την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος Α.Ε. στον Οργανισµό Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και ειδι-
κότερα στον κωδικό αριθµό εξόδων 2861 του προϋπολογι-
σµού του, για την επέκταση του Προγράµµατος «Σχολικά
Γεύµατα» στα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) και
της υπ' αριθµ. Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1299). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
θορίζονται τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις έ-
νταξης των σχολικών µονάδων του προηγούµενου εδα-

φίου στο Πρόγραµµα, ο τρόπος υλοποίησης της επέκτα-
σης του Προγράµµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή της.

Άρθρο 42
Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται πα-
ράγραφος 14, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«14. Ο µερισµατούχος του ΜΤΠΥ, που διορίζεται σε ο-
ποιαδήποτε θέση του Δηµοσίου µε οποιαδήποτε σχέση,
δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του
ΜΤΠΥ. Στην περίπτωση αυτή το δικαιούµενο µέρισµα
δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται. Α-
πό την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη καταργείται.»

Άρθρο 43
Εκκαθάριση της κράτησης της περίπτωσης β1 

της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145)

Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών
και Υποδοµών καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε
τη διαχείριση, διάθεση και κατανοµή των εισπραχθέντων
ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145 ).

Άρθρο 44
Προσθήκη στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196)

Στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, προστίθε-
ται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ανα-
στέλλεται η καταβολή των τρέχουσων ασφαλιστικών ει-
σφορών και να ρυθµίζονται οι καθυστερούµενες κάθε εί-
δους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργοδο-
τών, που διατηρούν επαγγελµατική εγκατάσταση ή α-
σκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεο-
µηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επι-
δρούν στη γενικότερη οικονοµική ζωή της περιοχής, χω-
ρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζηµίας στις εγκατα-
στάσεις τους. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κά-
θε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις, η διάρκεια των µέτρων και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε την αναστολή και τη
ρύθµιση των εισφορών.»

Άρθρο 45
Αληθής έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 

του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

Κατά την αληθή έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και από την έ-
ναρξη ισχύος της, δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ει-
δικής εισφοράς ποσοστού 1% οι υπάλληλοι των τραπε-
ζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή
των συνδεδεµένων µε αυτές εταιριών που ανήκουν στον
ίδιο όµιλο µε τις τράπεζες.
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Άρθρο 46
Τροποποίηση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2Α 

του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84)

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ιατρός που περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο
της περίπτωσης α΄ µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού
εργασίας µόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου
στον οποίο είναι εγγεγραµµένος και εφόσον δεν υπάρ-
χει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία µε την οποία διαπιστώνεται κατά τόπο και
χρόνο η έλλειψη ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθέσι-
µου ιατρού εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. Μέχρι
την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου,
η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιµου ιατρού βεβαιώνεται από
τον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο
ιατρός του Ειδικού Καταλόγου της περίπτωσης α΄,  µετά
από αίτησή του. Η βεβαίωση του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ερ-
γάσιµων ηµερών, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποί-
ας τεκµαίρεται η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιµου ιατρού.»

Άρθρο 47
Τροποποίηση της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ.1.

του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1.1 της
υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως εξής:

«1.1. Η Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και κα-
ταρτίζει Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την
κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µε απασχόληση των ανέρ-
γων απευθείας σε Δήµους, Περιφέρειες και σε εποπτευ-
όµενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ή σε άλλες δη-
µόσιες υπηρεσίες όπως σε σχολεία και νοσοκοµεία, σε
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από Υπουργεία. Ει-
δικά οι Δήµοι και οι Περιφέρειες µε απόφαση του αρµό-
διου οργάνου τους µπορούν να απασχολούν ωφελούµε-
νους ανέργους και στα εποπτευόµενα από αυτούς
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. Τα προγράµµατα του πρώτου εδα-
φίου υλοποιούνται είτε µε συγχρηµατοδότηση από πό-
ρους του Ε.Σ.Π.Α. είτε µε συγχρηµατοδότηση από πό-
ρους του Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς ή άλλους πόρους είτε µε
χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, όπως κάθε φορά
ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο
στοιχείο 1.4.. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων, ο
ΟΑΕΔ µπορεί να επιχορηγείται από πόρους του εθνικού
και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµ-
µατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή του τακτικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε µεταφορά
αντίστοιχης πίστωσης.»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για προγράµµατα που έ-
χουν ήδη προκηρυχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.
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Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 
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