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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Παράταση μείωσης ασψαλιστικών εισψορών εργοδότη και εργαζομένου

—

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4756/2020
Στο άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), τροποποιείται η παρ. 3 ως προς τη διάρκεια ισχύος, προστίθεται
παρ. 4 και το άρθρο 31 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 31
Μείωση ασψαλιστικών εισψορών εργοδότη-εργαζομένου
1. Από την Ιη Ιανουαρίου 2021 οι ασψαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε ψορείς εκτός
δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων
αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής
Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστια[ες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορψωθεί την
Ιη.6.2020, ως ακολούθως:
α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασψαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται
κατά 1,49 πμ στο ασψάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασψάλιστρο του εργαζομένου. Το
συνολικό ασψάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορψώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον
εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασψαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την
εψαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α
88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισψορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμψωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’122) και κατά 0,18 πμ από την
εργοδοτική εισψορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασψάλιστρο της
περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορψώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
βα) Εργοδοτική εισψορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο Ι4του ν. 2224/1994.
ββ) Εισψορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμψωνα
με το άρθρο 15 του ν. 22 24/1994.
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασψαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την
εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η
οποία μειώνεται από την εισψορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάψιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
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7 του ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), και αψορά αποκλειστικά ασψάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο
ασψάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορψώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αψορά ασψάλιστρο
υπέρ Πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α’ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α’ 111).
2. Από την εισψορά της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π)
όπως αυτή διαμορψώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β), αποδίδεται ιτόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής και Ασψάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς καιστα ινστιτούτα καιτα εκπαιδευτικά κέντρα, τα
οποία έχουν ιδρυθεί ή Θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ
και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω ψορείς, εκτός του ΕΟΠΠ ΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ
μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων
εισψορών που εισιτράπονται από τον θ-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του
βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εψαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του
άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’188).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχριτην 31η.12.2022.
4. Η απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του ε-ΕΦΚΑ καιτου ΟΑΕΔ λόγω εψαρμογής
της παρ. Ι καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με αποψάσεις του διοικητικού συμβουλίου του
ΟΑΕΔ το ποσό της κρατικής επιχορήγησης δύναται να κατανέμεται μεταξύ των αυτοτελών κλάδων του
Οργανισμού ανάλογα με τις υποχρεώσεις εκάοτου κλάδου.».

Άρθρο 2
Εψάπαξ παροχή

—

Τροποιτοίηση

της περ. α της παρ.

4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του προσδιορισμού του
τμήματος της εψάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασψάλισης έως 31.12.2013 για μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους, προστίθεται υποπερ. αγ’, ως εξής:
«αγ. Οι ασψαλισμένοι δύνανται, με τεκμηριωμένη, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις
καταβληθείσες εισψορές, αίτησή τους προς τον Κλάδο Εψάτιαξ Παροχών του θ-Ε.Φ.Κ.Α., να ζητούν να
εξεταστεί εάν η ως άνω υπολογιζόμενη εψάπαξ παροχή είναι μικρότερη του ύψους του συνόλου του
κεψαλαίου των ασψαλιστικών εισψορών που έχουν καταβάλει έως και τις 31.12.2013 και να τους
αποδοθεί τυχόν διαψορά. Ως κεψάλαιο ασψαλιοτικών εισψορών θεωρείται το σύνολο των εισψορών, οι
οποίες έχουν καταβληθεί έως καιτις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμψωνα μετην παρ. 4 του
άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
εψαρμόζεται από το επόμενο έτος από αυτό που αψορά, έως καιτο προηγούμενο έτος της υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του
άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6)
μηνών από την έκδοση απόψασης χορήγησης της εψάπαξ παροχής.».
2. Για εψάπαξ παροχές που έχουν χορηγηθεί μέχριτην έναρξη ισχύος του παρόντος, η αίτηση της υποπερ.
αγ’ της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 3
Επίδομα κυοψορίας και λοχείας εμμίσθων δικηγόρων

—

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016
Στο άρθρο 32 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των παροχών ασθενείας σε χρήμα, όπως τροποποιείται με
το άρθρο 77 του νομοσχεδίου, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον -Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς
Απασχολούμενων Τομέας Ασψάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισψορές, σύμψωνα με το άρθρο 38
για την έμμισθη απασχόλησή Τους, δικαιούνται επίδομα κυοψορίας και λοχείας, με αναλογική εψαρμογή
-

των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασψαλισμένες. Σε περίπτωση παράλληλης
υποχρέωσης καταβολής εισψορών, σύμψωνα με το άρθρο 39, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή
μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην ασψάλιση του θ-Ε.Φ.Κ.Α.».

Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016

—

Στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των συντάξεων λόγω Θανάτου, προστίθενται παρ. 9, 10 και
11 ως εξής:
«9.

Αχρεωοτήτως

καταβληθέντα ποσά

συντάξεων σε συνταξιούχους του παρόντος άρθρου
παρακρατούνται, με απόψαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, από τα ποσά
των συντάξεων που Θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι
την πλήρη και ολοσχερή εξόψλησή τους. Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαΘάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το
ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαΘάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης κατά
το μέρος της που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση παύσης καταβολής της
σύνταξης, προ της ολοσχερούς εξόψλησης του αχρεώστητου ποσού, τυχόν υπόλοιπο εισπράπεται
σύμψωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
10. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε συνταξιούχους του παρόντος άρθρου που είναι και
δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, παρακρατούνται και απότην επικουρική σύνταξη μέχρι
το ένα δεύτερο (1/2) του ακαθάριστου ποσού αυτής, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόψλησης, με
απόψαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του

-

Ε.Φ.Κ.Α. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Σε
περίπτωση που το ακαθάριστο ποσό της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνει ο
δικαιούχος, υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, τότε για την είσπραξη των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών παρακρατείται το σύνολο της παροχής μέχρι πλήρους και ολοσχερούς

εξόψλησης. Σε περίπτωση παύσης καταβολής της επικουρικής σύνταξης, προ της ολοσχερούς εξόψλησης
του αχρεώστητου ποσού, τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμψωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
11. Για την εψαρμογή του άρθρου αυτού διενεργούνται έλεγχοι σε περιοδική βάση με κάθε πρόσψορο
μέσο και, ιδίως, μέσω των πληροψσριακών συστημάτων του ε-Ε.Φ.Κ.Α.. Η διασταύρωση των στοιχείων
διενεργείται και σε συνδυασμό με άλλα πληροψοριακά συστήματα ψορέων του δημοσίου τομέα, καθώς
και με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας Γίληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.ΓΙ.Σ.Δ.Δ.) κατά τα οριζόμενα
στο άρΟρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), σύμψωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης και ανταλλαγής
πληροψοριώντων υπηρεσιώντου -Ε.Φ.Κ.Α..».
Άρθρο 5
Παράταση εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α.
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.ΥΥ. Τροποποίηση των παρ. Ι και 14 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018
—

1. Το πρώτο εδάψιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται, ως
προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον
Ε.σ. Γ1.Υ.Υ., και η παρ. Ι του άρθρου 12 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης (Φ.Κ.Α.), που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.ΓΙ.Υ.Υ. προς τα ψαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, όπως ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, ψαρμακευτικές εταιρείες,
προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, και προς ασψαλισμένους των Φ.Κ.Α., εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται από τον -ΕΦΚΑ μέχρι τις 30.6.2022.
Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαψίου εξαιρούνται σι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Πρώην
Ο.ΓΙ.Α.Δ./Τομέας Ασψαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες
εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον Ε.Ο.Γ].Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του και
εξοψλούνται, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205).
β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες που αψορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν, για
τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή
των υπηρεσιών ή η παραλαβή των Προϊόντων και σι οποίες δεν έχουν εξοψληθεί έως την έναρξη ισχύος

του παρόντος.».
2. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν.
4764/2020 (Α’ 256), τροποποιείται, ως προς τον χρόνο παράτασης, με απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιιτρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η παρ. 14 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η
ημερομηνία εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρ. 1, και πάντως όχι
πέραν της 3Ιης.12.2022.».
Άρθρο ό
Παράταση υποβολής αίτησης για μη ευθύνη από οψειλές ασψαλιστικών εισψορών σε διοικήσεις
νομικών προσώπων Τροποποίηση της παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019
—

Το Τρίτο εδάψιο της παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) τροποποιείται, ως προς την
προθεσμία υποβολής αίτησης για άρση των αναγκαοτικών και άλλων μέτρων που έχουν ληψθεί σε βάρος
δισικήσεων νομικών προσώπων για οψειλές ασψαλιστικών εισψορών, και η παρ. 44 του άρθρου 66
διαμορψώνεται ως εξής:
«44. Η παρ. Ι του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’32), όπως αντικαθίοταται με το άρθρο 64 του παρόντος
και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εψαρμόζεται και για οψειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες
ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα ψυσικά πρόσωπα της παρ. Ι του άρθρου 31,
όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν
βεβαιωθεί οψειλές κατ’ εψαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για
ασψαλιστικές εισψορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης.
Τα ψυσικά πρόσωπα της παρ. Ι του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’32) δεν ευθύνονται για τις οψειλές
αυτές, εψόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και
αίρονται τα σε βάρος τους ληψθέντα αναγκαοτικά και άλλα μέτρα.
Για την εψαρμογή του προηγούμενου εδαψίου, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασψαλιοτικών Οψειλών (ΚΕΛΟ) που είναι αρμόδιο για την
επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασψαλιστικών οψειλών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και
για εκκρεμείς υποθέσεις.
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΛΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται
της απορριπτικής απόψασης

ή

απορρίπτει την αίτηση. Κατά

ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης

μπορεί να ασκηθεί προσψυγή του
άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. Ι του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) δεν
επιστρέψονται. ».
Άρθρο 7
Διατήρηση επανυπολογισμού οψειλής του ν. 4611/2019

Οψειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οψειλής, σύμψωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4611/2019 (Α’ 73)
και έχουν επιλέξει επανυπολογισμό της οψειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά
την απώλεια της ρύθμισης.

5.

Άρθρο 8
Ασψαλιστικό καθεστώς μεταψερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.
1. Το μεταψερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών,
Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε., Ο5ΜΟΤΕ Ε
νΑΙυΕ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και Ο5ΜΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., σύμψωνα με την παρ. 3 του
άρΘρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 57 και τα άρΘρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 460 1/2019 (Α’ 44), το
άρθρο 52 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και το ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), δύναται, αντί της αυτοδίκαιης
υπαγωγής του στο κοινό ασψαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασψάλισης και
—

εψάπαξ παροχής, να διατηρήσει, από την ημερομηνία μεταψοράς του, το προηγούμενο ασψαλιστικό
συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της Θέσης από την οποία μεταψέρεται. Στην περίπτωση
αυτή, όλη η εψεξής υπηρεσία του στις εταιρείες, στις οποίες μεταψέρεται, αποτελεί πραγματική και
συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασψάλισης, κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη Θέση, από την οποία

—

μεταψέρεται.
2. Η διατήρηση του προηγούμενου της μεταψοράς ασψαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το
Προσωπικό της παρ. Ι γίνεται κατόπιν ανέκκλητης δήλωσης του κάθε μεταψερόμενου εργαζομένου, η
οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, στην οποία μεταψέρεται, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη
έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν η μεταψορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την μεταψορά του.
3. Η εταιρεία στην οποία μεταψέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον -Ε.Φ.Κ.Α.
συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της παρ. 2 μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη
—

ισχύος του παρόντος ή, εάν η μεταψορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης.
Άρθρο 9
Μισθωτικές συμβάσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
της παρ. 20 του άρθρου ό του ν. 3029/2002
Συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων που συνήψθησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος από νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμψωνα με την παρ. 20 του άρθρου ό του ν.
3029/2002 (Α’ 160), είναι ισχυρές, ακόμη κι εάν τα ακίνητα που έχουν εκμισθωθεί δεν ανήκουν στους
ψερόμενους εκμισθωτές, εάν οι μισθωτές συνεβλήθησαν με καλή πίστη. Η καλή πίστη του μισθωτή
τεκμαίρεται, εάν επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης κατόπιν συμμετοχής σε πλειοδοτικό, ανοικτό
διαγωνισμό που έγινε μετά από δημόσια πρόσκληση.

Ειδική Επιστημονική Επιτροπή

—

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3863/20 10

Οι παρ. Ι έως 3 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίστανται και διαμορψώνονται ως εξής:
«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία, για όλους τους Ασψαλιστικούς Φορείς
συμπεριλαμβανομένων των ασψαλισμένων του Δημοσίου, καθορίζει, με εκατοστιαία αναλογία και σε

Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγονται κάθε
ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων

πάθηση

παθήσεων

ή

βλαβών

ή εξασΘενήσεων, καθώς και οι υιτοτροπές αυτών.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή

καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασψαλισμένων
καθορίζεται εττ’ αόριστον, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220),
ως χρόνιες σωματικές

ή

πνευματικές

ή

ψυχικές παθήσεις

ή

βλάβες που Ταυτόχρονα επιψέρουν

περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασψαλίσεων, ως Πρόεδρο.
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασψάλισης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής
Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου.
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή στέλεχος της ίδιας Διεύθυνσης του ίδιου Φορέα.
δ) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως
μέλος, με τον αναπληρωτή του της αυτής ειδικότητας.
ε) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως
μέλος, με τον αναπληρωτή του της αυτής ειδικότητας.
στ) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως
μέλος, με αναπληρωτή του ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Παιδοψυχίατρο Ιατρικής
Σχολής της ημεδαπής.
ζ) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Οψθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής,
ως μέλος, με αναπληρωτή του ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Χειρουργικής
Οψθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής.
η) ‘Εναν (1) ιατρό Παθολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή ένα (1) Γενικό Ιατρό προερχόμενο από το
ίδιο Σώμα.
θ) Τρεις (3) Ιατρούς προερχόμενους από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), ως ισάριθμα μέλη, με αντίστοιχους αναπληρωτές τους Ιατρούς από
το ίδιο Σώμα, μεταξύ των ειδικοτήτων του Ιατρού Ορθοπεδικού, Ιατρού Ρευματολόγου, Ιατρού
Ωτορινολαρυγγολόγου, Ιατρού Πνευ μονολόγου, Ιατρού Χειρούργου, Ψυχιάτρου, Ιατρού Ογκολόγου

—

Παθολόγου. Κάθε Θέση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους καλύπτεται από Ιατρό διαφορετικής
ειδικότητας εκ των ανωτέρω.
ι) ‘Εναν (1) Ιατρό Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Παιδίατρος Αναπτυξιολόγος), ως μέλος, με αναπληρωτή
του έναν (1) Ιατρό με ειδικότητα Παιδονευρολόγου.
-

ια)’Εναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε,Σ.Α.με.Α), ως μέλος, μετον
αναπληρωτή του από τον ίδιο Φορέα.
ιβ) ‘Εναν (1) Ιατρό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), ως μέλος, με αναπληρωτή του Ιατρό μέλοςτου ίδιου Φορέα,

ιγ) ‘Εναν (1) Ιατρό Αποκατάστασης
προαναψερθεισών ειδικοτήτων.

ή

Φυσίατρο, ως μέλος, με αναπληρωτή του Ιατρό εκ των δυο

ιδ) ‘Εναν (1) Επαγγελματία Υγείας με ειδικότητα Εργοθεραπευτή ή Φυσιοθεραπευτή, ως μέλος, με
αναπληρωτή του Επαγγελματία Υγείας εκ των δύο προαναψερθεισών ειδικοτήτων.
ιε) ‘Εναν (1) Επαγγελματία Ψυχολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν (1) Επιστήμονα Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.
Την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή επικουρεί για λόγους γραμματειακής υποστήριξης στέλεχος που
ορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή τον ε-Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή
του από τους ίδιους Φορείς.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος

ή

οποιουδήποτε άλλου νόμου αναψέρεται ο Ενιαίος Κανονισμός
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ή ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας νοείται ο Ενιαίος
Πίνακας Γίροσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της παρ. Ι του παρόντος.
3. Ο Ενιαίος Πίνακας Γίροσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι παθήσεις, για τις οποίες η

διάρκεια της αναπηρίας των ασψαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται κάθε Φορά,
ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του -Ε.Φ.Κ.Α., με Κοινή απόψαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και ύστερα από γνώμη της Ειδικής
Επιστημονικής Επιτροπής.

ή

βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220),
ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιψέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση
αναθεωρούνται κάθε Φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του
με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ύστερα από γνώμη της Ειδικής

Οι παθήσεις

Επιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που διενεργούνται με βάση τον ν.
2643/1998 λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυτόχρονα επιψέρουσες
περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει τον
χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.».

Άρθρο 11
Απόδοση πόρου για κάλυψη δαπανών του Λογαριασμού νια την Απασχόληση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
1. Οι δαπάνες των κλάδων “Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση”
(Λ.Α.Ε.Κ.) και “Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής” (Λ.Κ.Π.) της Παρ. 10 του άρθρου Ι του ν. 2434/1996
(Α’ 188), η κάλυψη των οποίων βαρύνει τους διαχρονικά αποδιδόμενους πόρους στον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), αποτελούν απόδοση πόρου και δεν συνιστούν
επιχορήγηση

ή χρηματοδότηση.

2. Η Παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4491/2017 (Α’ 152) καταργείται.
Άρθρο 12
Ρύθμιση οψειλών καζίνο
Τροποποίηση των παρ. 18 και 19 του άρθρου 378 του ν. 45 12/2018
-

1. Στην παρ. 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά από το δεύτερο εδάψιο, προστίθενται δύο

εδάψια, μετά από το τρίτο εδάψιο προστίθεται ένα εδάψιο και η Παρ. 18 του άρθρου 378 διαμορψώνεται
ως εξής:
«18. Κάθε μη έγκαιρη και Πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της παραγράψου
15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγράψου 16 του παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή
παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την Πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της
παραγράψου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράψου 17, η διαπίστωση
τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος,

ή

και η άνω των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής
ή ρύθμισης των οψειλόμενων ασψαλιστικών εισψορών, επιψέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για
δύο (2) μήνες.
Εψόσον τα οψειλόμενα καταβληθούν ή ρυθμιστούν, με νεότερη πράξη της ΕΕΕΠ αίρεται η Προσωρινή
ανάκληση και επανεκκινεί η λειτουργία του καζίνο.
Η λειτουργία του καζίνο κατά παράβαση της προσωρινής ανάκλησης της άδειας, γεγονός που
διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ, επιψέρει οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας του καζίνο.
Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης
ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιΦέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης
απότην ΕΕΕΠ.

Η υποβολή σε αρμόδιο Δικαστήριο αίτησης επικύρωσης υπογεγραμμένης συμψωνίας εξυγίανσης ή η
λήψη προληπτικών μέτρων των άρθρων 50 έως 52 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και η υποβολή
αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού των άρθρων 5 έως 30 του ν.
4738/2020, αναστέλλει αυτοδικαίως τη διαδικασία επιβολής και την εκτέλεση της κύρωσης της
προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόΦασης από το αρμόδιο
Δικαστήριο επί της αίτησης εξυγίανσης

ή

τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης στο Πλαίσιο του
εξωδικαστικού συμβιβασμού με συμμετοχή κατά περίπτωση του Δημοσίου ή των Φ.Κ.Α. σε αυτόν,
σύμψωνα με το άρθρο 21 του ν. 4738/2020, ή την με άλλο τρόπο περάτωση της διαδικασίας του
εξωδικαστικού συμβιβασμού.)>.
2. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 19 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018, Περί της καταβολής των χρημάτων
που οψείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους Φορείς
τους, τροποποιείται, ώστε η ρύθμιση να αψορά οΦειλές προςτο Ελληνικό Δημόσιο
οργανισμούς, και η παρ. 19 του άρθρου 378 διαμορΦώνεται ως εξής:

ή προς ασψαλιστικούς

«19. Η καταβολή των χρημάτων που οψείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο
και τους δικαιούχους Φορείς τους, όπως αυτές περιγράψονται στις παραγράψους 15 και 16 του παρόντος
άρθρου, αποδεικνύεται με ανάλογη εψαρμογή της διαδικασίας της παραγράψου 17. Αν η ρύθμιση
οψειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο ή προς ασψαλιστικούς οργανισμούς παύσει να ισχύει εξαιτίας μη
εξυπηρέτησής της, σύμΦωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι
συνέπειες των παραγράψων 17 και 18 του άρθρου αυτού, εΦαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.>).

Άρθρο 13

Παράταση της ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020

—

Η παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της εξουσιοδότησης για ρύθμιση Θεμάτων
σχετικών με την ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης και διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, σι
προϋποθέσεις, τυχόν παράταση των χρονικών διαστημάτων για τα οποία χορηγείται η οικονομική
ενίσχυση, προβλέπεται η εφαρμογή της για άλλα χρονικά διαστήματα και ρυθμίζονται ειδικότερες
προϋποθέσεις, τεχνικά Θέματα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή απόψαση ορίζει το ύψος της ενίσχυσης και τον
τρόπο υπολογισμού της».
Άρθρο 14
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και παράταση
διαδικασιών
διενέργειας
Παράταση της προθεσμίας
υψιστάμενων δημοσίων συμβάσεων για ανάπτυξη εψαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Τροποποίηση του
—

άρθρου 138 του ν. 4808/2021
Η ισχύς της παρ. Ι του άρθρου 138 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της δυνατότητας διενέργειας
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμψωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Ν 147), για
την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του με άλλα
πληροψοριακά συστήματα, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, και
Περί της δυνατότητας παράτασης υψιστάμενων δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 15η.12.2021.

Αθήνα, 31.8.2021
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
—

«Ασψαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεψαλαιοποιητικού συστήματος
προκαθορισμένων εισψορών στην επικουρική ασψάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία
Ταμείου Επικουρικής Κεψαλαιοποιητικής Ασψάλισης και συναψείς διατάξεις)>

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Ευαγγελία ΖεΙμπέκου, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασψαλίσεων,
τηλ.: 213 1516829
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΙΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

Χ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η (<ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

2

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτων και Υπουργείου Πολιτιομού & ΑΘλητιομού.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέοεων Και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη Και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροψίμων Και Υπουργείου Τουρισμού.

£3

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν ως επί
το πλείστον ειδικές κατηγορίες ασψαλισμένων ή συναλλασσόμενων με Φορείς
κοινωνικής ασψάλισης και, συγκεκριμένα, εισάγονται προβλέψεις:
για διατήρηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισψορών των μισθωτών
εργαζομένων σε Φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων

-

διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
εντός Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι 3112.2022 (άρθρο 1),
για κάλυψη του ποσού της εάπαξ παροχής, εψόσον υπολείπεται των

-

καταβληθεισών εισψορών (άρθρο 2),
για επίδομα κυοψορίας και λοχείας εμμίσθων δικηγόρων (άρθρο 3),

-

για επιστροψή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων αιτία
θανάτου και τη διενέργεια σχετικών ελέγχων σε τιεριοδική βάση μέσω

-

-

πληροψοριακών συστημάτων (άρθρο 4),
για παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών εκκαθάρισης και πληρωμής
ληξιττρό0εσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ψορέων κοινωνικής
ασψάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (άρθρο 5),

-

-

-

για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για άρση
μέτρων κατά δισικήσεων νομικών προσώπων που δεν ευθύνονται για τις
ασψαλιστικές εισψορές των τελευταίων μέχρι 31.12.2021 (άρθρο 6),
για διατήρηση του επανυπολογισμού οψειλών, σε περίπτωση απώλειας
ρύθμισης οψειλετών υτιαγόμενων σε ρύθμιση οψειλής, σύμψωνα με τα
άρθρα 2 και 3 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) (άρθρο 7),
γιατο ασψαλιστικό καθεστώς του μεταψερόμενου προσωπικού του Ομίλου
Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και
Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε.,
Ο5ΜΟΤΕ Ε-νΑΙυΕ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και Ο5ΜΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., μετά από την απόσχιση κλάδων του (άρθρο 8),
για μισθωτικές συμβάσεις ακινήτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
που προέρχονται από τομείς/κλάδους πρόνοιας Φορέων κοινωνικής
ασψάλισης και που έχουν συσταθεί σύμψωνα με την παρ. 20 του άρθρου ό

-

-

του ν. 3029/2002 (Α’ 160) (άρθρο 9),
για την τροποποίηση της σύνθεσης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής
που είναι αρμόδια για τη διαμόρψωση του Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας (άρθρο 10),
για τον χαρακτηρισμό της κάλυψης

των

δαπανών

των

κλάδων

“Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση”
(Λ.Α.Ε.Κ.) και “Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής” (Λ.Κ.Π.) ως «απόδοση
πόρου» (άρθρο 11),

ΙΙ-Ι.

-

-

για τη συμπλήρωση του πλαισίου κυρώσεων για επιχειρήσεις καζίνο σε
περίπτωση κατά την οποία ρυθμίζονται οι οψειλές ή εκκινεί διαδικασία
εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης (άρθρο 12),
για τη δυνατότητα παράτασης των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του
πολιτισμού που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9
(άρθρο 13) και, τέλος,

-

2.

για την παράταση της ισχύος της διάταξης για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων ανάπτυξης του ΠΣ. ΕΡΓΑΝΗ (άρθρο 14).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η ισχύς της διάταξης για καταβολή μειωμένων ασψαλιστικών εισψορών
λήγει στις 31.12.2021.
Άρθρο 2:’Εχουν εντοπιστείπεριπτώσεις ασψαλισμένων (όπως π.χ. μηχανικοί), στους
οποίους το ποσό της εψάπαξ παροχής που καταβάλλεται υπολείπεται των
εισψορών που κατέβαλαν κατάτη διάρκειατου ασψαλιστικού τους βίου.
Άρθρο 3: ‘Εχει παρατηρηθεί ότι στην πράξη οι έμμισθες δικηγόροι αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα εάν δικαιούνται ή όχι επίδομα κυοψορίας και λοχείας, όπως οι
ασψαλισμένες μισθωτές.
Άρθρο 4: ‘Εχει διαπιστωθεί ότι στις περιπτώσεις των δικαιούχων συντάξεων λόγω
θανάτου, αναψορικά με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αναζητούνται
από τον -ΕΦΚΑ, είναι ανετιιεικές να ισχύουν τα γενικά όρια παρακράτησης από τις
συντάξεις αυτές, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις καταλήγουν σε χαμηλά ποσά
συντάξεων που δεν επαρκούν για τη στήριξη των προσώπων αυτών.
Άρθρο 5: Από το σύνολο των υποχρεώσεων του θ-ΕΦΚΑ σε παρόχους υπηρεσιών
υγείας και ασψαλισμένους λόγω οψειλών κλάδου υγείας Φ.Κ.Α. που πέρασε στον
Ε.Ο,Π.Υ.Υ., έχει εκκαθαρισθεί ένα μεγάλο μέρος, ωστόσο εκκρεμούν ακόμη οψειλές
προς εκκαθάριση και εκκαθαρίσεις προς οριστικοποίηση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται
παράταση της σχετικής προθεσμίας.
Άρθρο 6: Τα μέλη διοικήσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα οποία
δεν ευθύνονται για τις ασψαλιστικές εισψορές των τελευταίων, είχαν κατά το νόμο
προθεσμία μέχρι τις 31.12.2020 να ζητήσουν να αναγνωριστεί ότι απαλλάσσονται
από την ευθύνη.
Άρθρο 7: Η επαναψορά των ποσών των οψειλών ασψαλισμένων στην κατάσταση
πριν από τον επανυπολογισμό τους, μετά την απώλεια της ρύθμισης και με την
ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα προκαλέσει προβλήματα στις περιπτώσεις
οψειλετών μη μισθωτών, οι οποίοι είχαν ρύθμιση της οψειλής τους, βάσει του ν.
4611/2019, και είχαν επιλέξει επανυπολογισμό. Και αυτό, γιατί το ποσό οψειλής, με
το οποίο ο οψειλέτης θα αιτηθεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, είναι
πολύ πιθανό να αποκλίνει σημαντικά από αυτό που τελικά Θα ρυθμιστεί, καθώς η
οψειλή στο στάδιο της αίτησης Θα ληψθεί υπόψη επανυπολογισμένη, από τη στιγμή
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που η σχετική πληροψορία Θα αντληΘε[ αυτοματοποιημένα, ενώ στο στάδιο της
υλοποίησης της ρύθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού η οψειλή Θα έχει
αναβιώσει όπως ήταν πριν τον επανυιτολογισμό, λόγω απώλειας της ρύθμισης του
ν. 4611/2019, είτε πριν είτε μετά από την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η
αναντιστοιχία αναμένεται ότι Θα προκαλέσει προβλήματα σε όλους τους
συμμετέχοντες πιστωτές, αλλά και στο σύνολο της διαδικασίας του εξωδικαστικού
μηχανισμού.
Άρθρο 8: Κατά την απόσχιση των κλάδων του Ομίλου Ο.Τ.Ε. προέκυψε το ζήτημα
εάν το μεταψερόμενο προσωπικό των κλάδων αυτών Θα διατηρήσει το
προηγούμενο ασψαλιστικό του καθεστώς, από το οποίο αντλούνται κεκτημένα
δικαιώματα, ιδίως «παλαιών» ασψαλισμένων ή γυναικών με εικοσιπέντε έτη
ασψάλισης και άνω ή συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας.
Άρθρο 9: Η εψαρμογή των προβλέψεων για τους Πρώην κλάδους πρόνοιας ή
καταβολής εψάιταξ βοηθήματος, που μετετράιτησαν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. 20 του άρθρου ό του ν. 3029/2002,
έχει αναδείξει ερμηνευτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην είναι σαψές ποια
ακίνητα παρέμειναν στα παλαιά ταμεία, των οποίων διάδοχος είναι ο -ΕΦΚΑ, και
ποια ανήκουν στην Περιουσία των νέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ενώ
εν τω μεταξύ έχουν συναψθεί συμβάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
Άρθρο 10: Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα
Προσδιορισμού Αναπηρίας συστήθηκε το 2010 και η σύνθεσή της κρίνεται σκόπιμο
να αναθεωρηθεί, ώστε να συμπεριληψθούν σε αυτή σύγχρονες επιστημονικές
ειδικότητες, περισσότερο προσανατολισμένες στη λειτουργικότητα των ατόμων με
αναπηρίες (Αμελ).
Άρθρο 11: Αίρεται η αμψιβολία που υπάρχει σχετικά με τη ψύση των δαπανών των
κλάδων Λ.Α.Ε.Κ.-ΛΚ.Π., ήτοι εάν συνιστούν ή όχι επιχορήγηση.
Άρθρο 12: Υψίσταται κενό ρύθμισης για την περίπτωση κατά την οποία οψειλές
επιχειρήσεων καζίνο ρυθμίζονται ή καταβάλλονται ή οι επιχειρήσεις προσψεύγουν
στον εξωδικαστικό μηχανισμό του Πτωχευτικού Κώδικα, ενόσω εκκρεμούν ή τους
έχουν επιβληθεί σι διοικητικές κυρώσεις ανάκλησης αδείας.
Άρθρο 13: Οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνιο-19
συνεχίστηκαν και εντός του έτους 2021 για τις επιχειρήσεις το πολιτισμού, οι οποίες
αναπόδραστα ετιλήγησαν από τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και
τήρησης αποστάσεων.
Άρθρο 14: Απαιτείται παράταση της ρύθμισης για να ανταποκριθούν ταχέως οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο
μεταβαλλόμενο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον.
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Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Όλους τους εργοδότες και εργαζομένους της χώρας ως προς τις
ασψαλιστικές εισψορές του 2022, τον -ΕΦΚΑ και τον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 2: Ασψαλισμένους, δικαιούχους εψάπαξ παροχής, που έχουν χρόνο
ασψάλισης πριν από την 31η12.2013 και που κατέβαλαν κατά το διάστημα αυτό
ασΦαλιστικές εισΦορές, οι οποίες υπολείπονται του καταβληθέντος ή
καταβληθησόμενου ποσού της εψάτιαξ παροχής.
Άρθρο 3: Έμμισθες δικηγόρους που υπάγονται στην ασΦάλιση του -ΕΦΚΑ για την
έμμισθη απασχόλησή Τους.
Άρθρο 4: Δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου σι οποίοι έχουν λάβει αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά συντάξεων από τον -ΕΦΚΑ για την ίδια αιτία.
Άρθρο 5: Φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, όπως ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, ψαρμακευτικές
εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, καθώς, επίσης, και
ασψαλισμένους που έχουν λαμβάνειν από τον -ΕΦΚΑ λόγω ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ψορέων κοινωνικής ασψάλισης που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο 6: Διοικήσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν
ευθύνονται για τις οΦειλές των ανωτέρω και επιθυμούν να αναγνωριστεί αυτό και
να αρθούν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί.
Άρθρο 7: Οψειλέτες που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οψειλών των άρθρων 2 και 3
του ν. 4611/2019 και έχουν απωλέσει τη ρύθμιση αυτή.
Άρθρο 8: Μεταψερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. στις θυγατρικές του μετά
την απόσχιση των αντίστοιχων κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και
Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου.
Άρθρο 9: Ταμεία και τομείς πρόνοιας που έχουν μετατραπεί σε νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μετά τον ν. 3029/2002 και έχουν προβεί ως τέτοια σε μισθώσεις
ακινήτων, καθώς και τους αντίστοιχους μισθωτές.
Άρθρο 10: Την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3863/2010
αρμόδια για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού
Αναπηρίας καιτα άτομα με αναπηρίες.
Άρθρο 11: Τον Ο.Α.Ε.Δ. και διαχειριστές των δαπανών των κλάδων Λ.Α.Ε.Κ. και

Λ.Κ.Π..
Άρθρο 12: Επιχειρήσεις καζίνο και εργαζομένους σε αυτές.
Άρθρο 13: Επιχειρήσεις πολιτισμού και εργαζόμενους σε αυτές.
Άρθρο 14: Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
είναι αρμόδιες νια την ανάπτυξη του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωιτιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΟΧΙ
ΝΑΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: άρθρο 31 ν. 4756/2020 (Α’ 235)
Άρθρο 5: άρθρο 12 ν. 4578/2018 (Α’ 200), άρθρο 41 ν. 4647/2019 (Α’ 204), άρθρο
108 ν. 4764/2020 (Α’ 256)
Άρθρο 6: άρθρο 66 ν. 4646/2019 (Α’ 201)
Άρθρο 10: άρθρο 7 ν. 3863/2010 (Α’ 115)
Άρθρο 11: άρθρο 16 ν. 4491/2017 (Α’ 152)
Άρθρο 12: άρθρο 378 ν. 45 12/2018 (Α’ 5)
Άρθρο 13: άρθρο 70 ν. 4745/2020 (Α’ 214)
Άρθρο 14: άρθρο 138 ν. 4808/202 1 (Α’ 101)
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Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ιί)με αλλαγή διοικητικής

Πρόκειται για διατάξεις που θέτουν πρωτογενώς το
εξουσιοδοτικό Πλαίσιο για κανσνιστικές ρυθμίσεις.

πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Χ ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

Ιι) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
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Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
ΙΖΙ

Η

ιπιι

ΙΖΙ

“Η

Η

Η

Η

ΊΗ

Η

_

Η

Η

Η

Η

Η

Η

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα
να
για
επιχειρήσεων
των
ανταποκριθούν στις οικονομικές και
συνθήκες
που
κοινωνικές
διαμορψώνονται μετά από την
πανδημία (άρθρο 1)
Να αντιμετωπιστούν ανακολουθίες ή
μεταχείριση
στη
αδικίες
κατηγοριών
συγκεκριμένων
κυρίως,
που,
ασψαλισμένων
συναρτώνται με την εφαρμογή του ν.
4387/20 16 (Α’ 85) (άρθρα 2 και 3, 8)
Να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι
συντάξεων λόγω θανάτου στην
ποσών
που
τους
επιστροψή
καταβλήθηκαν αχρεώστητα από τον
Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 4)
Να συνεχίσουν να διενεργούνται οι
πληρωμές προς παρόχους υγείας,
αλλά
και
ιατρούς,
ψαρμακεία,
ασφαλισμένους από τον -ΕΦΚΑ από
υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των
ψορέων κοινωνικής ασψάλισης που
μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.ΠΥ.Υ. και να
αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις που
συνδέονται κυρίως με τις συνθήκες
της πανδημίας (άρθρα 5 και 6)
το
Πλαίσιο
Να
απλουστευθεί
υπολογισμού οψειλών σε περίπτωση
-

1) βραχυπρόθεσμοι:

που έχει χωρήσει επανυπολογισμός
τους βάσει της ένταξης στον ν.
4611/2019. (άρθρο 7)
Να αποκατασταθεί η ασψάλεια
δικαίου για μισθωτικές συμβάσειςτων

ψορέων Κοινωνικής ασψάλισης του
άρθρου 6 παρ. 20 ν. 3029/2002 (Ν
160), οι οποίες κινδυνεύουν να
ματαιωθούν λόγω αμψισβητήσεων
του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος
που ανάγονται στην απόσχιση βάσει
της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 9)
Να εκσυγχρονιστούν οι ειδικότητες
των μελών της Επιτροπής που
καταρτίζει τον Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας με έμψαση στη
λειτουργικότητα των ΑμεΑ στην
καθημερινή ζωή (άρθρο 10)
Να αρθεί η ασάψεια ως προς τον
διαχρονικό χαρακτηρισμό των ποσών
που αποδίδονται για την κάλυψη των
δαπανών του Λ.Α.ΕΚ. και Λ.Κ.Π.. (αρ.
11)
Να

Πλαίσιο
συμπληρωθεί
το
λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο
ως προς τις περιπτώσεις που
μεσολαβεί ρύθμιση των οψειλών τους
προς τους δικαιούχους ψορείς ή
προσψυγή σε διαδικασίες εξυγίανσης
ή αναδιάρθρωσης του Πτωχευτικού
Κώδικα (άρθρο 12)
Να δοθεί η δυνατότητα να ενισχυθούν
και για το έτος 2021 οι επιχειρήσεις
του πολιτισμού που ειτλήγησαν από
την πανδημία (άρθρο 13)
Να αναπτυχθούν και να επεκταθούν οι
λειτουργικότητες του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,
ιδίως για τον έλεγχο της εργατικής
νομοθεσίας (άρθρο 14)

ί) μακροπρόθεσμοι:

Να διατηρηθεί η κοινωνική ειρήνη στις
σημερινές
οικονομικές
κοινωνικές
και
συνθήκες μέσα από σημειακές συμπληρώσεις
και βελτιωσεις του
κατα περιπτωση
νομοθετικού πλαισίου σύμψωνα με τις αρχές
της χρηοτής διοίκησης.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
Ι
4 Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο
Ι

Στόχος
Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η ισχύς της διάταξης για
καταβολή μειωμένων ασψαλιστικών εισψορών εργοδότη και
εργαζομένου που είχαν προβλεψθεί από τον ν. 4756/2020, για
λόγους που ανάγονται στην παρατεινόμενη οικονομική δυσκολία
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 και στην ανάγκη να
δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη. Παράλληλα, προσδιορίζεται η
νομική βάση για τη διάθεση και χρήση των πιστώσεων που
ως
προϋπολογισμό
κρατικό
ετήσιο
προβλέπονται στον
κοινωνικής
αντιστάθμισμα για την απώλεια εσόδων στους φορείς
ασψάλισης, λόγω μείωσης των ασψαλιστικών εισψορών κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους
ασψαλισμένους του -Ε.Φ.Κ.Α., με αίτησή τους, να ζητήσουν τον
έλεγχο και την καταβολή τυχόν διαφοράς μεταξύ του
επικαιροποιημένο υ κεψαλαίου καταβεβλη μένων μέχρι τις
31.12.2013 εισψορών υπέρ εψάπαξ καιτης απονεμηθείσας Κατά τις
προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 εψάπαξ παροχής.
Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση οριακών
περιπτώσεων απονομής εψάπαξ παροχών, που έχουν εντοπιστεί σε
ορισμένες κατηγορίες ασψαλισμένων, σι οποίες υπολείπονται του
κεψαλαίου ασψαλιστικών εισψορών, όπως αυτό προσαυξάνεται
ετησίως κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 μέσω του
μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Η αίτηση
υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την χορήγηση της εψάτιαξ
παροχής. Ειδικά για ασψαλισμένους που έχουν ήδη λάβει την
εψάπαξ παροχή τους με βάση το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 μέχρι
την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης, η προθεσμία
υποβολής της αίτησης εκκινεί από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, προκειμένου να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες
ενέργειες.
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Με βάση το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), αποσυνδέθηκε η
υπαγωγή στην ασψάλιση του πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. από την κτήση
της δικηγορικής ιδιότητας (εγγραψή στον οικείο Δικηγορικό
Σύλλογο). Οι μη μισθωτοί δικηγόροι υπάγονται στην ασψάλιση του
-Ε.Φ.Κ.Α. ως μη μισθωτοί από την ημερομηνία έναρξης άσκησης
του επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μέχρι τη διακοπή της

επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραψή από τη Δ.Ο.Υ.,
ενώ σι έμμισθοι δικηγόροι, ακόμη και χωρίς έναρξη στη Δ.Ο.Υ. και
εψόσον είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται

στην ασψάλιση του -Ε.Φ.Κ.Α. (π. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.) από την έναρξη
της έμμισθης εντολής. Για την έμμισθη απασχόληση, από
Ιης.1.2017 οι έμμισθοι δικηγόροι καταβάλλουν ασψαλιστικές
εισψορές με βάση το άρθρο 38 του ν. 4387/2016.
Λόγω της αποσύνδεσης της ασψάλισης από την κτήση ιδιότητας, και
δεδομένου ότι το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α. Ν. ασψάλιζε πάντοτε τους δικηγόρους
ως μη μισθωτούς δημιουργήθηκε κενό ως προς τη λήψη επιδόματος
μητρότητας από έμμισθες δικηγόρους. Με την προτεινόμενη
ρύθμιση, οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον θ-Ε.Φ.Κ.Α.
(πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.) και καταβάλλουν εισψορές σύμψωνα με το
άρθρο 38 του ν. 4387/2016, δικαιούνται της παροχής σε χρήμα
“επίδομα κυοψορίας και λοχείας”, με βάση τις διατάξεις του πρώην
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασψαλισμένες. Οι προϋποθέσεις για τη
λήψη του επιδόματος είναι αντίστοιχες με εκείνες του Ι.Κ.Α.
Ε.Τ.Α.Μ., των διατάξεων αυτού αναλόγως εψαρμοζομένων, ήτοι
εψαρμοζομένων στο μέτρο που προσιδιάζουν στη ψύση και το
καθεστώς του δικηγορικού λειτουργήματος. Σε περίπτωση
καταβολής εισψορών και μη μισθωτών, δεν επιτρέπεται η διπλή
χορήγηση ετιιδόματος και οι μητέρες έμμισθες δικηγόροι
δικαιούνται την υψηλότερη παροχή από αυτές που προκύπτουν
από την υπαγωγή τους στην ασψάλιση.
4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται ειδική διαδικασία
παρακράτησης οψειλών λόγω αχρεωστήτως καταβληθεισών
παροχών από τον @-Ε.Φ.Κ.Α. προς συνταξιούχους αιτία θανάτου.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 103 του ν. 4387/2016, στο οποίο το
ποσοστό παρακράτησης (από την κύρια σύνταξη) ορίζεται σε 1/3
των καταβαλλόμενων παροχών προς τους ασψαλισμένους του π.
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μετην παρούσα ρύθμιση παρέχεται πρόνοια για την
ευαίσθητη κατηγορία όλων των συνταξιούχων αιτία θανάτου
ασψαλισμένου ή συνταξιούχου του -Ε.Φ.Κ.Α., μειώνοντας το
ποσοστό της παρακράτησης τόσο από την κύρια σύνταξη (1/10) όσο
και από την επικουρική σύνταξη (1/2), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος
των χορηγού μενων συνταξιοδοτικών παροχών αιτία θανάτου.
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Με

την

προτεινόμενη

ρύθμιση

δίνεται

η δυνατότητα να
ολοκληρωθεί από τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ψορέων κοινωνικής
ασψάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς ψαρμακεία,
ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, και προς ασψαλισμένους,
μέχρι τις 31.12.2022, ώστε να πληρωθούν και τα ποσά για τα οποία
δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν

ό

έχουν γίνει σι σχετικοί έλεγχοι.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους
ασψαλισμένους που εμιτίπτουν στην παρ. 44 του άρθρου 66 του ν.
4646/2019 να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την ευθύνη και την
άρση των μέτρων σε βάρος τους για οψειλές από ασψαλιοτικές
εισψορές των νομικών προσώπων και οντοτήτων της παραγράψου
αυτής μέχρι την 31η.12.2021, για λόγους που ανάγονται στην
παρεμπόδισή τους από τη συνεχιζόμενη πανδημία να κάνουν την
Είσπραξης
Κέντρου
αντίστοιχη διαδικασία ενώπιον του
Ασψαλιστικών Εισψορών (Κ.Ε.Α.Ο.) εντός της προθεσμίας που είχε
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ταχθεί από τον νομοθέτη.
Με τον ν. 4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα σε μη μισθωτούς,
προκειμένου να ρυθμίσουν τις αοψαλιστικές οψειλές τους με
ευνοϊκούς όρους, να ζητήσουν τον επανυπολογισμό της κύριας
οψειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, με
βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό
μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την
31η.12.2018, ήτοι το ποσό των 586,08 ευρώ. Ο κατά τα ανωτέρω
επανυπολογισμός έχει επίπτωση στο ποσό της σύνταξης του μη
μισθωτού, γι’ αυτό και του δόθηκε το δικαίωμα να ρυθμίσει την
οψειλή του, δίχως επανυπολογισμό.
Με το άρθρο 17 του ν. 4611/2019 προβλέψθηκε ότι σε περίπτωση
απώλειας της ρύθμισης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της
και αναβίωση της οψειλής στην κατάσταση που είχε κατά την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και πριν τον τυχόν
επανυπολογισμό της, αψαιρουμένων των ποσών που έχουν
καταβληθεί εν τω μεταξύ.
Με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207) δίνεται η δυνατότητα οτους οψειλέτες
να ενταχθούν σε σύμβαση αναδιάρΘρωσης βάσει του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οψειλών. Κατά το άρθρο 25
του νόμου αυτού, η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό
προηγούμενων
Κατάργηση
αυτοδίκαιη
την
συνεπάγεται
ρυθμίσεων. Η εψαρμογή της διάταξης αυτής Θα προκαλέσει
προβλήματα στις περιπτώσεις οψειλετών μη μισθωτών, οι οποίοι
είχαν αιτηθεί ρύθμιση της οψειλής τους, βάσει του ν. 4611/2019
που είχαν επιλέξει επανυπολογισμό. Αν με την ένταξη στον
εξωδικαοτικό μηχανισμό αναβιώνει η οψειλή στο ύψος που είχε
πριν από τον επανυττολογισμό, το ποσό οψειλής, με το οποίο ο
οψειλέτης Θα αιτηΘεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό,
είναι πολύ πιθανό να αποκλίνει σημαντικά από αυτό που τελικά Θα
ρυθμιστεί και αυτό, γιατί η οψειλή στο στάδιο της αίτησης θα
ληψθεί υπόψη επανυτιολογισμένη (καθώς η σχετική πληροψορία Θα
αντληθεί αυτοματοποιη μένα από αρχείο με επανυπολογισμένες τις

οψειλές για όλους όσοι είχαν αιτηθεί επανυπολογισμό), ενώ στο

στάδιο της υλοποίησης της ρύθμισης του εξωδικαστικού
μηχανισμού η οψειλή θα έχει αναβιώσει όπως ήταν πριν τον
επανυπολογισμό (λόγω απώλειας της ρύθμισης του ν. 4611/2019,
είτε πριν είτε μετά την ένταξη στον εξωδικαοτικό μηχανισμό).
Τα ανωτέρω προκαλούν προβλήματα σε όλους τους συμμετέχοντες
πιστωτές, αλλά και στο σύνολο της διαδικασίας του εξωδικαοτικού
μηχανισμού. Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω ζήτημα και με
δεδομένο ότι ο επανυπολογισμός, με βάση τον ν. 4611/2019,
προβλέψθηκε ως επιλογή του οψειλέτη και έχει γίνει αποδεκτή από
αυτόν η επίπτωση στο ποσό της σύνταξής του, με την προτεινόμενη
διάταξη προβλέπεται ότι οι οψειλέτες στις παραπάνω περιπτώσεις
διατηρούν τον επανυπολογισμό

και μετά την απώλεια της

ρύθμισης, τόσο για τη ρύθμιση του ν. 4738/2020 και για κάθε άλλη
ρύθμιση στο μέλλον όσο και για την αναγκαστική είσπραξη της
οψειλής από το Κ.Ε.Α.Ο.
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Κατόπιν σχετικών αποψάσεων της Διοίκησης του Ομίλου Ο.Τ.Ε.
συντελέστηκε η απόσχιση κλάδων, σύμψωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 57 και τα άρθρα 58 έως 73 και
83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), το άρθρο 52 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) και το ν.δ. 1297/1972 (Α” 217). Η συγκεκριμένη απόσχιση
αψορούσε τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων
και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου που αποτελούσαν τμήμα της Ο.Τ.Ε.
Α.Ε. και απορροψήθηκαν από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου
Ο.Τ.Ε., Ο5ΜΟΤΕ Ε-νΑΙυΕ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και Ο5ΜΟΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Οι

μεταψερόμενοι

εργαζόμενοι

με

την

κείμενη

νομοθεσία

καλύπτονται για τους Κλάδους Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής
Σύνταξης και Εψάπαξ Παροχής από τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. (π. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

/

π. Τ.Α.Π.

Ασψάλισης

—

Ο.Τ.Ε. και π. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Τ.Α.Υ.Τ. Ε. ΚΩ.

και

/

πρώην Τομέα Ετιικουρικής

αντίστοιχο

Κλάδο

Πρόνοιας,

αντιστοίχως). Με τη μεταψορά τους μέσω της απόσχισης και
κατόπιν ένταξής τους στις νέες εταιρείες, το ασψαλιστικό καθεστώς
τους αλλάζει, καθώς αυτοί εντάσσονται στο κοινό ασψαλιστικό
καθεστώς του θ-Ε.Φ.Κ.Α. γιατην κύρια σύνταξη καιτο π. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
(πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) για την επικουρική, ενώ δεν προβλέπεται
καταβολή εισψοράς για Κλάδο Εψάπαξ Παροχής παρά μόνο σε
ελάχιστες περιπτώσεις ένταξής τους στο π. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην
Τ.Α.Π.Ι.Τ.).
Για να αποψευχθεί το ενδεχόμενο να θιγούν αιψνιδίως κεκτημένα
ασψαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να διαταραχθεί η
πορεία προς τη συνταξιοδότηση, ενός αριθμού εργαζομένων στους
κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών

____________

Υπηρεσιών Πεδίου που αποτελούσαν Τμήμα της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και
ατιορροψήθηκαν από Τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε.,

Ο5ΜΟΤΕ Ε-νΑΙυΕ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και Ο5ΜΟΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., που ανήκει στην ομάδα των «παλαιών»
ασψαλισμένων ή γυναικών με εικοσιπέντε έτη και άνω ή
συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας, δίδεται η επιλογή, κατόπιν
αιτήσεώς τους, παραμονής τους στο μέχρι πριν τη μεταψορά
ασφαλιστικό τους καθεστώς.
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Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα που έχει
ανακύψει με μισθωτικές σχέσεις, οι οποίες έχουν συναψθεί από
πρώην κλάδους πρόνοιας ή καταβολής εψάπαξ βοηθήματος, που
μετετράπησαν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά τη
διαδικασία της παρ. 20 του άρθρου ότου ν. 3029/2002. Η εψαρμογή
των προβλέψεων του νόμου ως προς την ακίνητη περιουσία των
ταμείων/κλάδων αυτών έχει αναδείξει σοβαρά ερμηνευτικά
προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην είναι σαψές ποια ακίνητα
παρέμειναν στα παλαιότερα ταμεία (των οποίων διάδοχος είναι ο
Ε.Φ.Κ.Α.) και ποια ανήκουν στην περιουσία των νέων νομικών

-

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ενώ εν τω μεταξύ έχουν συναψθεί
συμβάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Αποτέλεσμα
των αμψισβητήσεων αυτών είναι συμβάσεις επωψελείς για την
αξιοποίηση των ακινήτων να κινδυνεύουν να ματαιωθούν
αναλόγως του ψορέα που τελικώς Θα κριθεί ότι είναι ιδιοκτήτης του
10

αντίστοιχου ακινήτου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμορψώνεται και εκσυγχρονίζεται
η σύνθεση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 38ό3/2010, προκειμένου αυτή να προσεγγίσει με καλύτερο
τρόπο το δικαιωματικό μοντέλο για τα Αμελ, βάσει του πνεύματος
της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία. Αψενός, βάσει των νέων τάσεων και
αναγκών στην ιατρική αξιολόγηση της αναπηρίας, εμπλουτίζεται η
Επιτροπή με σύγχρονες ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες

για

την

αποτελεσματικότερη

λειτουργία

της.

Αψετέρου, συμπεριλαμβάνονται για πρώτη ψορά ως μέλη της
Επιτροπής επαγγελματίες υγείας και λοιπές μη ιατρικές ειδικότητες,
έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμψαση στην ανάδειξη ζητημάτων
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λειτουργικότητας στην καθημερινή ζωή των ΑμεΑ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται, για την αποψυγή
ερμηνευτικών ζητημάτων και κατά το πρότυπο της παρ. 3 του
άρθρου 51 του ν. 4430/2016, ότι οι δαπάνες του Λ.Α.Ε.Κ. και του
Λ.Κ.Π. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 δεν συνιστούν
επιχορήγηση, αλλά απόδοση πόρου. Ταυτόχρονα, καταργείται η
παρ. 3 του άρθρου Ιό του ν. 4491/2017, με την οποία οριζόταν ότι

όμοια διάταξη ίσχυε από Ιης.1.2017, καθώς η ερμηνευτική διάταξη
ισχύει αναδρομικά και καλύπτει όλες τις δαπάνες των λογαριασμών
αυτών.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνεται το πλαίσιο
κυρώσεων των επιχειρήσεων καζίνο με τις περιπτώσεις όπου χωρεί
καταβολή ή ρύθμιση ασψαλιστικών εισψορών ή που η επιχείρηση
προσψεύγει στις διαδικασίες περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού του νέου Πτωχευτικού
Κώδικα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, εψόσον εξασψαλιστεί η
καταβολή ή η ρύθμιση οψειλόμενων ασψαλιστικών εισψορών από
εταιρεία δικαιούχο άδειας λειτουργίας καζίνο, επιτρέπεται η
επαναλειτουργία του καζίνο. Παράλληλα, προβλέπεται η αναστολή
των διαδικασιών επιβολής και εκτέλεσης της κύρωσης της
ανάκλησης άδειας για επιχειρήσεις που προσψεύγουν στις
διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού του νέου Πτωχευτικού
Κώδικα όσο διαρκεί η διαδικασία, προκειμένου να ικανοποιείται ο
σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης. Σε περίπτωση που επιχείρηση
καζίνο παραβιάσει την επιβληθείσα κύρωση αναστολής
λειτουργίας, τότε επιβάλλεται η αυστηρότερη, οριστική ανάκληση
της άδειας λειτουργίας. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις εναρμονίζεται η
παρ. 18 με την παρ. 17 του ιδίου άρθρου, και προσαρμόζεται
αντιστοίχως η παρ. 19.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισμού έχουν πληγεί σημαντικά
εξαιτίας της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας της
δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής λόγω των έκτακτων
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και ως εκ τούτου η συνέχιση
της οικονομικής τους στήριξης κρίνεται αναγκαία για τη συνέχιση
και την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.
Με την παρούσα διάταξη ενισχύεται η εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, που ήδη
καθορίζουν τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις της
ενίσχυσης αυτής, με τη δυνατότητα να παρατείνουν τα χρονικά
διαστήματα χορήγησής της ή να ορίζουν την εψαρμογή της για άλλα
χρονικά διαστήματα για λόγους ευελιξίας και ταχείας ανταπόκρισης
σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται χρονικά, παράλληλα με
τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία, η δυνατότητα
να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων που αψορούν στην
κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης και αναβάθμισης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου
να μην ανακύψουν προβλήματα από την κανονικότητα των

δαπανών και χωρίς να διακυβεύονται οι απαιτήσεις διαψάνειας σε
ό,τι αψορά τις προς ανάθεση συμβάσεις.
Η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση των λειτουργιών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
στις εξελίξεις σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο καθιστά
απαραίτητη την ανωτέρω παράταση ισχύος, προκειμένου να
υλοποιηθεί ταχέως η επέκταση και αναβάθμιση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με
νέες λειτουργίες, όπως η ψηψιακή κάρτα εργασίας, και η
διαλειτουργικότητα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με άλλα συστήματα, σύμψωνα
με τις προβλέψεις του ν. 4808/2021.
Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη εψαρμογών του πληροψοριακού
συστήματος ήδη θα εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες του
κόσμου της εργασίας μέσω της ευχερέοτερης και αμεσότερης
ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών (1 και Γπο111θ ρρ). Με
την προτεινόμενη παράταση δίνεται η δυνατότητα να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ώστε να λειτουργήσει άμεσα και
αποτελεσματικά και η ψηψιακή κάρτα εργασίας, για τον έλεγχο
τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και την καταπολέμηση της
αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ιδίως στις συνθήκες που
έχει δημιουργήσει η πανδημία, αλλά και η αναπτυσσόμενη
τηλεργασία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΦΥΣΙ Κα,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

Αύξηση εσόδων

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα

/

Χ

αποτελεσματικότητα
Άλλο

2

ΝΗΣΙ ΩΤΙ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια_θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση
Μειώνεται το μισθολογικό κόστος από τη διατήρηση των μειωμένων εισψορών εργοδότη και εργαζομένου
(άρθρο 1). Αίρονται αδικίες προς ειδικές ομάδες ασψαλισμένων ως προς παροχές ασθενείας και εψάπαξ του
Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 2, 3). Διευκολύνονται ο -Ε.Φ.Κ.Α. να προχωρήσει σε πληρωμές από τον κλάδο υγείας των ΦΚΑ
προς ψαρμακεία, λοιπούς ιδιώτες παρόχους υγείας και ασψαλισμένους (άρθρο 5), και οι ίδιοι οι ασψαλισμένοι
ώστε να ανταποκριθούν στις οψειλές τους στα ασψαλιστικά ταμεία (άρθροα 4, 6). Βελτιώνεται η διοικητική
λειτουργία στην περίπτωση του επανυπολογισμού οψειλών λόγω ρύθμισης του ν. 4611/2019 (άρθρο 7).
Αποκαθίσταται η ασψάλεια δικαίου ως προς το καθεστώς του μεταψερόμενου προσωπικού του ΟΤΕ λόγω
απόσχισης κλάδων (άρθρο 8), ως προς την αξιοποίηση ακινήτων των πρώην κλάδων/τομέων πρόνοιας και
εψάπαξτων Φ.Κ.Α. που μετετράπησαν σε Ν.Π.Ι.Δ. (άρθρο 9) και ως προς τις δαπάνες του κλάδου Λ.Α.Ε.Κ. (άρθρο
11). Ενισχύεται θεσμικά και λειτουργικά η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την κατάρτιση του Πίνακα
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (άρθρο 10). Αντιμετωπίζεται το κενό στη ρύθμιση του πλαισίου
λειτουργίας των καζίνο σε περίπτωση ρύθμισης οψειλών ή προσψυγής στις διαδικασίες εξυγίανσης ή
αναδιάρθρωσης (άρθρο 12). Μετριάζονται οι δυσμενείς συνέπειες των μέτρων κατά του κορωνοΙού στις
επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισμού (άρθρο 13). Ενισχύεται ο έλεγχος της εψαρμογής της εργατικής
νομοθεσίας μέσω των νέων λειτουργιών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο επεκτείνεται και αναβαθμίζεται κατά τον ν.
4808/2021 (άρθρο 14).
-

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις/
κινητικότητα

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΙΙΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

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

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος εκ των ρυθμίσεων των άρθρων 1, 2, 3, 4 σταθμίζεται με την κοινωνική ωψέλεια εκ των
αποτελεσμάτων τους και ιδίως με λόγους δημοσίου συμψέροντος που συνδέονται με την προστασία του
κοινωνικού συνόλου.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στου ς στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής!
αντιστάθμισης
κινδύνων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟ ΝΟ ΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

Χ

Χ

Άλλο

3ο

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ

Π ιλοτικη
εψαρμογη

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναδειξη
καλων
ιτρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

χολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι κίνδυνοι συνδέονται ιδίως με τη διαχείριση της αλλαγής εκ των ρυθμίσεων που εισάγονται και
αντιμετωπίζονται με την επαρκή Προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις εψαρμόσει και να τις
υποστηρίξει.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
Ι1

ίΙ

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Άρθρο 11: Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της Ι4ης Δεκεμβρίου
2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
(Ι.ΕΣΠ.)

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Ε

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

.

Ε1

28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

32

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

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης
Άρθρο Ι
Παράταση μείωσης ασψαλιστικών
εισψορών
εργοδότη
και
εργαζομένου
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.
4756/2020

Υφιστάμενες διατάξεις
Ν. 4756/2020
Άρθρο 31
Μείωση
ασφαλιστικών εισψορών

Στο άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’
235), τροποποιείται η παρ. 3 ως προς
τη διάρκεια ισχύος, προστίθεται παρ.
4 καιτο άρθρο 31 διαμορψώνεται ως
εξής:

εργαζομένων σε ψορείς εκτός δημόσιων
υπηρεσιών,
αποκεντρωμένων
δισικήσεων, ΟΤΑ α’ και β βαθμού και
νομικών προσώπων αυτών, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται
κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από
το ύψος που είχε διαμορψωθεί την
Ιη.6.2020, ως ακολούθως:

—

«Αρθρο 31
Μείωση ασψαλιστικών
εργοδότη-εργαζομένου

εισψορών

εργοδότη-εργαζομένου
1. Από την Ιη Ιανουαρίου 2021 σι
ασψαλιστικές εισψορές των μισθωτών

1.Από την Ιη Ιανουαρίου 2021 σι
των α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ)
ασψαλιστικές
εισψορές
μισθωτών εργαζομένων σε ψορείς των
ασψαλίστρων
υπέρ
κλάδου
υπηρεσιών,
Εκτός
δημόσιων
ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά
αποκεντρωμένων δισικήσεων, ΟΤΑ 1,49 πμ στο ασψάλιστρο του εργοδότη
και β’ βαθμού και νομικών και κατά 0,36 πμ στο ασψάλιστρο του
αυτών,
νομικών εργαζομένου. Το συνολικό ασψάλιστρο
προσώπων
προσώπων δημοσίου δικαίου και υπέρ ανεργίας διαμορψώνεται σε
προσώπων
ιδιωτικού ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2
νομικών
δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης,

3-

(3)
κατά
τρεις
μειώνονται
ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος
διαμορψωθεί
την
που
είχε
Ιη.6.2020, ως ακολούθως:
α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες
(πμ) των ασψαλίστρων υπέρ κλάδου
ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται
κατά 1,49 πμ στο ασψάλιστρο του
εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο
ασάλιστρο του εργαζομένου. Το
συνολικό ασάλιστρο υπέρ ανεργίας
διαμορψώνεται σε ποσοστό 2,4% και
κατανέμεται κατά 1,2 % στον
εργοδότη και κατά 1,2 % στον
εργαζόμενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες
(πμ) των ασψαλίστρων υπέρ του
Λογαριασμού
για την
Ενιαίου
εψαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)τηςπερ. α’τηςπαρ4του
άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88),
η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από
την εργοδοτική εισψορά υπέρ του
Ανεργίας
Λογαριασμού
Ειδικού
(Ε.Κ.Λ.Α.), σύμψωνα με το άρθρο 15
του ν. 2224/1994 (Α’122) και κατά
0,18 πμ από την εργοδοτική εισψορά
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Επαγγελματικής
Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο
14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό
ασψάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4
του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
διαμορψώνεται σε 0,16 % και
κατανέμεται ως εξής:
βα) Εργοδοτική εισψορά 0,06 % υπέρ
Ειδικού
του
Λογαριασμού
Επαγγελματικής
Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο
14 του ν. 2224/1994.
ββ) Εισψορά εργαζομένου 0,10 %
Κοινού
Ειδικού
υπέρ
του
Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.),
σύμψωνα με το άρθρο 15 του ν.
2224/1994.
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες
(πμ) των ασψαλίοτρων υπέρ του

% στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον
εργαζόμενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ)
των ασψαλίστρων υπέρ του Ενιαίου
εψαρμογή
για την
Λογαριασμού
Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.ΛΕ.Κ.Π.) της
περ. α’ της Παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.
4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται
κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική
εισψορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμψωνα με το
άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Λ’122) και
κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική
εισψορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Επαγγελματικής
Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο 14
2224/1994. Το συνολικό
του ν.
ασψάλιστρο της περ. α της παρ. 4 του
ν.
4144/2013
του
άρθρου
34
0,16
σε
και
διαμορψώνεται
%
κατανέμεται ως εξής:
βα) Εργοδοτική εισψορά 0,06 % υπέρ
Λογαριασμού
Ειδικού
του
Προγραμμάτων
Επαγγελματικής
και
Εκπαίδευσης
Κατάρτισης
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο 14
του ν. 22 24/1994.
ββ) Εισψορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ
Ειδικού Κοινού Λογαριασμού
του
Ανεργίας (Ε.Κ.ΛΑ.), σύμψωνα με το
άρθρο 15 του ν. 2 224/1994.
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ)
των ασψαλίστρων υπέρ του Ενιαίου
για την
Λογαριασμού
εψαρμογή
Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της
περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.
4144/2013, η οποία μειώνεται από την
εισψορά που προβλέπεται στο Πρώτο
εδάψιο της περ. β της παρ. Ι του
άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α 195),
και αψορά αποκλειστικά ασψάλιστρο
Το
εργαζόμενου.
αντίστοιχο
του
εργαζομένου
υπέρ
ασψάλιστρο του
Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορψώνεται σε ποσοστό

3.

Ενιαίου
Λογαριασμού
για την
εψαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β της παρ. 4 του
άρθρου 34του ν. 4144/2013, η οποία
μειώνεται από την εισψορά που
προβλέπεται στο πρώτο εδάψιο της
περ. β της Παρ. Ι του άρθρου 7 του
ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), και αψορά
αποκλειστικά
ασψάλιστρο
του
εργαζόμενου.
Το
αντίστοιχο
ασψάλιστρο του εργαζομένου υπέρ
Ε.Λ.Ε.Κ.Π
διαμορψώνεται
σε
ποσοστό
0,35
%
και αψορά
ασψάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν.
678/1977, Α’ 246 και άρθρο 7 του ν.
3 144/2003, Α’ 111).
2. Από την εισψορά της περ. α της
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.
4144/2013
(κλάδος
ΛΑΕΚ του
Ε.Λ.Ε.Κ.Π)
όπως
αυτή
διαμορψώνεται
τις
με
βάση
διατάξεις της περ. β), αποδίδεται
πάρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής
και
της
Ασψάλειας
Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης
και
Προσόντων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα
και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία
έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη
συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της
ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του
ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω Φορείς,
εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του
πάρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί
να ανέρχεται μέχρι ποσοστού
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί
του συνόλου των ετήσιων εισψορών
που εισπράττονται από τον -ΕΦΚΑ
για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ,
ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης
αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά
εψαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στην παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.
2434/1996 (Α·188).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
ισχύουν μέχρι την 31η.12.2022.
Η
που
απώλεια
4.
εσόδων
προκαλείται στον προϋπολογισμό

0,35 % και αψορά ασψάλιστρο υπέρ
Πρώην ΘΕΕ (ν. 678/1977, Α 246 και
άρθρο 7 του ν. 3 144/2003, Α’ 111).
2. Από την εισψορά της περ. α της παρ.
4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή
διαμορψώνεται με βάση τις διατάξεις
της περ. β), αποδίδεται πόρος στο
Ελληνικό
Ινστιτούτο
Υγιεινής
και
Ασψάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ), καθώς καιστα ινστιτούτα και
τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν
ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή
της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ,
του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους
ανωτέρω Φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η
απόδοση του πάρου από τον κλάδο
ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι
ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) επί του συνόλου των ετήσιων
εισψορών που εισπράπονται από τον
ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ,
ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης
αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά
εψαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην
παρ. 10 του άρθρου Ι του ν. 2434/1996
(Α’ 188).
-

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
ισχύουν μέχριτην 31η.12.2021.

του θ-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ λόγω
εψαρμογής της παρ. Ι καλύπτεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με
διοικητικού
του
αποψάσεις
ποσό της
Το
ΟΑΕΔ
του
συμβουλίου
κρατικής επιχορήγησης δύναται να
κατανέμεται μεταξύ των αυτοτελών
κλάδων του Οργανισμού ανάλογα με
τις υποχρεώσεις εκάστου κλάδου.».

Άρθρο 2
Εψάπαξ παροχή Τροποποίηση της
περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35
του ν. 4387/2016
—

1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 4 του
άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),

του
προσδιορισμού
περί του
Τμήματος της εψάπαξ παροχής που
αντιστοιχεί για τα έτη ασψάλισης έως
3112.2013 για μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους, προστίθεται
υποπερ. αγ’, ως εξής:
ιιαγ. Οι ασψαλισμένοι δύνανται, με
τεκμηριωμένη, με τα απαραίτητα
τις
για
στοιχεία
αποδεικτικά
καταβληθείσες εισψορές, αίτησή
τους προς τον Κλάδο Εψάπαξ
Παροχών του θ-Ε.Φ.Κ.Α., να ζητούν
να εξεταστεί εάν η ως άνω
υπολογιζόμενη εψάπαξ παροχή είναι
μικρότερη του ύψους του συνόλου
του κεψαλαίου των ασψαλιστικών
εισψορών που έχουν καταβάλει έως
και τις 31.12.2013 και να τους
Ως
διαψορά.
αποδοθεί τυχόν
εισψορών
κεψάλαιο ασψαλιστικών
θεωρείται το σύνολο των εισψορών,
οι οποίες έχουν καταβληθεί έως και
τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων
ετησίως σύμψωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός
δείκτης τιμών καταναλωτή της
Αρχής
Στατιστικής
Ελληνικής
εψαρμόζεται από το επόμενο έτος
από αυτό που αψορά, έως και το
προηγούμενο έτος της υποβολής της
Ο
συνταξιοδότησης.
αίτησης
συντελεστής
που
σωρευμένος

Ν. 4387/2016
Άρθρο 35 ν. 4387/2016 παρ. 4

4. Από 13.5.2016 το ποσό της εψάπαξ
παροχής με την επιψύλαξη των
οριζομένων στην παράγραψο 9, ισούται
με το άθροισμα του τμήματος της
εψάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα
έτη ασψάλισης μέχρι την 31.12.2013 και
του τμήματος της εψάπαξ παροχής που
αντιστοιχεί για τα έτη ασψάλισης από
1.1.2014 και εψεξής.
α. Για χρόνο ασψάλισης που έχει
διανυθεί έως και την 31.12.2013:
αα. Για τους μισθωτούς: Για τους
μισθωτούς με εισψσρά ύψους 4% επί
των αποδοχών, η εψάπαξ παροχή
αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα
τοις εκατό (60%) των αποδοχών, επί των
οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις,
υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού
αριθμού των ετών ασψάλισης έως και
την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου
δεκαδικού ψηψίου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της
εψάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος
των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο
ασψαλισμένος κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013,
εψόσον υπεβλήθησαν σε ασψαλιστικές
εισψορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να
υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το
επίδομα αδείας.
Ο ως άνω μέσος όρος Ίτροσαυξάνεται
που
τρόπο
τον
κατά
ετησίως
του
4
παράγραψο
στην
προβλέπεται
άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος
γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της
Στατιστικής
Αρχής
Ελληνικής

31.

προκύπτει από τους δείκτες της παρ.
4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από ένα (1). Η ανωτέρω
αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6)
μηνών από την έκδοση από4ασης
χορήγησης της εψάιταξ παροχής.».
2. Για εψάπαξ παροχές που έχουν
χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, η αίτηση της υποπερ.
αγ’τηςπερ.α’τηςπαρ.4του άρθρου
35 του ν. 4387/2016 υποβάλλεται
εντός έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος.

εψαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά
το
καταληκτικό
της
ανωτέρω
πενταετίας, έως και το προηγούμενο
έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία
ή την εργασία. Ο σωρευμένος
συντελεστής που προκύπτει από τους
δείκτες της παραγράψου 4 του άρθρου
8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
ένα (1).
Για τους μισθωτούς με εισψορά ύψους
διάψορου του 4% ή με σταθερό ποσό
εισψοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) θα
αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς
το ύψος της εισψοράς, με απόψαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ψορέα και
κατόπιν σύμψωνης γνώμης της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω
ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
εκατό τοις εκατό (100%).
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος
εψάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί για
λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον
υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας
θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της
πενταετίας
ομοιοβάθμου
του
ή
ασψαλισμένου
με
τα
ίδια
έτη
ασψάλισης. Αν δεν Είναι δυνατός ο
υπολογισμός
πενταετίας,
ο
υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο
του χρόνου ασψάλισης που έχει
πραγματοποιηθεί.
Ειδικά για τους ασψαλισμένους του πρ.
Ταμείου
Πρόνοιας
Δημοσίων
Υπαλλήλων και των ψορέων πρόνοιας
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν
από την 1.1.2014 έως τις 13.5.2016, ως
αποδοχές για τον υπολογισμό του
Τμήματος αυτού της εψάπαξ παροχής
νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων
αποδοχών που έλαβε ο ασψαλισμένος
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν
από την αποχώρησή του, εψόσον
καταβλήθηκαν ασψαλιστικές εισψορές
υπέρ
Ταμείου,
να
του
χωρίς
υπολογίζονται τα δώρα εορτών και
αδείας.
Για τον υπολογισμό του τμήματος της
εψάπαξ παροχής των ασψαλισμένων

του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών
Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του
πρ. Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων
Ναυτικού
Πληρωμάτων
Εμπορικού
(ΤΓΙΚΠΕΝ) για χρόνο ασψάλισης που έχει
και
τις
πραγματοποιηθεί
έως
31.12.2013, ως ποσοστό εισψοράς
Θεωρείται το ποσοστό 4% και το
ποσοστό αναιτλήρωσης καθορίζεται στο
συντάξιμων
τεκμαρτών
επί
60%
αποδοχών. Οι τε κμαρτές συντάξιμες
αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση
εισψορών εικσσαετίας έως και τις
σι
οποίες
31.12.2013,
αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο
επιστροψής εισψορών όπως ισχύει την
31.12.2013,
σύμψωνα
με
τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του
και
στην
ν. 2335/1995 (Α’ 185)
απόφαση
υπουργική
Φ.
80000/οικ.26625/1319/2006 (8’ 1772),
όπως ισχύουν. Ο μέσος όρος των
τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις
συντάξιμες αποδοχές για τα έτη
ασψάλισης έως και τις 31.12.2013. Σε
που
περίπτωση
δεν συμπληρώνεται εικοσαετής
ασψάλιση για χορήγηση εψάπαξ, για τον
υπολογισμό Θα χρησιμοποιείται ο
πραγματικός χρόνος ασψάλισης εντός
του διαστήματος 1994-2013.
Μετά το έτος 2013 έως και το έτος
αποχώρηοης από την εργασία λόγω
οριστικής συνταξιοδότησης, ο ως άνω
μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως
κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα,
ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών
καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής εψαρμόζεται από το επόμενο
έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω
εικοσαετί.ας, έως και το προηγούμενο
έτος της αποχώρησης από την εργασία.
Όταν η διακοπή της ασψάλισης στα
Πρόνοιας
πρώην
Ταμείο
ταμεία
Ναυτικού
Εμπορικού
Αξιωματικών
(ΤΠΑΕΝ) και πρώην Ταμείο Πρόνοιας
Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού
Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) έχει επέλθει πριν

από το έτος 1994 και δεν είναι δυνατή η
ανεύρεση των συντάξιμων αποδοχών
της περιόδου αυτής, ο υπολογισμός του
ποσού της εψάπαξ παροχής γίνεται με
βάσει τις καταστατικές τους διατάξεις. Ο
υπολογισμός του τμήματος της εψάπαξ
παροχής των ασψαλισμένων του πρώην
ΤΠΑΕΝ και του πρώην ΤΠΚΠΕΝ
πραγματοποιείται
απονέμεται
και
αυτοτελώς.
Ο
σωρευμένος συντελεστής που
προκύπτει από τους δείκτες της
παραγράψου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί
να είναι μικρότερος από ένα (1).
αβ.
Για
αυτοτελώς
τους
απασχολούμενους: Για τους αυτοτελώς
απασχολούμενους με εισψορά ύψους
4%, η εψάτταξ παροχή αποτελείται από
το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%)
των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι
νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού
αριθμού των ετών ασψάλισης έως και
τις 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου
δεκαδικού ψηψίου.
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους
με εισψορά ύψους διάψορου του 4% ή
με σταθερό ποσό εισψοράς, το ως άνω
ποσοστό (60%)
αναπροσαρμόζεται
αναλογικά ως προς το ύψος της
εισψοράς, με απόψαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ψορέα και κατόπιν
σύμψωνης
γνώμης
Εθνικής
της
Αναλογιστικής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω
ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
εκατό τοις εκατό (100%).
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της
εψάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος
των
τιμών
των
ασψαλιστικών
κατηγοριών,
οποίων
επί
των
υπεβλήθησαν ασψαλιστικές εισψορές
υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013,
όπως οι εν λόγω τιμές είχαν
διαμορψωθεί κατά το καταληκτικό της
πενταετίας έτος.
Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται
ετησίως
κατά
τον
που
τρόπο
προβλέπεται στην παράγραψο 4 του

άρΘρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος
γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της
Στατιστικής
Αρχής
Ελληνικής
έτος
μετά
εφαρμόζεται από το επόμενο
ανωτέρω
καταληκτικό
της
το
πενταετίας, έως και το προηγούμενο
έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα
ή την εργασία. Ο σωρευμένος
συντελεοτής που προκύπτει από τους
δείκτες της παραγρά4ου 4 του άρθρου
8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
ένα (1).
Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ύστερα
από οικονομική έκθεση, καθορίζονται οι
ασψαλιστικές κατηγορίες για όσους
η
αυτοτελώς
απασχολούμενους
εισψορά τους δεν προκύπτει ως
ποσοστό επί ασψαλιστικής κατηγορίας,
καθώς και κάθε άλλο Θέμα που
απαιτείται νια την εψαρμογή της
περίπτωσης αυτής.
β. Για τον χρόνο ασψάλισης που
πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και
εψεξής:
Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς
αττασχολούμενους το τμήμα της εψάπαξ
παροχής που αναλογεί στα έτη
ασψάλισης απότην 1.1.2014 και εψεξής,
υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό
σύστημα προκαθορισμένων ε ισψορών
Οι
κεψαλαιοποίηση.
νοητή
με
εισψορές
που
ασψαλιοτικές
καταβάλλονται από την 1.1.2014 και
ασψαλισμένο
κάθε
για
εψεξής
ατομικές
μερίδες. Με
τηρούνται σε
βάση την αρχή της ισοδυναμίαςτο ποσό
της εψάπαξ παροχής ισούται με τη
συσσωρευμένη αξία των εισψορών κατά
Η
αποχώρησης.
την
ημερομηνία
συσσώρευση των εισψορών Θα γίνει με
το πλασματικό ποσοστό επιστροψής, το
οποίο προκύπτει από την ετήσια
ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων
αποδοχών των ασψαλισμένων.
γ. Για την εψαρμογή των ανωτέρω
περιπτώσεων α’ και β’ ισχύουν τα εξής:
Το τμήμα της απονεμόμενης εψάπαξ
παροχής για τα έτη ασψάλισης από την

1.1.2014 και εψεξής προκύπτει από τον
παρακάτω τύπο: [ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΣ]
‘Οταν η εισψορά δεν προκύπτει ως
ποσοστό επί. μιας βάσης υπολογισμού
να
εισψορών,
πρέπει
αυτή
μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης
εισψορών, ώστε αυτή η βάση εισψορών
να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό
του ετήσιου πλασματικού ποσοστού
επιστροψής.
Για αυτούς που ασψαλίοτηκαν πρώτη
ψορά πριν την 1.1.2014 το ποσό της
εψάπαξ παροχής αποτελείται από δύο
Τμήματα και Προκύπτει από τον
παρακάτω τύπο: [ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΣ]
Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται
κάθε αναγκαίο θέμα για την εψαρμογή
της διάταξης αυτής.

Άρθρο3
Επίδομα κυοψορίας και λοχείας
εμμίσθων δικηγόρων
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν.
4387/2016
Στο άρθρο 32 του ν. 4387/2016 (Α’
85), περί των παροχών ασθενείας σε
χρήμα, όπως τροποποιείται με το
του
νομοσχεδίου,
άρθρο
77
προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
—

«11. Οι έμμισθες δικηγόροι που
υπάγονται στον -Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην
Αυτοτελώς
Ενιαίο
Ταμείο
Απασχολούμενων
Τομέας
Νομικών)
και
Ασψάλισης
καταβάλλουν εισψορές, σύμψωνα με
το άρθρο 38 για την έμμισθη
δικαιούνται
απασχόλησή
τους,
επίδομα κυοψορίας και λοχείας, με
αναλογική εψαρμογή των διατάξεων
ΙΚ.Α-ΕΤ.Α,Μ.
πρώην
για
του
μισθωτές
ασψαλισμένες.
Σε
περίπτωση παράλληλης υποχρέωσης
καταβολής εισψορών, σύμψωνα με
το άρθρο 39, δικαιούνται την
υψηλότερη παροχή μητρότητας από
αυτές που προκύπτουν από την
-

Βλ. άρθρο 77 του νομοσχεδίου

υπαγωγή τους στην ασψάλιση του
Ε. Φ. Κ.Α.».

-

Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
συντάξεων λόγω θανάτου
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.
4387/2016
Στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α’
85), περί των συντάξεων λόγω
Θανάτου, προστίθενται παρ. 9, 10 και
11 ως εξής:
—

«9. Αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά συντάξεων σε συνταξιούχους
άρθρου
παρόντος
του
παρακρατούνται, με απόψαση του
αρμόδιας
Προϊσταμένου
της
Διεύθυνσης Συντάξεων, από τα ποσά
των συντάξεων που Θα καταβληθούν
κατά τους επόμενους μήνες, σε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόψλησή τους.
Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες
δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου
ποσού της μηνιαίας σύνταξης για
συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων
(1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6)
ποσού
της
ακαθάριστου
του
μηνιαίας σύνταξη ς κατά το μέρος της
που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των
χιλίων (1.000) ευρώ. Το ποσό της
μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των πενήντα
(50) ευρώ. Σε περίπτωση παύσης
καταβολής της σύνταξης, προ της
του
εξόψλησης
ολοσχερούς
τυχόν
ποσού,
αχρεώστητου
υπόλοιπο εισπράττεται σύμψωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α
90).
10. Αχρεωοτήτως καταβληΘέντα
ποσά συντάξεων σε συνταξιούχους
του παρόντος άρθρου που είναι και
δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης
λόγω θανάτου, παρακρατούνται και

Ν. 4387/2016
Άρθρο 12

Σύνταξη λόγω θανάτου
1. Σε περίπτωση Θανάτου συνταξιούχου
ή ασψαλισμένου, ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει το χρόνο ασψάλισης
που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή
δικαιώματος
ή
εξ
ιδίου
του
ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα
παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:
Α. Ο επιζών σύζυγος, εψόσον έχει
συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
του κατά το χρόνο Θανάτου του
συνταξιούχου ή ασψαλισμένου. Σε
περίπτωση που ο Θάνατος έχει συμβεί
προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος
ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε
καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για
διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο
δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος
της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης
η
καταβολή της
της σύνταξης,
διακόπτεται με τη συμπλήρωση της
τριετίας και άρχεται εκ νέου με τη
συμπλήρωση του ό7ου έτους της
ηλικίας του. Οι ανωτέρω περιορισμοί
δεν εψαρμόζονται εψόσον και για όσο
χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως
άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που
υπάγονται στην παράγραψο ΙΒ του
παρόντος ή είναι ανίκανος για την
άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας
κατά ποσοστό 67% και άνω.
τα
τέκνα,
Τα
νόμιμα
Β.
νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα,
τα υιοθετηΘέντα και όσα εξομοιώνονται
με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:
και δεν
έχουν
άγαμα
α) Είναι
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας
τους ή
β) κατά το χρόνο του θανάτου του
ασψαλισμένου ή συνταξιούχου είναι
ανίκανα
για
κάθε
και
άγαμα
εργασία, εψόσον η
βιοποριοτική
ανικανότητά τους επήλθε πριν από την

42

από την επικουρική σύνταξη μέχρι το
ένα δεύτερο (1/2) του ακαθάριστου
ποσού αυτής, μέχρι πλήρους και
ολοσχερούς εξόφλησης, με απόφαση
του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Διεύθυνσης
Εκκαθάρισης
και
Πληρωμής Συντάξεων του -Ε.Φ.Κ.Α.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των πενήντα (50)
Σε
ευρώ.
περίπτωση που το ακαθάριστο ποσό
της επικουρικής σύνταξης λόγω
θανάτου που λαμβάνει ο δικαιούχος,
υπολείπεται του ποσού των πενήντα
(50) ευρώ, τότε για την είσπραξη των
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών παρακρατείται το σύνολο της
παροχής
μέχρι
πλήρους
και
ολοσχερούς
εξόψλησης.
Σε
περίπτωση παύσης καταβολής της
επικουρικής σύνταξης, προ της
ολοσχερούς
εξόψλησης
του
αχρεώστητου
ποσού,
τυχόν
υπόλοιπο εισιτράπεται σύμψωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
11. Για την εψαρμογή του άρθρου
αυτού διενεργούνται έλεγχοι σε
περιοδική βάση με κάθε πρόσψορο
μέσο
και,
ιδίως,
μέσω
των
πληροψοριακών συστημάτων του
Η διασταύρωση των
Ε.Φ.Κ.Α..
στοιχείων διενεργείται και σε
συνδυασμό με άλλα πληροψοριακά
συστήματα ψορέων του δημοσίου
τομέα, καθώς και με τη χρήση
διαδικτυακών
υπηρεσιών
που
διατίθενται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας
Πληροψοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
σύμψωνα
με
τα
δικαιώματα
πρόσβασης
και
ανταλλαγής
πληροψοριών των υπηρεσιών του &
Ε.Φ.Κ.Α..».
-

συμπλήρωση του 24ου έτους της
ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η
σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται
και μετά τη συμπλήρωση του 24ου
έτους της ηλικίας.
Γ. Ο διαζευγμένος σύζυγος, σύμψωνα με
τις διατάξεις της παραγράψου Ιλ για
τον επιζώντα σύζυγο και εψόσον πληροί
αθροιστικά
και
τις
ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του
θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή
να υποχρεούτο να του καταβάλλει
διατροψή που είχε καθοριστεί είτε με
δικαστική απόψαση είτε με μεταξύ τους
σύμβαση,
β) να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη
έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου
με αμετάκλητη δικαστική απόψαση,
γ) το διαζύγιο να μην οψείλεται σε
κλονισμό
ισχυρό
της
έγγαμης
συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος
τη σύνταξη,
δ)
το
μέσο
μηνιαίο
ατομικό
ψορολογητέο εισόδημά του να μην
υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασψάλιστων
Υπερηλίκων
που
καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμψωνα
με το άρΟρο 93 του παρόντος,
ε) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή
σύμψωνο συμβίωσης.
2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται
σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου
ή ασψαλισμένου συζύγου επήλθε πριν
από την πάροδο τριών (3) ετών από την
τέλεση του γάμου, εκτός αν:
α) ο Θάνατος οψείλεται σε ατύχημα που
προήλθε πρόδηλα και αναμψισβήτητα
εξαιτίας
της
υπηρεσίας
ή
ανθρωποκτονία,
β) κατά τη διάρκεια του γάμου
γεννήθηκε
η
με
το
γάμο
νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσΟηκε ή
υιοθετήθηκε τέκνο,
γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου
τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η
οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων
τέκνο,
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περίπτωση
η
συντρέχει
δ)
ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου,
αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο
αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη
διάρκεια του οποίου απεβίωσε 0
έχουν
διαρκέσει
να
σύζυγος,
(5)
χρόνια
συνολικά,
τουλάχιστον πέντε
και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε
τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
3. Το δικαίωμα της κατά μεταβίβαση
σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων
παύει να ισχύει:
α) με το θάνατο του δικαιούχου,
β) με την τέλεση γάμου του δικαιούχου
ή σύναψη
συμψώνου συμβίωσης,
γ) με τη συμπλήρωση των κατά την
περίπτωση α’ της παραγράψου ΙΒ
οριζόμενων ορίων ηλικίας, και
δ) από τότε που, με νεότερη κρίση της
επιτροπής,
υγειονομικής
αρμόδιας
έπαυσε η κατά τις παραγράψους Ιλ και
1Β περίπτωση β’ ανικανότητα για
εργασία.
4.Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω
δικαιούχων υπολογίζεται Επί του ποσού
της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει
δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και
επιμερ ίζεται ως εξής:
α) Για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) και από
17.5.2019 σε ποσοστό εβδομήντα τοις
εκατό (70%) της σύνταξης. Εάν ο γάμος
έλαβε χώρα μετά την απονομή της
σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή
περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαψορά ηλικίας μεταξύ του
αποβιώσαντος και του συζύγου του,
αψαιρουμένου του διαστήματος του
γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα
(10) έτη, η σύνταξη του επιζώντος
συζύγου υψίσταται για κάθε πλήρες
έτος διαψοράς, μείωση που καθορίζεται
σε:
‘Ενα τοις εκατό (1%) για τα έτη από το
δέκατο (ΙΟο) έως και το εικοστό (20ό)
έτος.

Δύο τοις εκατό (2%) για τα έτη από το
εικοστό πρώτο (21ο) έως και το εικοστό
πέμπτο (25ο) έτος.
Τρία τοις εκατό (3%) για τα έτη από το
εικοστό έκτο (26ο) έως καιτο (30ό) έτος.
Τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα έτη από
το τριακοστό πρώτο (31ο) έως και το
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος.
Πέντε τοις εκατό (5%) για τα έτη από το
τριακοστό έκτο (36ο) και άνω.
β) Για τον διαζευγμένο, εψόσον ο γάμος
είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έωςτη λύση
του με αμετάκλητη δικαστική απόψαση,
το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο
χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για
χήρο και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου
βίου πέραν του δεκάτου (ΙΟου) και
μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος
διάρκειας του γάμου, το ποσοστό
σύνταξης που δικαιούται ο χήρος
μειώνεται κατά ένα τοις εκατό (1%) στον
χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά ένα
τοις εκατό (1%) στον διαζευγμένο.
Προκειμένου περί έγγαμου βίου που
διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35)
ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω,
το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο
χήρος επιμερίζεται κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) στον χήρο και πενήντα τοις
εκατό (50%) στον διαζευγμένο. Εάν ο
θανών δεν καταλείπει χήρο, ο
διαζευγμένος δικαιούται το αυτό
ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα ως
άνω, της σύνταξης που Θα εδικαιούτο ο
χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του
ενός δικαιούχων διαζευγμένων το
αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα
ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας
και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου
μεταξύ αυτών.
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) της σύνταξης. Εάν
πρόκειται για παιδί ορψανό και από
τους δύο γονείς (αμψοτεροπλεύρως
ορψανό), το ποσοστό διπλασιάζεται για
κάθε σύνταξη.
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Β. Το συνολικό ποσό της κατά
μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος
συζύγου και των τέκνων σε Καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε
περίπτωση που το άθροισμα των
ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει
το ποσό της σύνταξης του θανόντος
περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των
τέκνων.
α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω
θανάτου του επιζώντος ή/και του
διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού της εθνικής
σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος
νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη
ασψάλισης. Εάν ο χρόνος ασψάλισης
του θανόντος είναι μικρότερος των
είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει
μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος
ασψάλισης που υπολείπεται των είκοσι
(20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση
δεκαπέντε (15) ετών ασψάλισης. Για
χρόνο ασψάλισης μικρότερο των
δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της
σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος
ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού των
τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Τα ποσά
εδαψίων
των
προηγούμενων
επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και
διαζευγμένου συζύγου, σύμψωνα με τα
ποσοστά που προβλέπονται στην
υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Α’ της
παραγράψου 4 του παρόντος άρθρου.
β) Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδόχων
τέκνων, το συνολικό ποσό της σύνταξης
λόγω θανάτου που δικαιούνται όλα τα
τέκνα
υπολογίζεται,
δικαιοδόχα
αντίστοιχα, ανάλογα με τα έτη
προηγούμενης
ασψάλισης
της
περίπτωσης και επιμερίζεται μεταξύ των
δικαιοδόχων τέκνων, σύμψωνα με τα
ποσοστά που προβλέπονται στην
υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης Α’ της
παραγράψου 4 του παρόντος άρθρου.
Σε καμία περίπτωση το άθροισμα του
ποσού της σύνταξης των δικαιοδόχων
τέκνων δεν μπορεί να υπολείπεται των

ανωτέρω, ανάλογα με τα έτη ασψάλισης
του θανόντος, ποσών. Σε περίπτωση,
όμως, ορφανών τέκνων και από δύο (2)
γονείς, το ποσό της σύνταξης που
χορηγείται σε έκαστο εξ αυτών δεν
μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω
ποσών.
γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω
θανάτου του πρώην ΟΓΑ το ποσό της
σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει
σύμψωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 99
του
παρόντος νόμου για κάθε
δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώντα ή/και
διαζευγμένο σύζυγο και δικαιοδόχα
τέκνα) δεν μπορεί να υπολείπεται των
ποσών των ανωτέρω περιπτώσεων α’
β’.
και
‘Οταν χορηγείται το κατώτατο όριο
σύνταξης λόγω θανάτου σε τουλάχιστον
ένα (1) από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν
εψαρμόζονταιτα δύο πρώτα εδάψιατης
περίπτωσης
Β
της
παρούσας
παραγράψου.
Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η
σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα
σύζυγο μειωμένη, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράψους 4 και 5
του παρόντος, το ποσό της σύνταξης
που περικόπτεται επιμερίζεται στα
τέκνα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και
στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος
λαμβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης
της περίπτωσης Β’ της παρούσας
παραγράψου.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι
προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού
σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το
ποσό της σύνταξης που περικόπτεται
δεν καταβάλλεται στον επιζώντα
σύζυγο.
Στον
5.α)
επιζώντα
σύζυγο
καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη για
μία τριετία από την πρώτη του
επομένου του θανάτου μήνα.
β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο
επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή
λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε
πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της
χρονικής διάρκειας της εργασίας ή

αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις
εκατό (50%) της σύνταξης, η οποία δεν
μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων
ορίων των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της
υποιταραγράψου 8’ της παραγράψου 4.
γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την
ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος
σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό
67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη
σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως
άλλων προϋποθέσεων.
6. Εψόσον, εντός χρονικού διαστήματος
πέντε (5) ετών από την πρώτη καταβολή
της κατά μεταβίβαση σύνταξης, ο
άνεργος ειτιζών ή διαζευγμένος σύζυγος
ιτροσληψθεί ως μισθωτός ή προχωρήσει
σε έναρξη οικονομικής δραστηριότητας
οι
αυτοαπασχολούμενος,
ως
εισψορές
του
ασψαλιοτικές
καταβάλλονται από το Δημόσιο για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Με
Υπουργών
των
Κοινή
απόψαση
Οικονομικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό Θέμα για την εψαρμογή της
παρούσας.
που
ρυθμίζει
διάταξη
Κάθε
7.
οριζόμενα
στο
από
τα
διαψορετικά
καταργείται.
αυτό
άρθρο
Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη
συντάξεις
παρόντος
του
ισχύος
διατηρούνται ως έχουν, με την
επιψύλαξη του άρθρου 14.
Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης,
όπως προκύπτει από τον υπολογισμό
του σύμψωνα με το άρθρο 14, είναι
μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά
την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα
ποσοστά της υποπαραγράψου Α’ της
παραγράψου 4 υπολογίζονται επί του
μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αντο ποσό
της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον
υπολογισμό του σύμψωνα με το άρθρο
του
μικρότερο
είναι
14,
καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016
της
τα
ποσοστά
ποσού,
υποπαραγράψου Α της παραγράψου 4

υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου
ως άνω ποσού.
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού
εψαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο
θάνατος επέρχεται μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 5
Παράταση εκκαθάρισης και
πληρωμής ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας
των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τροποποίηση των Παρ.
Ικαι Ι4του άρθρου Ι2τουν.
4578/2018
—

1. Το πρώτο εδάψιο της περ. α) της
παρ. Ι του άρθρου 12 του ν.
4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται,
καταληκτική
προς
την
ως
ημερομηνία
της
προθεσμίας
εκκαθάρισης και πληρωμής των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
των
Φορέων
κλάδου
υγείας
Κοινωνικής Ασψάλισης (Φ.Κ.Α.) που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η
άρθρου
12
παρ.
1
του
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
του κλάδου υγείας των Φορέων
Κοινωνικής Ασψάλισης (Φ.Κ.Α.), που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα
λοιπούς
ψαρμακεία,
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους
υπηρεσιών υγείας, όπως ιατρούς,
κέντρα,
κλινικές,
διαγνωστικά
ψαρμακευτικές
εργαστήρια,
προμηθευτές
εταιρείες,
υγειονομικού και λοιπού υλικού, και
προς ασψαλισμένους των Φ.Κ.Α.,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
από τον -ΕΦΚΛ μέχρι τις 30.6.2022.
Από τις διατάξεις του προηγούμενου
εξαιρούνται
οι
εδαψίου
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του

Ν. 4578/2018
Άρθρο 12
Εκκαθάριση
και
πληρωμή
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του
κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής
Ασψάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντάχθηκαν
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα ψαρμακεία,
λοιπούς
συμβεβλημένους
ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας, όπως
ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα,
εργαστήρια, ψαρμακευτικές εταιρείες,
προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού
υλικού, και προς ασψαλισμένους των
εκκαθαρίζονται
και
Φ.Κ.Α.,
πληρώνονται από τον θ-ΕΦΚΑ μέχρι τις
31.3.2021.
Από τις διατάξεις του προηγούμενου
εδαψίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./
Ασψαλισμένων
Δημοσίου,
Τομέας
πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολουθούν
παρακολουθούνται
τον
να
από
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του και εξοψλούνται,
σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52
του ν. 4430/2016 (Α’ 205).
β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις,
νοούνται εκείνες που αψορούν τα έτη
από 1.1.2006 και εντεύθεν, για τις
οποίες έχουν εκδοθείτα προβλεπόμενα,
κατά περίπτωση, παραστατικά ή
αποδεικνύεται
των
η
παροχή
υπηρεσιών ή
η παραλαβή των
προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν

Ο.Π.Α.Δ./Τομέας
πρώην
Ασψαλισμένων Δημοσίου, πρώην
Ναύτου
και
πρώην
Οίκου
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,
01
οποίες
να
εξακολουθούν
τον
από
παρακολουθούνται
Ε.Ο.Γ].Υ.Υ. και να βαρύνουν τον
του
και
προϋπολογισμό
εξοψλούνται, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν.
4430/2016 (Α’ 205).
β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις,
νοούνται εκείνες που αψορούν τα
έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν, για
τις οποίες έχουν εκδοθεί τα
προβλεπόμενα, κατά περίπτωση,
παραστατικά ή αποδεικνύεται η
παροχή των υπηρεσιών
ή η
παραλαβή των Προϊόντων και οι
οποίες δεν έχουν εξοψληθεί έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος.».
2. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.
4578/2018, η οποία προστέθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν.
4764/2020 (Α’ 256), τροποποιείται,
ως προς τον χρόνο παράτασης, με
απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, της
εκκαθάρισης
και
προθεσμίας
των
ληξιπρόθεομων
πληρωμής
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας
των Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης
(Φ.Κ.Α.), που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η παρ. 14 του άρθρου
12 διαμορψώνεται ως εξής:
«14. Με απόψαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
παρατείνεται
η
δύναται
να
και
εκκαθάρισης
ημερομηνία
των
ληξιπρόθεσμων
πληρωμής
υποχρεώσεων της παρ. 1, και πάντως
όχι πέραν της 3Ιης.12.2022.».

εξοψληθεί έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Το ποσοστό έκπτωσης που αψορά τις
οψειλές, προ Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες
παρόχους
υπηρεσιών
υγείας
καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα Εργαστήρια: αα)
Για ποσό μηνιαίας οψειλής μέχρι
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5%).
ββ) Για ποσό μηνιαίας οψειλής πάνω
από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό
(10%).
β.
Ιδιωτικές
Κέντρα
Κλινικές,
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης,
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για
δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης
δέκα τοις εκατό (10%).
γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί: αα) Για
ποσό μηνιαίας οψειλής μέχρι Τέσσερις
ποσοστό
(4.000)
ευρώ
χιλιάδες
έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%). ββ) Για
ποσό μηνιαίας οψειλής πάνω από
τέσσερις χιλιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό
έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).
δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και
λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για
δαπάνες
νοσοκομειακών
ειδικών
λαπαροτομίας,
υλικών
(υλικά
ορθοπεδικά υλικά, καρδισεπεμβατικά,
ενδοψακοί, επιθέματα μαστού, υλικά
αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι
υπηρεσιών υγείας (ψυσιοθεραπευτές,
κ.λπ.)
λογοθεραπευτές
ποσοστό
έκπτωσης 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 προκύπτουν από
τυχόν
υπόλοιπο λόγω πληρωμής
προκαταβολής,
εξσψλούνται
για
οψειλές μέχρι δεκαπέντε (15.000) ευρώ
με έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και
νια οψειλές πάνω από δεκαπέντε

(15.000) ευρώ με έκπτωση σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%) επί. της
συναλλακτικής
αξίας
(αξίας του
παραστατικού
Φ.Π.Α.),
του
προ
απομένοντος, μετά την αψαίρεση της
προκαταβολής, υπολοίπου.
Οι
οψειλές
ασθενείς
προς
ασψαλισμένους και προς τους ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν
εκκαθαριστεί εξοψλούνται ολοσχερώς.
Για
3.
την
των
αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
ο
παρόντος
ΕΦΚΑ δύναται να
επιχορηγείται
Κρατικό
από
τον
Προϋπολογισμό, σύμψωνα με το άρθρο
ό
του
ν. 4281/2014 (Α’
160).
Εξαιρετικώς, για την οριστικοποίηση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τη
δέσμευση και τη μεταψορά πιστώσεων
και κεψαλαίων απαιτείται,
κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
η σύνταξη και η υποβολή εντύπου
συγκεντρωτικής
ανά
κατάστασης
παραστατικό ή προμηθευτή ή πάροχο ή
κατηγορία δαπάνης. Το έντυπο της
συγκεντρωτικής
κατάστασης,
η
ενταλματοποίηση και η πληρωμή
πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της
χρονολογικής σειράς. Το ως άνω έντυπο
αρκεί για την
ενταλματοποίηση
από
δαπανών
τις
υψιστάμενες
πιστώσεις και μεταΦορές κεψαλαίων,
που πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό
αυτόν.
4. Οι οψειλές εξοψλούνται άμεσα με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα
από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που
διενεργείται
από
τις
αρμόδιες
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εψόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση
αναψερόμενη έκπτωση εκ μέρους του
δικαιούχου παρόχου μετην προσκόμιση
στον ΕΦΚΑ πιοτωτικού τιμολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ
μέρους του δικαιούχου παρόχου, στην
οποία ρητά αναψέρεται ότι, αποδέχεται
τη ρύθμιση αυτή για όλες τις απαιτήσεις
του, που εμπίπτουν στο πεδίο
εψαρμογής
παρούσας
και
της

παραιτείται χωρίς επιψύλαξη από
οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει
αιτία,
ίδια
την
από
συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης
τόκων, μέχρι και την εξόψληση των
οψειλών, και από τα ένδικα μέσα και
βοηθήματα,
αρμόδια
στην
προσκομισθεί
γ)
Υπηρεσία
φορολογική
Οικονομική
ενημερότητα ή βεβαίωση οψειλής. ‘Οταν
τον
πάροχο
από
προσκομίζεται
βεβαίωση οψειλής, παρακρατείται από
την αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής
και αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμψωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
ύπαρξη
δ) διασταυρωθεί η μη
εκχώρησηςτου τιμολογίου σε πιστωτικά
ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και
δικαιούχους ψυσικά ή νομικά πρόσωπα
σύμψωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο
εδάψιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα
ιδρύματα,
πιστωτικά
εταιρείες
πρακτόρευσης και δικαιούχοι-ψυσικά ή
νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να
με
στον
αποστείλουν
-Ε.Φ.Κ.Α.
μαγνητικά μέσο τα στοιχεία τιμολογίων
που αψορούν τις ρυθμιζόμενες με το
άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους
έχουν εκχωρηθεί. Με απόψαση του
Διοικητή του θ-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα
στοιχεία των τιμολογίων και η
διαδικασία υποβολής. Ο -Ε.Φ.Κ.Α. δεν
ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι
ιδρύματος,
εταιρείας
πιοτωτικού
πρακτόρευσης και δικαιούχου-ψυσικού
ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να
στοιχεία
τα
αποστείλει
του
προηγούμενου εδαψίου, ακόμα και αν
σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί
επίδοση εκχώρησης.
5. Στην εκκαθάριση και πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του
πρώην ΕΤΑΛ, ειδικώς για την εψαρμογή
του παρόντος:
α) Αρμόδιες για τη συγκέντρωση του
των παραστατικών των
συνόλου
δαπανών υγείας ανά τομέα είναι οι
υπάρχουσες οργανικές μονάδες της

Γενικής
Διεύθυνσης
Καταβολής
Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, ως εξής:
αα) Το Τμήμα Ασψάλισης Κλάδου Υγείας
και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και
Πρόνοιας του Τομέα Μηχανικών, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
τομέων Μηχανικών.
ββ) Το Τμήμα Παροχών Ανοιχτής
Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ασθενείας
των Τομέων Υγειονομικών και το Τμήμα
Πληρωμής Συντάξεων και Παροχών
Ασθενείας
της
Διεύθυνσης
Υγειονομικών
Θεσσαλονίκης,
που
υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του
ΕΦΚΑ, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες
προς
παρόχους
και
υγείας
ασψαλισμένους
των
τομέων
Υγειονομικών.
γγ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασψάλισης Παροχών των
Τομέων Συμβολαιογράψων, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
τομέων Συμβολαιογράψων.
δδ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασψάλισης Παροχών των
Τομέων Δικηγόρων Αθηνών, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
τομέων Δικηγόρων Αθηνών.
εε) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασψάλισης Παροχών του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, για
τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχσυς και ασψαλισμένους των
τομέων Δικηγόρων Πειραιά.
στστ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασψάλισης Παροχών του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων επαρχιών, για
τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
τομέων Δικηγόρων επαρχιών.
ζζ) Το Περιψερειακό Τμήμα Υγείας
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
τομέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες είναι
αρμόδιες και για τη σύνταξη της
κατάστασης πληρωμής δαπάνης, νια
πάροχο
δικαιούχο,
κάθε
ή
αψού
ασψαλισμένο,
οποία,
η
υπογραψεί από τον αρμόδιο διατάκτη,
με
όλα
τα
διαβιβάζεται
μαζί
για
με
έγγραψο
δικαιολογητικά
οικονομικό έλεγχο, ενταλματοποίηση
και πληρωμή στην αρμόδια Οικονομική
προϊστάμενοι των
Υπηρεσία.
Οι
ανωτέρω τμημάτων ορίζονται διατάκτες
των οικείων δαπανών υγείας, με
αρμοδιότητα να υπογράψουν την
κατάσταση πληρωμής δαπάνης για κάθε
δικαιούχο, πάροχο ή ασψαλισμένο, και
την απόψαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ειδικά για το Τμήμα Πληρωμής
Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας της
Υγειονομικών
Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης, ως διατάκτης ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Η
υποχρέωσης
απόψαση
ανάληψης
εκδίδεται με μέριμνα του αρμοδίου για
την πληρωμή Τμήματος Οικονομικού
της Περιψερειακής Διεύθυνσης, ως
αυτές ορίζονται ακολούθως, αψού
βεβαιωθεί η ύπαρξη πίοτωσης από τον
Προϊστάμενο
Τμήματος
του
Περιψερειακής
Οικονομικού
της
Διεύθυνσης.
β) Αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο,
την
εκκαθάριση,
την
οικονομική
ενταλματοποίηση και την εξόψληση των
ανωτέρω ληξιπρόθεσμων δαπανών
είναι τα Τμήματα Οικονομικού των
Περιψερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ
του άρθρου 48 του ν. 4445/2016 (Α’
236), ως εξής:
αα) Το Τμήμα Οικονομικού της
Περιψερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων
και Ασψάλισης του Τομέα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων, για
τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δη μοσίων ‘Εργων.
ββ) Το Τμήμα Οικονομικού της
Περιψερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων

και Ασψάλισης του Τομέα Υγειονομικών,
για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας
προς παρόχους και ασψαλισμένους των
Τομέων Υγειονομικών.
γγ) Το Τμήμα Οικονομικού της
Περιψερειακής Διεύθυνσης Παροχών
του Τομέα Ασψάλισης Νομικών, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασψαλισμένους των
Τομέων Συμβολαιογράψων, του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων επαρχιών και του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
εκδίδονται ύστερα από πρόχειρο
λογιστικό έλεγχο, υπογράψονται από
τον
συντάκτη
Τους,
από
τον
Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος
Οικονομικού και από τον Διευθυντή της
Περιψερειακής Διεύθυνσης σύμψωνα
με το άρθρο 16 του Κανονισμού
Οικονομικής
Οργάνωσης
και
Λειτουργίας
του
ΕΦΚΑ
(Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017, Β’
1720). Η εξόψληση των Χρηματικών
Ενταλμάτων Πληρωμής διενεργείται
οίκοθεν από τα ανωτέρω Τμήματα
Οικονομικού
6. Στην εκκαθάριση και πληρωμή των
ληξιτιρόθεσμων δαπανών υγείας του
πρώην ΤΥΔΚΥ, ειδικά για την εψαρμογή
του παρόντος:
α) Αρμόδια για την εκκαθάριση και
εξόψληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών
υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ Νομού Απικής είναι
η υπάρχουσα οργανική μονάδα της
Διεύθυνσης Ασψάλισης Παροχών ΟΠΑΔ,
ως εξής:
αα) Το Τμήμα Παροχών της Διεύθυνσης
Ασψάλισης Παροχών ΟΠΑΔ είναι
αρμόδιο για τον έλεγχο και την
εκκαθάριση της δαπάνης. Μετά τον
έλεγχο
διενεργείται
επί
των
δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης με
το
εκκαθαριζόμενο
υπέρ
του
δικαιούχου χρηματικό ποσό, η οποία
υπογράψεται από τον υπάλληλο που
διενήργησε τον έλεγχο. Με βάση την
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συντάσσεται
εκκαθάρισης
πράξη
κατάσταση δαπάνης, στην οποία
και
αριθμητικά
καταχωρίζεται
ολογράψως το χρηματικό ποσό που
εκκαθαρίζεται με ττρόχειρο λογιστικό
έλεγχο, η οποία υπογράψεται από τα
υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν
τον έλεγχο και από τον Προϊστάμενο της
υπηρεσίας που εκκαθαρίζεται η δαπάνη
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η
κατάσταση δαπάνης διαβιβάζεται στο
Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση
εντάλματος.
ββ) Το Τμήμα Λογιστηρίου της
Διεύθυνσης Ασψάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
είναι αρμόδιο για την ενταλματοποίηση
άνω
των
ως
εξόψληση
και
ληξιπρόθεσμων δαπανών. Τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής υπογράψονται
από τον συντάκτη τους, από τον
Προϊστάμενο του Λογιστηρίου και από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τους
Η
αναπληρωτές
Τους.
νόμιμους
εξόψληση των Χρηματικών Ενταλμάτων
Πληρωμής διενεργείται οίκοθεν από το
ανωτέρω Τμήμα Λογιοτηρίου.
β) Αρμόδια για την εκκαθάριση και
εξόψληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών
υγείας της Περιψέρειας, είναι τα κατά
τόπους Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ
1ΚΑ-ΕΤΑΜ),
στα
οποία
(πρώην
μεταψέρθηκαν ως προσωπικό και
αρμοδιότητες οι τέως Περιψερειακές
ΟΠΑΔ,
μετά τη
Υπηρεσίες του
κατάργησή του και ειδικότερα τα
αρμόδια Τμήματα των υπηρεσιών
αυτών.
7. Οψειλές προς παρόχους υπηρεσιών
υγείας που εκκαθαρίζονται με τις
διατάξεις του παρόντος συμψηψίζονται
με τυχόν ληξιπρόθεσμες κάθε είδους
οψειλές αυτών προς τον ΕΦΚΑ, πλην των
συμψηψισμός
ρυθμισμένων.Ο
πραγματοποιείται από τις ανωτέρω
αρμόδιες υπηρεσίες.
8. Η καταβολή του κεψαλαίου της
ληξιπρόθεσμης οψειλής προς τους
δικαιούχους επιψέρειτην απόσβεση της
οψειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους

και το κεψάλαιο. Μετά την κατά τα
ανωτέρω εξόψληση των ληξιιτρόΘεσμων
οψει.λών, αποσβένεται κάθε απαίτηση
των δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την
αιτία αυτή. Η αποδοχή της εξόψλησης
της απαίτησης από τους δικαιούχους
πραγματοποιείται με την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του
δικαιούχου παρόχου που κατατίθεται
στις αρμόδιες για την πληρωμή
υπηρεσίες.
9. Με τις διατάξεις του παρόντος
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται και οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την
έννοια της περίπτωσης β’
της
παραγράου 1, εκτός συμβατικής
σχέσης, εφόσον αποδεικνύεται η
παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή
των Προϊόντων από τους Φ.Κ.Α..
Η παραλαβή Προϊόντων από τους Φ.Κ.Α.
τόσο για τις περιπτώσεις συναψΘεισών
συμβάσεων όσο και νια αυτές που
έλαβαν χώρα εκτός αυτών, Θεωρείται
προσηκόντως αποδεδειγμένη και μετην
υπογραψή του οικείου πρωτοκόλλου
έστω και από έναν αρμόδιο προς τούτο
υπάλληλο, καθώς και με την ύπαρξη
αντιγράψου
παραλαβής
ταχυμεταψορέα ή δελτίου αποστολής.
Ειδικά για την εκκαθάριση παροχών
προς ασψαλισμένους δεν απαιτούνται
οι υπογραψές των ελεγκτών ιατρών οτα
αντίστοιχα παραοτατικά.
10. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
εκκαθαρίζονται
παρόντος
και
πληρώνονται
κατά
εξαιρετικά
παρέκκλιση των διατάξεων περί
παραγραψής.
11.
Εκκαθαρίσεις
και πληρωμές
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά την
έννοια της περίπτωσης β’
της
παραγράψου 1, που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί θεωρούνται νόμιμες.
12. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος καταργείται κάθε
άλλη
αντίθετη διάταξη.
13. Με απόψαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και
Οικονομικών
να
δύναται

καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια

για την εφαρμογή της εκκαθάρισης και
ληξιπρόθεσμων
πληρωμής
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των
Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
14. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
2015-2019
ετών
προς
ιδιώτες
επιδομάτων ασθενείας, κύ ησης και
λοχείας, του εντασσόμενου στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (θ-ΕΦΚΑ), τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΤΑΠ ΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕ ΚΩ, εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται από τον θ-ΕΦΚΑ χωρίς
έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής
της
κατόπιν
ελέγχου
επιτροπής,
αρμόδιας υπηρεσίας του ΘΕΦΚΑ. Με την
ληξιπρόθεσμων
των
καταβολή
προηγούμενου
υποχρεώσεων
του
εδαψίου, προς τους δικαιούχους,
αποσβέννυνται οι οψειλές ως προς τα
έξοδα, τους τόκους και το κεψάλαιο,
καθώς και κάθε άλλη απαίτηση από την
αιτία αυτή.
Άρθρο 10
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν.
3863/2010
—

Οι παρ. Ι έως 3 του άρθρου 7 του ν.
3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίστανται
και διαμορψώνονται ως εξής:
Ειδική
«1.
Συγκροτείται
Επιστημονική Επιτροπή, η οποία, για
όλους τους Ασψαλιστικούς Φορείς
των
συμπεριλαμβανομένων
του
Δημοσίου,
ασψαλισμένων
καθορίζει, με εκατοστιαία αναλογία
και σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας, το ποσοστό
αναπηρίας που συνεπάγονται κάθε
πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή
ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή
η συνδυασμένη εμψάνιση τέτοιων
ή
βλαβών
ή
παθήσεων
και
οι
καθώς
εξασθενήσεων,
Ειδική
Η
αυτών.
υποτροπές
Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει,
επίσης, και τις παθήσεις, για τις

Ν. 3863/2010
Άρθρο 7
Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας

1. Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική
Επιτροπή η οποία καθορίζει με
εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους
Ασψαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο,
σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό
αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε
πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή
πνευματική
η
εξασθένηση
ή
τέτοιων
συνδυασμένη
εμψάνιση
παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων,
καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική
καθορίζει,
Επιτροπή
Επιστημονική
επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες η
των
διάρκεια
της
αναπηρίας
επ’
καθορίζεται
ασψαλισμένων
αόριστον, σύμψωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Επιτροπή
Ειδική
Η
Επιστημονική
χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις

οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των
ασψαλισμένων καθορίζεται ετι’
αόριστον, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις
ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220),
ως χρόνιες σωματικές ή πνευματικές
ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που
Ταυτόχρονα
επιψέρουν
περιορισμένες
δυνατότητες για
επαγγελματική απασχόληση, βάσει
του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας
Κοινωνικών
Ασψαλίσεων, ως Πρόεδρο.
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασψάλισης
του Υπουργείου
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος,
με
αναπληρωτή
Προϊστάμενο
Διεύθυνσης της
ίδιας
Γενικής
Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου.
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ιατρικής
Αξιολόγησης
του
Ηλεκτρονικού
Εϋνικού
Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.),
ως μέλος, με αναπληρωτή στέλεχος
της ίδιας Διεύθυνσης του ίδιου
Φορέα.
δ) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού
Ερευνητικού
Προσωπικού
Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή
του
της
αυτής
ειδικότητας.
ε) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού
Ερευνητικού
Προσωπικού
Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή
του
της
αυτής
ειδικότητας.
στ) ‘Ενα (1) μέλος Διδακτικού
Ερευνητικού
Προσωπικού
Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής, ως μέλος, με αναπληρωτή
του ένα (1) μέλος Διδακτικού

ανάγκες του Ν. 2643/1998 (Α’ 220), ως
χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή
ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που
ταυτόχρονα ειτιψέρουν περιορισμένες
δυνατότητες
για
επαγγελματική
απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
Η επιτροπή απαρτίζεται από:
α. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασψαλίσεων,
ως πρόεδρο,
β. τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής
Ασψάλισης,
με
αναπληρωτή
τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κύριας
Ασψάλισης Μισθωτών και Ασθενείας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασψάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύ ης,
γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας
του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του,
δ. έναν καθηγητή Καρδιολογίας Ιατρικής
Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του,
ε. έναν καθηγητή Νευρολογίας Ιατρικής
Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του,
έναν
στ.
καθηγητή
Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής Σχολής
της ημεδαπής, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του,
ζ. έναν καθηγητή Οψθαλμολογίας της
Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως
μέλος, με τον αναπληρωτή του,
η. έναν ιατρό παθολόγο προερχόμενο
από
το
Ειδικό
Σώμα
Ιατρών
Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με
αναπληρωτή έναν ιατρό πνευμονολόγο
προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα
Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
θ. έναν ιατρό ορ0οπεδικό, προερχόμενο
από
το
Ειδικό
Σώμα
Ιατρών
Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με
αναπληρωτή έναν ιατρό ρευ ματολόγο
προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα
Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
ι. έναν ιατρό χειρουργό από το Ειδικό
Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,

Προσωπικού
Ερευνητικού
Παιδοψυχίατρο Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής.
ζ) ‘Ενα (1)
μέλος Διδακτικού
Προσωπικού
Ερευνητικού
Οψθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής, ως μέλος, με αναπληρωτή
του ένα (1) μέλος Διδακτικού
Προσωπικού
Ερευνητικού
Οψθαλμολογίας
Χειρουργικής
Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής.
Παθολόγο
η) ‘Εναν (1) ιατρό
προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα
Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(Κ.Ε.Π.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή
ένα (1) Γενικό Ιατρό προερχόμενο
από το ίδιο Σώμα.
8) Τρεις (3) Ιατρούς προερχόμενους
Ιατρών
Ειδικό Σώμα
από το
Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.),
ως ισάριθμα μέλη, με αντίστοιχους
αναπληρωτές τους Ιατρούς από το
ίδιο Σώμα, μεταξύ των ειδικοτήτων
του Ιατρού Ορθοπεδικού, Ιατρού
Ιατρού
Ρευματολόγου,
Ιατρού
Ωτορινολαρυγγολόγου,
Πνευμονολόγου, Ιατρού Χειρούργου,
Ψυχιάτρου, Ιατρού Ογκολόγου
Παθολόγου. Κάθε Θέση τακτικού και
μέλους
αναττληρωματικού
καλύπτεται από Ιατρό διαψορετικής
ειδ ικότητας εκ των ανωτέρω.
ι) ‘Εναν (1) Ιατρό Αναπτυξιακής
Παιδιατρικής
(Παιδί.ατρος
Αναπτυξιολόγος), ως μέλος, με
αναπληρωτή του έναν (1) Ιατρό με
ειδικότητα Παιδονευρολόγου.
ια) ‘Εναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής
Ατόμων
με
Συνομοσπονδίας
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), ως μέλος, με
τον αναπληρωτή του από τον ίδιο
Φορέα.
ιβ) ‘Εναν (1) Ιατρό μέλος της
Εταιρείας
Ιατρικής
Ελληνικής
Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασψάλισης
και Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), ως
—

-

ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό
ουρολόγο προερχόμενο από το Ειδικό
Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
ια. έναν ιατρό εργασίας, ως μέλος, με
τον αναπληρωτή του,
ιβ. έναν ιατρό παιδοψυχίατρο που
εργάζεται στις δομές αναπηρίας ως
μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑμελ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή
του,
ιδ. έναν ιατρό μέλος της Ελληνικής
Αναπηρίας,
Ιατρικής
Εταιρείας
Κοινωνικής Ασψάλισης και Πρόνοιας
ειδικότητα
με
(ΕΑ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.),
τον
μέλος,
με
ψυχιάτρου,
ως
αναπληρωτή του,
ιε. έναν ιατρό μέλος της Ελληνικής
Παιδιατρικής Εταιρείας με ειδικότητα
παιδονευρολόγου ως μέλος με τον
ειδικότητα
με
αναπληρωτή
του
παιδιάτρου.
Επιστημονική
Επιτροπή
Ειδική
Η
δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας
επιστημόνων που ασχολούνται με την
αναπηρία προς υποβοήθηση του έργου
της. Η λειτουργία της επιτροπής
διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
2. ‘Οπου στις διατάξεις του Ν.3863/2010
ή οποιουδήποτε άλλου νόμου
αναψέρεται ο Ενιαίος Κανονισμός
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ή
Βαθμού
ο
Κανονισμός Εκτίμησης
Αναπηρίας νοείται ο Ενιαίος Πίνακας
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
της ιταραγράψου Ι του παρόντος
άρθρου.
3. Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι
παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της
ασψαλισμένων
αναπηρί.ας
των
αόριστον,
επ’
καθορίζεται
αναθεωρούνται κάθε ψορά, ύστερα από
εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας
του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., με κοινή απόψαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης

μέλος, με αναπληρωτή του Ιατρό
μέλος του ίδιου Φορέα.
ιγ) ‘Εναν (1) Ιατρό Αποκατάστασης ή
Φυσίατρο, ως μέλος, με αναπληρωτή
του
Ιατρό
εκ
των
δυο
προαναερθεισών ειδικοτήτων.
ιδ) ‘Εναν (1) Επαγγελματία Υγείας με
ειδικότητα
Εργοθεραπευτή
ή
Φυσιοθεραπευτή, ως μέλος, με
αναπληρωτή
του
Επαγγελματία
Υγείας εκ των δύο τιροαναψερθεισών
ειδικοτήτων.
ιε)’Εναν (1) Επαγγελματία Ψυχολόγο,
ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν
(1) Επιστήμονα Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.
Την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
επικουρεί για λόγους γραμματειακής
υποστήριξης στέλεχος που ορίζεται
από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ή τον 8Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του
από τους ίδιους Φορείς.
2. ‘Οπου στις διατάξεις του παρόντος
ή οποιουδήποτε άλλου νόμου
αναφέρεται ο Ενιαίος Κανονισμός
Προσδιορισμού
Ποσοστού
Αναπηρίας
ή ο Κανονισμός
Εκτίμησης
Βαθμού
Αναπηρίας
νοείται
Ενιαίος
Πίνακας
ο
Προσδιορισμού
Ποσοστού
Αναπηρίας της παρ. 1 του παρόντος.
3. Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι
παθήσεις, για τις οποίες η διάρκεια
της αναπηρίας των ασψαλισμένων
καθορίζεται
επ’
αόριστον,
αναθεωρούνται κάθε ψορά, ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης
Ιατρικής Αξιολόγησης του θ-Ε.Φ.Κ.Α.,
με κοινή απόψαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υπο0έσεων
και Οικονομικών και ύστερα από
γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής
Επιτροπής.
Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν
χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις
ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220),
ως
χρόνιες
και
ταυτόχρονα

και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών
και ύστερα από γνώμη της Ειδικής
Επιστημονικής
Επιτροπής.
Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν
χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις
ανάγκες του Ν. 2643/1998 (Α’ 220), ως
χρόνιες και ταυτόχρονα επιψέρουσες
περιορισμένες
δυνατότητες
για
επαγγελματική
απασχόληση
αναθεωρούνται κάθε ψορά, ύστερα από
εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με απόψαση του
Υπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και ύστερα από γνώμη της Ειδικής
Επιστημονικής
Επιτροπής.
Στις
προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που
διενεργούνται με βάση το Ν. 2643/1998
λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή
βλάβες
χρόνιες
και
ταυτόχρονα
επιψέρουσες
περιορισμένες
δυνατότητες
για
επαγγελματική
απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που
έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν
έως την ημερομηνία έκδοσης των εν
λόγω προκηρύξεων.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου καταργούνται η δεύτερη, η τρίτη
και η τέταρτη υποπαράγραψος της παρ.
Ι του άρθρου 16 του ν. 3846/20 10, από
τη
ψράση
«Με
απόψαση
του
Υπουργού...»
έως
τη
ψράση
«....παθήσεων».

εττιψέρουσες
περιορισμένες
δυνατότητες για επαγγελματική
απασχόληση αναθεωρούνται κάθε
Φορά, ύστερα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης
του θ-Ε.Φ.Κ.Α., με απόψαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και ύστερα από γνώμη
Επιστημονικής
Ειδικής
της
προκηρύξεις
Στις
Επιτροπής.
που
θέσεων
πλήρωσης
διενεργούνται με βάση τον ν.
2643/1998 λαμβάνονται υπόψη ως
παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και
επιψέρουσες
ταυτόχρονα
περιορισμένες
δυνατότητες
νια
επαγγελματική
απασχόληση,
οι
παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει
τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την
ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω
προκηρύξεων.».
Άρθρο 12
Ρύθμιση οψειλών καζίνο
Τροποποίηση των παρ. 18 και 19
του άρθρου 378 του ν. 4512/2018
-

1. Στην παρ. 18 του άρθρου 378 του
ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά από το

δεύτερο εδάψιο, προστίθενται δύο
εδάψια, μετά από Το τρίτο εδάψιο
προστίθεται ένα εδάψιο και η παρ.
18 του άρθρου 378 διαμορψώνεται
ως εξής:
«18. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης
καταβολή της συμμετοχής του
Δημοσίου
της
Ελληνικού
των
και
15,
παραγράψου
υποχρεώσεων
της
οικονομικών
παραγράψου 16 του παρόντος
αυτοτελή
συνιστά
άρθρου,
παράβαση, η οποία διαπιστώνεται
με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με
βάση τη διάταξη της παραγράψου 17
του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από
τις συνέπειες της παραγράψου 17, η
διαπίστωση τριών (3) τέτοιων
παραβάσεων, ανά έτος, ή και η άνω

Ν. 45 12/2018
Άρθρο 378 παρ. 18 και 19
και πλήρης
συμμετοχής
του
καταβολή
της
Ελληνικού Δημοσίου της παραγράψου
15, και των οικονομικών υποχρεώσεων
της παραγράψου 16 του παρόντος
άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η
οποίαδιαιτιστώνεται με την πράξη που
εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της
παραγράψου 17 του άρθρου αυτού.
Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της
παραγράψου 17, η διαπίστωση τριών (3)
τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, ή και η
(60)
εξήντα
ημερών
των
άνω
καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης
ασψαλιστικών
των
οψειλόμενων
προσωρινή
εισψορών,
επιψέρει
ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες.
Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν
την παρέλευση των δύο (2) επόμενων
προηγούμενης
ανάκλησης,
της
οικονομικών ετών, επιψέρει οριστική
ανάκληση της άδειας και καταγγελία της
σύμβασης από την ΕΕΕΠ.
18. Κάθε

μη

έγκαιρη

των
ημερών
εξήντα
(60)
καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης
των οψειλόμενων ασψαλιστικών
εισψορών, επιψέρει προσωρινή
ανάκληση της άδειας για δύο (2)
μήνες.
Εψόσον τα οψειλόμενα καταβληθούν
ή ρυθμιστούν, με νεότερη πράξη της
ΕΕΕΠ αίρεται η προσωρινή ανάκληση
και επανεκκινεί η λειτουργία του
καζίνο.
Η λειτουργία του καζίνο κατά
παράβαση
της
προσωρινής
ανάκλησης της άδειας, γεγονός που
διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ,
επιψέρει οριστική και αυτοδίκαιη
ανάκληση της άδειας του καζίνο.
Προσωρινή ανάκληση της άδειας,
πριν την παρέλευση των δύο (2)
επόμενων
προηγούμενης
της
ετών,
ανάκλησης,
οικονομικών
επιψέρει οριστική ανάκληση της
άδειας και καταγγελία της σύμβασης
απότηνΕΕΕΠ.
Η υποβολή σε αρμόδιο Δικαστήριο
αίτησης
επικύρωσης
υπογεγραμμένης
συμψωνίας
εξυγίανσης ή η λήψη προληπτικών
μέτρων των άρθρων 50 έως 52 του ν.
4738/2020 (Α’ 207), καθώς και η
υποβολή αίτησης υπαγωγής στη
εξωδικαστικού
διαδικασία
του
μηχανισμού των άρθρων 5 έως 30
του ν. 4738/2020, αναστέλλει
αυτοδικαίως τη διαδικασία επιβολής
και την εκτέλεση της κύρωσης της
προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης
της άδειας, μέχρι την έκδοση
οριστικής απόψασης από το αρμόδιο
Δικαστήριο
επί
της
αίτησης
εξυγίανσης ή τη σύναψη σύμβασης
αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του
εξωδικαοτικού συμβιβασμού με
συμμετοχή κατά περίπτωση του
Δημοσίου ή των Φ.Κ.Α. σε αυτόν,
σύμψωνα με το άρθρο 21 του ν.
4738/2020, ή την με άλλο τρόπο
περάτωση της διαδικασίας του
εξωδικαστικού συμβιβασμού.)>.

19. Η καταβολή των χρημάτων που

οψείλονται
από
ρυθμίσεις
υποχρεώσεων προς το
Ελληνικό
Δημόσιο και τους δικαιούχους ψορείς
τους, όπως αυτές περιγράψονται στις
παραγράψους 15 και 16 του παρόντος
άρθρου, αποδεικνύεται με ανάλογη
εψαρμογή
της
διαδικασίας
της
παραγράψου 17. Αν η ρύθμιση παύσει
να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της,
σύμψωνα με τα προβλεπόμενα από τις
σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται
οι συνέπειες των παραγράψων 17 και 18
του άρθρου αυτού, εψαρμοζόμενης της
ίδιας διαδικασίας.

2. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 19 του
άρθρου 378 του ν. 4512/2018, περί
της καταβολής των χρημάτων που
ρυθμίσεις
από
οψείλονται
υποχρεώσεων προς το Ελληνικό
Δημόσιο και τους δικαιούχους
φορείς τους, τροποποιείται, ώστε η
ρύθμιση να αψορά οψειλές προς το
προς
Δημόσιο
Ελληνικό
ή
ασψαλιστικούς οργανισμούς, και η
378
άρθρου
19
παρ.
του
διαμσρψώνεται ως εξής:
«19. Η καταβολή των χρημάτων που
ρυθμίσεις
οψείλονται
από
υποχρεώσεων προς το Ελληνικό
Δημόσιο και τους δικαιούχους
αυτές
όπως
τους,
ψορείς
περιγράψονται στις παραγράψους
15 και 16 του παρόντος άρθρου,
ανάλογη
αποδεικνύεται
με
εψαρμογή της διαδικασίας της
τταραγράψου 17. Αν η ρύθμιση
οψειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο ή
προς ασψαλιστικούς οργανισμούς
παύσει να Ισχύει εξαιτίας μη
εξυπηρέτησής της, σύμψωνα με τα
προβλεπόμενα από τις σχετικές
κείμενες διατάξεις, επέρχονται σι
συνέπειες των παραγράψων 17 και
αυτού,
άρθρου
του
18
ίδιας
της
εψαρμοζόμενης
διαδικασίας.».
Άρθρο 13
Παράταση της ενίσχυσης
επιχειρήσεων του πολιτισμού με
κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου
Τροποποίηση της παρ. 7 του
άρθρου 70 του ν. 4745/2020
—

Η Παρ. 7 του άρθρου 70 του ν.
4745/2020 (Α’ 214), περί της
ρύθμιση
για
εξουσιοδότησης
θεμάτων σχετικών με την ενίσχυση
πολιτισμού,
του
επιχειρήσεων
το
τροποποιείται
προς
ως

Ν. 4745/2020
Άρθρο 70
Επιχειρήσεων
του
Ενίσχυση
κάλυψη
θέσεων
με
πολιτισμού
θεατή/εισιτηρίου Θέατρα Μουσικές
Συναυλιακοί
Χοροθέατρα
σκηνές
παραστάσεων
Χώροι
χώροι
Κινη ματογράψοι

1. Ενισχύονται οικονομικά με τη μορψή
θέσεων
κάλυψης
οικονομικής
θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, οι επιχειρήσεις του

11.

αντικείμενο της εξουσιοδότησης και
διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Με κοινή από4αση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Διακυβέρνησης
Ψηψιακής
καθορίζονται
ο
τρόπος,
η
διαδικασία,
σι
όροι,
σι
προϋποθέσεις, τυχόν παράταση των
χρονικών διαστημάτων για τα οποία
χορηγείται η οικονομική ενίσχυση,
προβλέπεται η εψαρμογή της για
άλλα χρονικά διαστήματα και
ειδικότερες
ρυθμίζονται
τεχνικά
Θέματα,
προϋποθέσεις,
κάθε
αναγκαία
καθώς
και
λεπτομέρεια για την ε4αρμογή του
παρόντος. Ειδικά ως προς τις
επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 59.13, η Κοινή
απόψαση ορίζει το ύψος της
και
τον
τρόπο
ενίσχυσης
υπολογισμού της».

ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές,
υποκείμενες σε Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), με κύριο ή δευτερεύοντα
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
έναν από τους ακόλουθους: 90.01,
90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, 59.14,
59.13, σι οποίες:
α) έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν
επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας είτε
θεάτρου, κινηματογράψου, μουσικής
σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων,
εξαιρουμένων
των
αθλητικών
εγκαταστάσεων,
β) έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε
οποιαδήποτε δήλωση Φ.Π.Α. από Ιης
Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου
2020 και
κύκλου
γ)
παρουσιάζουν
πτώση
εργασιών
το
χρονικό
διάστημα
Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με
το
χρονικό
διάστημα
ΜαρτίουΣεπτεμβρίσυ
2019
κατά
τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%). Οι
προϋποθέσεις των περ. β) και γ) δεν
χρειάζεται να συντρέχουν, προκειμένου
να
είναι
δικαιούχοι
ενίσχυσης
επιχειρήσεις
κινη ματογράψου
που
έκαναν έναρξη εργασιών μετά την
Ιη.1.2019.
‘Οπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1
Άρθρο 39 ν. 4778/2021 με ισχύ την
19/2/2021
2. Για τις επιχειρήσεις Θεάτρου,
μουσικών
σκηνών,
χοροΘεάτρων,
συναυλιακών χώρων και παραστάσεων,
βάσει ΚΑΔ (ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03,
90.04, 93.29.2), καταβάλλεται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό σταθερό ποσό
δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής
του εισιτηρίου που εψαρμόζει η
επιχείρηση ανά Θέση θεατή! εισιτήριο
ανά παράσταση, για τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό
είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά
μήνα, σύμψωνα με τον αριθμό των

προγραμματισμένων παραστάσεων, ως
εξής:
α) Για τις λειτουργούσες επιχειρήσεις
της παρ. 2, σύμψωνα με τις δηλώσεις
ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020,
καταβάλλεται κατά τα ανωτέρω, ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40 % των
συνολικών Θέσεων θεατή/εισιτηρίων
της εκάστοτε παράστασης, όπως οι
Θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο
πληθυσμό της άδειας λειτουργίας. Το
ποσό που αντιστοιχεί στις Θέσεις
θεατή/εισιτήρια καταβάλλεται στον
παραγωγό της παράστασης.
β) Για τις κλειστές επιχειρήσεις της παρ.
2, είτε παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή δημόσιας αρχής είτε από
επιλογή, καταβάλλεται στην επιχείρηση
που διαχειρίζεται την αίθουσα και η
επιχειρηματική της δραστηριότητα
ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ, κατά τα
ανωτέρω ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 20% των συνολικών Θέσεων
θεατή/εισιτηρίων, όπως σι θέσεις
προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό
της άδειας λειτουργίας.
3. Για τις επιχειρήσεις κινηματογράψου,
βάσει ΚΑΔ (ΚΑΔ: 59.14), καταβάλλεται
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ,
ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου
που εψαρμόζει η επιχείρηση, ανά Θέση
θεατή/εισιτήριο, ανά προβολή για τρεις
(3) μήνες και για σαράντα (40)
παραστάσεις ανά μήνα ως εξής:
α) Για τις λειτουργούσες επιχειρήσεις
της παρ. 3, σύμψωνα με τις δηλώσεις
ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020,
ανωτέρω
κατά τα
καταβάλλεται
συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 20%
θέσεων
συνολικών
θεατή!
των
εισιτηρίων, όπως οι Θέσεις προκύπτουν
από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας
λειτουργίας.
β) Για τις κλειστές επιχειρήσεις της παρ.
3, είτε παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή δημόσιας αρχής είτε από
τα
κατά
καταβάλλεται
επιλογή,
που
στην
επιχείρηση
ανωτέρω

διαχειρίζεται την αίθουσα και η
επιχειρηματική της δραστηριότητα
ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ συνολικό
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%
των
συνολικών
θέσεων
θεατή/εισιτηρίων, όπως οι Θέσεις αυτές
προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό
τηςάδειαςλειτουργίας.
4. Η ενίσχυση επιχειρήσεων-εργοδοτών
του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων
θεατή/εισιτηρίου καταβάλλεται στους
δικαιούχους
από
το
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
μετά από αίτησή τους και για τη
διασταύρωση των υποβαλλόμενων
στοιχείων τους με την ΛΑΔΕ, στο
Πληροψοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
5. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 2,
οι δικαιούχοι επιχειρήσεις-εργοδότες
υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας που έχουν
κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Σε
περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του
ανωτέρω εδαψίου, οι επιχειρήσειςεργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι
της ενίσχυσης.
6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του
Πολιτισμού, δικαιούχοι της ενίσχυσης
με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου,
επιστρέψουν ποσοστό 20% για τη
χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός
διαστήματος τριών (3) ετών σε
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως
Αμελ,
μακροχρόνια
ανέργους,
μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους
και πολύτεκνους.
7. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Ψηψιακής Διακυβέρνησης ορίζονται
οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εψαρμογή του παρόντος. Ειδικά
ως προς τις επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 59.13,
η κοινή απόψαση ορίζει καιτο ύψοςτης
ενίσχυσης.

‘Οπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 2
άρθρου 39 ν. 4778/2021 με ισχύ την
19/2/2021
8. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εΦαρμογή του
παρόντος μέσω του Πληροψοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Άρθρο 14
Παράταση της προθεσμίας
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων και
παράταση υψιστάμενων δημοσίων
συμβάσεων για ανάπτυξη
εψαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
Τροποποίηση του άρθρου 138 του
ν. 4808/2021
—

Η ισχύς της Παρ. 1 του άρθρου 138
του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της
διενέργειας
δυνατότητας
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, σύμψωνα με το άρθρο
32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την
ανάπτυξης
υπηρεσιών
παροχή
εψαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και
διαλειτουργικότητάς του με άλλα
πληροψοριακά συστήματα, κατά
παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων
περί δημοσίων συμβάσεων, και Περί
παράτασης
δυνατότητας
της
υψιστάμενων δημοσίων συμβάσεων
και
Υπουργείου
Εργασίας
του
Κοινωνικών Υποθέσεων για τα
ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την
διαδικασιών
των
ολοκλήρωση
ανάθεσης, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 15η.12.2021.

Ν. 4808/2021
Άρθρο 138
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών
και οικονομικών υπηρεσιών κεντρικής
Φορέων
λοιπών
και
υπηρεσίας
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
Υποθέσεων
και
Κοινωνικών
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.
3996/2011 και του άρθρου 61 του ν.
4387/2016
1. Λόγω των ειδικών συνθηκών της
υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων
μέτρων στήριξης της αγοράς Εργασίας
που θεσπίζονται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και εψαρμόζονται μέσω του Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ και όχι πέραν της Ι5ης.9.2021,
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται, κατά παρέκκλιση
των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων
συμβάσεων, να διενεργεί διαδικασίες
συμβάσεων,
δημοσίων
ανάθεσης
σύμψωνα με το άρθρο 32 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή
υπηρεσιών ανάπτυξης εψαρμογών του
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς
του, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Λ’ 134) και
στο άρθρο 84 του ν. 47 27/2020 (Α’ 184),
με άλλα πληροψοριακά συστήματα,
ιδίως κατά την εψαρμογή των μέτρων
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
δύνανται ομοίως να Παρατείνονται
υψιστάμενες δημόσιες συμβάσεις του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
τα
ανωτέρω
Υποθέσεων
για

αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ανάθεσης του πρώτου
εδαψ Ιο υ.»

30.

Άρθρο 11
Απόδοση
πόρου
δαπανών Λ.Α.Ε.Κ.

για

κάλυψη

1.
Οι δαπάνες των
κλάδων
“Λογαριασμός για την Απασχόληση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση”
(Λ.Α.Ε.Κ.)
και
“Λογαριασμός
Κοινωνικής
Πολιτικής”
της
παραγράψου 10 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996 (Α’ 188), η κάλυψη των
οποίων βαρύνει τους διαχρονικά
αποδιδόμενους
πόρους
στον
Ο.Α.Ε.Δ., αποτελούν απόδοση πόρου
και δεν συνιστούν επιχορήγηση ή
χρηματοδότηση.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 ν.
4491/2017 (Α’ 152) καταργείται.

Ν. 4491/2017
Άρθρο 16
Απόδοση πόρων του κλάδου ΛΑΕΚ

1. Η παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.
2434/1996 (Α’188), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«10. Από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ
αποδίδεται
πόρος
στο
Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασψάλειας της
Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ), καθώς καιστα ινστιτούτα και
τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν
ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή
της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ,
του ΣΕΤΕ. Για τους ανωτέρω ψορείς,
εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του
πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεΙ να
ανέρχεται μέχρι ποσοστού δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των
ετήσιων εισψορών που εισπράττονται
από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό του
κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού
απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Για τον
ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου
ανέρχεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί
του εισπραττόμενου από τους λοιπούς
ψορείς ποσοστού, κατάτα ανωτέρω. Με
σκοπό
την
ολοσχερή
εξόψληση
εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα
κατόπιν υπουργικών αποψάσεων που
εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του
άρΟρου 19 του ν. 2639/1998 (Α’ 295), σε
ψορείς της παρούσας παραγράψου,
παρακρατείται κατ’ έτος ποσό ίσο με το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου
που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση.

Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της
ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους
2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό
οψειλής του κάθε ψορέα. Η ως άνω
δεν
συνιστά
πόρου
απόδοση
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση, κατά το
άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α52), το
άρθρο ΙΟΒτου ν. 3861/2010 (Α’112) και
την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
2731/1999 (Α’138), όπως ισχύουν.)>
2.Η περίπτωση δ’ της παρ. ότου άρθρου
88)
(Α’
4144/2013
ν.
34 του
εξής:
ως
αντικαθίσταται
κλάδων
των
δαπάνες
Οι
<ιδ.
«Λογαριασμός για την Απασχόληση και
την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ)
Κοινωνικής
«Λογαριασμός
και
Πολιτικής» βαρύνουν, για την κάλυψή
τους, τους διαχρονικά αποδιδόμενους
πόρους στον ΟΑΕΔ και καταβάλλονται
από τα σχετικά ταμειακά διαθέσιμα,
ανεξαρτήτως εάν έχει μεταψερθεί από
τον ΕΦΚΑ, κατά το έτος απόδοσης του
ιτόρου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εν
λόγω ενιαύσιες δαπάνες. Οι ως άνω
δαπάνες αποτελούν απόδοση πόρου και
επιχορήγηση
συνιστούν
ή
δεν
χρηματοδότηση, κατά το άρθρο 41 του
ν. 4129/2013 (Α’52), το άρθρο ΙΟΒ του
ν. 3861/2010 (Α’112) και την παρ. 3 του
άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α’138),
όπως ισχύουν.»
3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από
1.1.2017.

Αθήνα, 31.8.2021
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Αριθμ. 249 / 11 / 2821
ΓΕΜΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά:
εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών
στην ετιικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».
Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Παρατείνεται για ακόμη ένα έτος μέχρι την 31η122022 (ισχύει έως
31.12.2021), η οριζόμενη στο άρθρο 31 του ν. 476/2Ο20, μείωση ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Η απώλεια
εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του -ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από
την ανωτέρω μείωση, καλύπτεται από τον Κρατικό προϋπολογισμό.
2.
Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους που δικαιούνται εφάπαξ
παροχή από τον @-Ε.Φ.Κ.Α να αιτηθούν, ώστε να εξεταστεί, εάν η ως άνω
υπολογιζόμενη εφάπαξ παροχή είναι μικρότερη του ύψους του συνόλου του
κεφαλαίου των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει έως και την
31.12.2013, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και να τους αποδοθεί τυχόν διαφορά.
Δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, οι έμμισθες δικηγόροι που
3.
υπάγονται στον -Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων
Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα για την έμμισθη απασχόλησή τους, με αναλογική εφαρμογή των
διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση
παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, δικαιούνται την υψηλότερη
παροχή μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην
ασφάλιση του -Ε.Φ.Κ.Α.
-

4.
Επανακαθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης μέσω
παρακράτησης, αχρεωστήτως καταβληΟέντων ποσών από συντάξεις, λόγω
θανάτου.
Παρατείνεται έως την
(έληξε 31.3.2021), η προθεσμία
5.
εκκαθάρισης και πληρωμής από τον -ΕΦΚΑ, των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους αναφερόμενους δικαιούχους και Παρέχεται
εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασής της, αλλά Χ1 πέραν της
31ης122022

6.

Παρατείνεται έως την 31η.12.2021 (έληξε 31.12.2020) η προθεσμία

υποβολής αίτησης για ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε διοικήσεις
νομικών προσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
7.
Ορίζεται για τους οφειλέτες (μη μισθωτοί ασφαλισμένοι και ασφαλισμένοι
προς Ο.Γ.Α.) που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής κατά τις μνημονευόμενες
διατάξεις του ν. 4611/2019 και οι οποίοι έχουν επιλέξει επανυιτολογισμό της
οφειλής τους, ότι διατηρούν τον εν λόγω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια
της ρύθμισης.
8.
Ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού του
Ομίλου Ο.Τ.Ε., όπως ειδικότερα μνημονεύεται, το οποίο δύναται, αντί της
συνταξιοδοτικό καθεστώς
αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο κοινό ασφαλιστικό
κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, να διατηρήσει, από την
συνταξιοδοτικό
ημερομηνία μεταφοράς του, το προηγούμενο ασφαλιστικό
καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης, από την οποία μεταφέρεται. Στην
περίπτωση αυτή, η εφεξής υπηρεσία του στις εταιρείες που μεταφέρεται, αποτελεί
πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης, κατά περίπτωση, ο
οποίος διανύθηκε στη θέση από την οποία μεταφέρεται.
Ορίζεται η ακολουθούμενη διαδικασία καθώς και οι προθεσμίες για την
υπαγωγή του ανωτέρω προσωπικού στο προαναφερθέν καθεστώς.
—

—

Ρυθμίζονται ζητήματα μισθωτικών συμβάσεων ν.π.ι.δ. της παρ. 20 του
άρθρου 6 ν. 3029/2002 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

9.

Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν την Ειδική
Επιστημονική Επιτροπή που καθορίζει, για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων του Δημοσίου, το ποσοστό αναπηρίας
που συνετιάγονται κάθε πάθηση ή βλάβη κ.λπ.
10.

Μεταβάλλεται (από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση σε απόδοση πόρου), ο
χαρακτηρισμός των δαπανών των κλάδων “Λογαριασμός για την Απασχόληση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση” (Λ.Α.Ε.Κ.) και “Λογαριασμός Κοινωνικής
Πολιτικής” της παρ. 10 του άρθρου Ι του ν. 2434/1996.
11.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 περί
12.
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων καζίνο και ειδικότερα τίθενται προϋποθέσεις για
την, κατά περίπτωση, άρση της προσωρινής ανάκλησης ή την αυτοδίκαιη
αναστολή της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας των παραπάνω
επιχειρήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (καταβολή ή ρύθμιση οφειλόμενων,
υποβολή συμφωνίας εξυγίανσης κ.λπ.).
13.
Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, με κ.υ.α., των χρονικών διαστημάτων
για τα οποία χορηγείται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση προς τις

επιχειρήσεις του πολιτισμού (οικονομική κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου) και
επιπροσθέτως προβλέπεται η εφαρμογή της και για άλλα χρονικά διαστήματα.
Παρατείνεται, έως την 15.12.202Ι (από 151.09.2021 που ισχύει σήμερα), η
παρεχόμενη, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
δυνατότητα, να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
Περί δημοσίων συμβάσεων, Προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης
εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ., καθώς και να
παρατείνει όμοιες υφιστάμενες συμβάσεις, μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ανάθεσης.
14.

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

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Αύξηση εσόδων, ύψους 35,9 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του
φορολογητέου εισοδήματος που θα επέλθει από την οριζόμενη στο άρθρο 31 του
ν. 4756/2020 παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και
εργαζομένου.
Ενδεχόμενη δαπάνη από:
Την παρεχόμενη δυνατότητα παράτασης, με κ.υ.α., των χρονικών
διαστημάτων για τα οποία χορηγείται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση προς
τις επιχειρήσεις του πολιτισμού, καθώς και της πρόβλεψης για την χορήγησή της
και για άλλα χρονικά διαστήματα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται από το
αρμόδιο Υπουργείο, για το έτος 2021, σε 25 εκατ. ευρώ.
Την παράταση, έως την 15’.12.2021, της δυνατότητας διενέργειας κατά
παρέκκλιση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την παροχή
υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.)
ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ., καθώς και της δυνατότητας παράτασης όμοιων υφιστάμενων
συμβάσεων.
2.
-

-

ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του &Ε.Φ.Κ.Α.
Κυβέρνηστμ)

(φορέας της Γενικής

1.
Δαπάνη από την καταβολή επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, σε έμμισθες
δικηγόρους που υπάγονται στον -Ε.Φ.Κ.Α. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν
μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς διότι εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα
(πλήθος ασφαλισμένων, ποσά επιδομάτων, κ.λπ.).
2.

Ενδεχόμενη δαπάνη:
σε περίπτωση καταβολής ποσών που προκύπτουν από τυχόν διαφορές
ύστερα από την επανεξέτασή τους σε δικαιούχους επικουρικών συντάξεων. Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς διότι
-

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος ασφαλισμένων, επιστρεπτέα ποσά,
κ.λπ.),
από τη δυνατότητα διατήρησης, από το μεταφερόμενο προσωπικό του
συνταξιοδοτικού του
Ομίλου Ο.Τ.Ε., του προηγούμενου ασφαλιστικού
καθεστώτος. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί
καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός και χαρακτηριστικά
κατηγορίες δικαιούχων).
-

—

—

3.
Ετήσια απώλεια εσόδων 245 εκατ. ευρώ Περίπου, από την οριζόμενη στο
άρθρο 31 του ν. 4756/2020 παράταση της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών
εργοδότη και εργαζομένου.
Νόμω απώλεια εσόδων, από τη διατήρηση του καθεστώτος
4.
επανυπολογισμού της οφειλής και μετά την απώλεια της ρύθμισης, για τους
ασφαλισμένους που υπάγονται στη ρύθμιοη οφειλής κατά τις διατάξεις του ν.
4611/2019. Ωστόσο, η εν λόγω ρύθμιση, αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση
των εσόδων του ανωτέρω φορέα, λόγω Τ(Μ) παρεχόμενου κινήτρου προς τους
ασφαλισμένους, για την εξυπηρέτηση της οφειλής τους.

Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
111.
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.! φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια απώλεια εσόδων 571 εκατ. ευρώ Περίπου από την οριζόμενη στο
άρθρο 31 του ν. 4756/2020 παράταση της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών
εργοδότη και εργαζομένου.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Η Γενική ΔιεσΟύντρια
ΙΟΠΕΙΑ ΑΡΜΑΟΟ
31.08.2021 14:32

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά:
εισαγωγή κεαλαιοιτοιητικού συστήματος ιτροκαθορισμένων εισψορών στην ετιικουρική
ασφάλιση, ίδρυση, Οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεψαλαιοιτοιητικής
Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη από:
Την παρεχόμενη δυνατότητα παράτασης, με κ.υ.α., των χρονικών διαστημάτων νια
τα οποία χορηγείται η ενίσχυση, με τη μορψή οικονομικής κάλυψης θέσεων
θεατή/εισιτηρίου, προς τις επιχειρήσεις του πολιτισμού, καθώς και της πρόβλεψης νια την
χορήγησή της και για άλλα χρονικά διαστήματα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται,,
γιατο έτος 2021, σε 25 εκατ. ευρώ.
Την παράταση, έως την 15η122021, της δυνατότητας διενέργειας κατά παρέκκλιση
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης
εψαρμογών του Πληροψοριακού Συστήματος (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ., καθώς και της
δυνατότητας παράτασης όμοιων υψιστάμενων συμβάσεων.
-

-

Η

εν λόγω

δαπάνη

Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του

κρατικού

προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επίτου προϋπολογισμού του θ-Ε.Φ.Κ.Α. (Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

1.

Δαπάνη από την καταβολή επιδόματος κυοψορίας και λοχείας, σε έμμισθες
δικηγόρους που υπάγονται στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να
προσδιοριστεί. επακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος
ασψαλισμένων, ποσά επιδομάτων, κ.λπ.).
Ενδεχόμενη δαπάνη:
σε περίπτωση καταβολής ποσών που προκύπτουν από τυχόν διαφορές ύστερα από
την επανεξέτασή τους σε δικαιούχους επικουρικών συντάξεων. Το ύψος της εν λόγω
2.
-

δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (πλήθος ασψαλισμένων, επιστρεπτέα ποσά, κ.λπ.),
-

από τη δυνατότητα διατήρησης, από το μεταψερόμενο προσωπικό του Ομίλου

Ο.Τ.Ε., του προηγούμενου ασψαλιοτικού

συνταξιοδοτικού του καθεστώτος. Το ύψος της
εν λόγω δαπάνης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός και χαρακτηριστικά

—

—

κατηγορίες δικαιούχων).

Οι εν λόγω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του ε-Ε.ΦΚ.Α.
Ετήσια απώλεια εσόδων 245 εκατ. ευρώ περίπου, από την οριζόμενη στο άρΘρο 31

3.
του

ν.

4756/2020 παράταση της

μείωσης ασψαλιστικών εισψορών

εργοδότη

και

εργαζομένου
Η εν λόγω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού.
Νόμω απώλεια εσόδων, από τη διατήρηση του καθεστώτος εττανυπολογισμού της

4.

οειλής και μετά την απώλεια της ρύθμισης, νια τους αοαλιομένους που υπαγονται στη
ρύθμιση οειλής κατά τις διατάξεις του ν. 4611/2019.
Η εν λόγω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
προϋπολογισμού του θ-Ε.Φ.Κ.Α.
Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΙΙΙ.

(Ο.Α.Ε.Δ.! φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

του

Ετήσια απώλεια εσόδων 571 εκατ. ευρώ περίπου από την οριζόμενη στο άρθρο 31
ν. 4756/2020 παράταση της μείωσης ασψαλιστικών εισορών εργοδότη και

εργαζομένου.
Η εν λόγω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Η·Τ’.

τ.ικοτΡ.
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