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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3232 (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004) 
Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 

Αρθρο 1 
 

∆ιατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης 
 
 1. Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης που κρίνονται απονέµοντες  
οργανισµοί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.∆. 4202/1961, όπως  
αυτές ισχύουν, υπολογίζουν και το τµήµα της σύνταξης που αναλογεί στους  
συµµετέχοντες. Ο υπολογισµός των τµηµατικών ποσών του απονέµοντος και των  
συµµετεχόντων γίνεται ως εξής: 
 
 α. Ο απονέµων οργανισµός υπολογίζει µε τα αρµόδια όργανά του το ποσό της  
σύνταξης που κατά τη νοµοθεσία που τον διέπει αντιστοιχεί στο σύνολο του  
χρόνου που πραγµατοποιήθηκε διαδοχικά και προσδιορίζει το τµήµα που αναλογεί  
στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του. 
 
 β. Ο ίδιος οργανισµός υπολογίζει και το ποσό της σύνταξης του συµµετέχοντα  
που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής του σε  
ποσοστό επί τοις εκατό των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται από τις  
διατάξεις της επόµενης παραγράφου, για κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι 35 έτη  
ασφάλισης. 
 
 γ. Τα ποσοστά καθορίζονται σε 2% για Ι.Κ.Α., Ν.Α.Τ., Ο.Γ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.  
(Τ.Σ.Α.) , σε 2,85% για το Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Α.Ε.), σε 3% για το Ο.Α.Ε.Ε.  
(Τ.Ε.Β.Ε.) και σε 2,286% για το ∆ηµόσιο και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης  
µισθωτών και αυτοτελώς απασχολουµένων. 
 
 δ. Τα προσδιοριζόµενα τµήµατα σύνταξης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να  
είναι κατώτερα του τµήµατος του κατώτατου ορίου σύνταξης που αναλογεί στο  
χρόνο ασφάλισης ή του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισµό µε βάση το χρόνο  
και µόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή τους, εφόσον µε το χρόνο αυτόν  
θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τις διατάξεις των  
οργανισµών αυτών χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια σύνταξης. 
 
 ε. Το άθροισµα των τµηµάτων της σύνταξης αποτελεί το συνολικό ποσό σύνταξης  
που καταβάλλεται στον δικαιούχο από τον απονέµοντα τη σύνταξη οργανισµό και  
θα αυξάνεται µε το ίδιο ποσοστό που θα αυξάνονται οι συντάξεις του οργανισµού  
αυτού. Αν το ποσό αυτό είναι µικρότερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του  
απονέµοντα οργανισµού, τότε καταβάλλεται στο συνταξιούχο το κατώτερο όριο  
σύνταξης αυτού. 
 
 2. α. Όταν οι συνυπολογιζόµενοι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης έχουν διανυθεί  
σε φορείς ασφάλισης µισθωτών, οι συντάξιµες αποδοχές του χρόνου διακοπής της  
ασφάλισης, οι οποίες προβλέπονται από τη νοµοθεσία κάθε συµµετέχοντα  
οργανισµού, όπως ισχύουν, αναπροσαρµόζονται από τον απονέµοντα οργανισµό µε  
βάση το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή όλων των ετών που έχουν  
µεσολαβήσει από τη διακοπή της ασφάλισης µέχρι το προηγούµενο έτος του χρόνου  
υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. 
 
 β. Οι συµµετέχοντες οργανισµοί µισθωτών υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον  
απονέµοντα οργανισµό βεβαίωση για το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή τους,  
τις συντάξιµες αποδοχές των χρονικών περιόδων που προβλέπονται από τις  
νοµοθεσίες τους, το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών, καθώς επίσης και  
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τα ποσά σύνταξης που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους αντιστοιχούν στο αυτοτελές  
δικαίωµα και στο κατώτατο όριο, όπου αυτό προβλέπεται Η βεβαίωση αυτή  
αποτελεί εκτελεστή πράξη της διοίκησης και υπόκειται σε όλα τα ένδικα µέσα. 
 
 γ. 'Όταν συµµετέχοντες οργανισµοί είναι οργανισµοί αυτοτελώς απασχολουµένων,  
γνωστοποιούν στον απονέµοντα τις κατηγορίες στις οποίες ασφαλίστηκε ο  
ασφαλισµένος και τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που κατέβαλε εισφορές,  
όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης  
και υπολογίζεται η µέση τιµή των εισφορών αυτών ανάλογα µε το χρόνο που  
διανύθηκε σε κάθε κατηγορία. Το ποσό αυτό µετατρέπεται σε αποδοχές βάσει των  
εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.  
που ισχύουν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισής του στο φορέα αυτόν. 'Όταν ο  
χρόνος ασφάλισης διακόπτεται µέχρι και την προηγουµένη της 1.3.1976, το  
ποσοστό ασφαλίστρου καθορίζεται ενιαία σε 12,75%. Σε περίπτωση που η σύνταξη  
υπολογίζεται µε βάση µισθό δηµοσίου λειτουργού ή βασικό ποσό, η αναπροσαρµογή  
γίνεται βάσει των ποσών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης  
συνταξιοδότησης. Επίσης γνωστοποιούν και τα ποσά σύνταξης που σύµφωνα µε τη  
νοµοθεσία τους αντιστοιχούν στο αυτοτελές δικαίωµα και στο κατώτατο όριο  
σύνταξης. 
 
 3. Όταν συµµετέχων φορέας είναι φορέας αυτοτελώς απασχολουµένων, ο  
ασφαλισµένος δύναται µε αίτησή του να ζητήσει τον υπολογισµό της σύνταξής του  
και µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1405/1983, όπως ισχύουν. Μετά τον  
επανυπολογισµό της σύνταξης και εφόσον προκύπτει διαφορά υπέρ του  
ασφαλισµένου, η διαφορά αυτή καταβάλλεται αναδροµικά από την ηµεροµηνία  
συνταξιοδότησής του. 
 
 4. Το τµήµα του ποσού της σύνταξης που αναλογεί στο συµµετέχοντα και  
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των  
δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1405/1983, όπως  
ισχύει, και τα οποία προστέθηκαν µε το άρθρο 69 του Ν. 2084/1992. 
 
 Το ανωτέρω τµηµατικό ποσό δύναται κατ' επιλογή του ασφαλισµένου να  
καταβληθεί ταυτόχρονα µε αυτό του απονέµοντα, µειωµένο κατά 3% για κάθε χρόνο  
που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του  
άρθρου 69 του Ν. 2084/1992 ορίων ηλικίας. 
 
 5. Αν ο απονέµων φορέας µισθωτών είναι προηγούµενος του τελευταίου  
οργανισµού, ο υπολογισµός του ποσού της σύνταξης πραγµατοποιείται βάσει των  
αποδοχών του ασφαλισµένου που λαµβάνονται υπόψη για την απονοµή της σύνταξης  
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κάθε οργανισµού αναπροσαρµοσµένες µε το µέσο  
ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε εξαίρεση το ∆ηµόσιο, για το οποίο ως προς  
την αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των  
άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.∆.  
166/2000), κατά περίπτωση. 
 
 6. Χρόνος ασφάλισης ο οποίος λαµβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση είναι ο  
χρόνος που υπολογίζεται για την απονοµή της σύνταξης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία  
του οργανισµού στον οποίο διανύθηκε και εφόσον έχουν καταβληθεί οι  
ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο χρόνο αυτόν µαζί µε τα τυχόν  
πρόσθετα τέλη ή έχει ρυθµισθεί µε διάταξη νόµου η καταβολή τους σε δόσεις  
µέχρι και την ηµέρα πριν από την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης του  
οργανισµού, ο οποίος απονέµει τη σύνταξη. 
 
 7. Σε περίπτωση που έχει ρυθµιστεί η καταβολή οφειλόµενων εισφορών και των  
πρόσθετων τελών σε δόσεις, όπως ορίζεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις του  
οικείου φορέα, ο οργανισµός που απονέµει τη σύνταξη παρακρατεί κάθε µήνα  
τµήµα αυτής, ίσο µε το ποσό κάθε δόσης και το συνολικό ποσό των οφειλόµενων  
εισφορών και πρόσθετων τελών εκπίπτει από το ποσό συµµετοχής στη δαπάνη  
συνταξιοδότησης, όπως προσδιορίζεται το τµήµα της σύνταξης σύµφωνα µε τα  
ανωτέρω. 
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 8. Στο συνολικό ποσό της σύνταξης διαδοχικά ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α. και  
ανεξάρτητα αν ο Ο.Γ.Α. είναι απονέµων ή συµµετέχων οργανισµός προστίθεται το  
ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που προβλέπεται από το Ν. 4169/1961 και το  
Ν.∆. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α), όπως ισχύουν. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.  
3050/2002 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2458/1997  
καταργείται Εκκρεµείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής  
διαδικασίας κρίνονται µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της  
αίτησης συνταξιοδότησης µε δυνατότητα του ασφαλισµένου να ζητήσει µε νεότερη  
αίτηση την κρίση του δικαιώµατός του µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 
 9. 'Οταν συµµετέχων φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), το ποσό της σύνταξης  
προσαυξάνεται και µε το τµήµα του βασικού ποσού που προβλέπεται από τη  
νοµοθεσία του. 
 
 10. α. Για κάθε διαδοχικά ασφαλιζόµενο πρόσωπο τηρείται ∆ελτίο ∆ιαδοχικής  
Ασφάλισης σε κύριους και επικουρικούς φορείς, µε εξαίρεση το ∆ηµόσιο, το  
οποίο τηρεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών. 
 
 Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα, ο  
ασφαλισµένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη ∆ελτίου Ασφάλισης στον πρώτο  
οργανισµό, στον οποίο και γνωστοποιεί το νέο φορέα ασφάλισής του. Το καθ'  
ύλην αρµόδιο όργανο του ασφαλιστικού οργανισµού υποχρεούται µέσα σε δύο (2)  
µήνες από την υποβολή της αίτησης να συντάξει το παραπάνω ∆ελτίο, το οποίο  
επέχει θέση απόφασης υποκείµενης σε όλα τα κατά το νόµο προβλεπόµενα ένδικα  
µέσα. 
 
 Το ∆ελτίο µε ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισµού αποστέλλεται στο νέο  
οργανισµό ασφάλισης και στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί  
αυτό µέχρι τη συνταξιοδότησή του. 
 
 Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής ασφαλιστικού φορέα  
ή βεβαίωσης επιπλέον χρόνου ασφάλισης από προηγούµενο φορέα. 
 
 Σε κάθε νέο φορέα αποστέλλεται το σύνολο των ∆ελτίων των προηγούµενων  
φορέων. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να επιµελείται και ο ίδιος για την  
αποστολή του ∆ελτίου του από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να τηρεί  
επικυρωµένο αντίγραφο. 
 
 Με υπουργική απόφαση, µετά από γνώµη των ∆.Σ. των Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α.  
και Ν.Α.Τ., καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του ∆ελτίου σε έγγραφη ή ηλεκτρονική  
µορφή ή και τα δύο, ο τύπος, τα ατοµικά και ασφαλιστικά στοιχεία και  
οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των  
ανωτέρω. 
 
 β. Οι ασφαλισµένοι φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης που, κατά την  
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση περισσοτέρων του  
ενός φορέων ασφάλισης, υποχρεούνται εντός έξι (6) µηνών από την ισχύ της  
διάταξης αυτής να ζητήσουν από τους προηγούµενους ασφαλιστικούς τους φορείς  
τη σύνταξη των αντίστοιχων δελτίων χρόνου ασφάλισης και την αποστολή τους  
στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισµό, στο οποίο θα συµπληρώνεται και τηρείται  
σε κάθε επόµενη αλλαγή φορέα. 
 
 γ. Στις περιπτώσεις που στον τελευταίο φορέα διαπιστώνεται η έλλειψη των  
όρων της κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και διαβιβάζεται η αίτηση  
στους προηγούµενους φορείς, από την ηµεροµηνία που φέρει το έγγραφο διαβίβαση  
ς της αίτησης, στο ∆ελτίο ∆ιαδοχικής Ασφάλισης αναγράφονται, εκτός του χρόνου  
ασφάλισης, οι αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των  
συντάξιµων αποδοχών και τα ποσά που αντιστοιχούν στο αυτοτελές δικαίωµα και  
στο κατώτατο όριο σύνταξης. 
 
 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους λοιπούς φορείς, όταν  
διαπιστώνεται ότι δεν είναι αρµόδιοι για την απονοµή της σύνταξης. 
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 Όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία λαµβάνονται υπόψη από τον απονέµοντα οργανισµό  
για τον υπολογισµό των ποσών της σύνταξης. 
 
 11. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού και όπου απαιτείται, εκπονείται από τη  
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδική µηχανογραφική εφαρµογή. Με  
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η εκπόνηση  
της ειδικής µηχανογραφικής εφαρµογής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 Με την ίδια ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να ρυθµίζονται συναφή θέµατα  
και λεπτοµέρειες αναγκαίες για την ενιαία εφαρµογή της µηχανογραφικής  
εφαρµογής στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
 
 12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ.  
3 του άρθρου 11 του Ν. 1405/1983, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν.  
1539/1985, το άρθρο 15 του Ν. 1902/1990 και το άρθρο 18 του Ν. 2079/1992,  
παύουν να ισχύουν για τους φορείς κύριας ασφάλισης, µε την επιφύλαξη της παρ.  
3 του άρθρου αυτού. 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.∆. 4202/1961, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις  
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405/1983, εξακολουθούν να εφαρµόζονται: 
 
 α. Σε ασφαλισµένους οι οποίοι µέχρι και την 31.12.1978 είχαν υπαχθεί  
διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων οργανισµών που ασφαλίζουν  
µισθωτούς ή αυτοτελώς απασχολουµένους και 
 
 β. Σε ασφαλισµένους που ασφαλίστηκαν µεν διαδοχικά για πρώτη φορά από  
1.1.1979 και µετά, από φορέα ασφάλισης µισθωτών σε άλλο φορέα ασφάλισης  
µισθωτών, παρέµειναν όµως απασχολούµενοι στον ίδιο εργοδότη, µε την επιφύλαξη  
της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2556/1997. 
 
 Αν ο απονέµων οργανισµός είναι προηγούµενος του τελευταίου, ο υπολογισµός  
του ποσού της σύνταξης πραγµατοποιείται βάσει των αποδοχών του ασφαλισµένου  
που λαµβάνονται υπόψη για την απονοµή της σύνταξης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία  
του, αναπροσαρµοσµένες µε το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε εξαίρεση  
το ∆ηµόσιο για το οποίο, ως προς την αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών,  
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και  
Στρατιωτικών Συντάξεων, κατά περίπτωση. 
 
 13. Για τους Οργανισµούς Επικουρικής Ασφάλισης, εξακολουθούν να εφαρµόζονται  
οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.∆. 4202/1961 και του άρθρου 11 του  
Ν.1405/1983, όπως αυτές ισχύουν. 
 
 Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη είναι αυτές που λαµβάνει ο  
ασφαλισµένος κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισής του, αναπροσαρµοσµένες  
σύµφωνα µε το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. 
 
 14. Εκκρεµείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας  
κρίνονται µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης  
συνταξιοδότησης. Είναι δυνατή η επανυποβολή νέας αίτησης για να κριθεί το  
δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση  
αυτή τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από τον επόµενο µήνα της υποβολής  
της νέας αίτησης. 
 
 15. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.∆. 4202/1961, όπως  
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 9 του Ν. 1405/1983 και αντικαταστάθηκαν µε το  
άρθρο 14 του Ν. 1902/1990, ισχύουν για το Ν.Α.Τ., Οίκο Ναύτου και γενικά για  
τους εργαζόµενους επί πλοίων. Εκκρεµείς περιπτώσεις θα επανεξεταστούν σύµφωνα  
µε τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 2του Ν. 4202/1961, όπως ισχύουν. Τα  
οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του µήνα δηµοσίευσης του νόµου  
αυτού. 
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Αρθρο 2 

 
Συµµετοχή των οργανισµών στη δαπάνη συνταξιοδότησης 

 
 1. Η συµµετοχή στη δαπάνη της συνταξιοδότησης για τους συµµετέχοντες φορείς  
γίνεται ως εξής: 
 
 α. Το τµήµα σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στο  
συµµετέχοντα φορέα, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1  
του νόµου αυτού, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθµό των καταβαλλόµενων συντάξεων  
ετησίως και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί έναν αναλογιστικό  
συντελεστή, ο οποίος εκφράζει το εφάπαξ ποσό που ισούται µε την παρούσα αξία  
σύνταξης µιας νοµισµατικής µονάδας, που καταβάλλεται εφ' όρου ζωής στον  
ασφαλισµένο και στους δικαιούχους του, η δε τιµή του καθορίζεται από την  
ηλικία του ασφαλισµένου και την αιτία συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση χορήγησης  
κατώτατων ορίων σύνταξης, το ποσό της σύνταξης επιµερίζεται ανάλογα µε το  
ποσό του τµήµατος σύνταξης που έχει υπολογισθεί για κάθε φορέα. 
 
 Ο συντελεστής του προηγούµενου εδαφίου προκύπτει από τους πίνακες 1 έως και  
7 του άρθρου 3 του νόµου αυτού. 
 
 Ο ανωτέρω αναλογιστικός συντελεστής µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση του  
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 β. Ο παραπάνω τρόπος διακανονισµού δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των µη  
οριστικών συντάξεων αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της συµµετοχής  
καθορίζεται από το γινόµενο της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στο  
συµµετέχοντα φορέα και των µηνών καταβολής αυτής στους οποίους προστίθενται  
και οι µήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος  
αδείας. 
 
 Στην περίπτωση προσωρινών συντάξεων αναπηρίας δεν µεταφέρεται ο χρόνος στον  
απονέµοντα φορέα, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου αυτού. 
 
 2. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους υπολογίζονται από καθέναν  
ασφαλιστικό οργανισµό τα ποσά που οφείλουν να του καταβάλλουν οι άλλοι  
οργανισµοί σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. 
 
 Η διαφορά των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων είναι το ποσό που οφείλει να  
καταβάλει ο κάθε οργανισµός. 
 
 3. ΤΟ ποσό συµµετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης, όπως αυτό προσδιορίζεται  
από τις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2, αποδίδεται από τον υπόχρεο  
ασφαλιστικό οργανισµό στους οργανισµούς στους οποίους οφείλεται είτε εφάπαξ  
είτε σε δόσεις, η τελευταία των οποίων θα είναι µέχρι το τέλος του έτους  
εντός του οποίου γνωστοποιείται η οφειλή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της  
απόδοσης του ποσού της συµµετοχής ή δόσης αυτού, τα καθυστερούµενα ποσά  
επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη ίσα προς αυτά που επιβάλλονται από τον  
οργανισµό στον οποίον οφείλονται τα καθυστερούµενα σε περίπτωση καθυστέρησης  
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από  
τη νοµοθεσία του οργανισµού αυτού για την αναγκαστική είσπραξη των  
καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών. 
 
 4. Μετά τον ανωτέρω διακανονισµό παύει κάθε υποχρέωση των οργανισµών που  
συµµετέχουν στη δαπάνη της συνταξιοδότησης προς τον οργανισµό που απονέµει τη  
σύνταξη. 
 
 Ο ασφαλισµένος των παραπάνω οργανισµών θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του  
οργανισµού που απονέµει τη σύνταξη από την ηµέρα που αρχίζει η καταβολή της  
σύνταξής του. 
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 Από την ίδια ηµέρα παύει κάθε υποχρέωση των οργανισµών που συµµετέχουν στη  
δαπάνη της συνταξιοδότησης προς τον ασφαλισµένο τους και δεν είναι πλέον  
δυνατή η αποδέσµευση του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση των οργανισµών  
αυτών. 
 
 Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 και  
της παρ. 2 του άρθρου 2του Ν. 3029/2002, ο χρόνος ασφάλισης όλων των  
οργανισµών, ο οποίος λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης,  
λογίζεται για τον εφεξής χρόνο ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση του  
οργανισµού που απένειµε τη σύνταξη. 
 
 Στις περιπτώσεις υπολογισµού της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.  
1 του άρθρου 10 του Ν. 1405/1983, ο απονέµων οργανισµός κατανέµει το ποσό της  
σύνταξης, η οποία έχει υπολογισθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του και το  
συνολικό χρόνο ασφάλισης, µεταξύ των οργανισµών στους οποίους ασφαλίστηκε  
διαδοχικά ο ασφαλισµένος, ανάλογα µε το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί  
στον καθένα. Στη συνέχεια, γνωστοποιεί στο συµµετέχοντα φορέα το τµήµα  
σύνταξης που του αναλογεί και ο διακανονισµός των οφειλόµενων ποσών γίνεται  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
 

Αρθρο 3 
 

Πίνακες Αναλογιστικών Συντελεστών 
 

 Η εµφάνιση των κάτωθι πινάκων γίνεται βάσει της επιλογής εµφάνισης  
γραφήµατος (άνω δεξιά) της οθόνης: 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εµφάνιση πινάκων του άρθρου σε γράφηµα γίνεται στο εσωτερικό της  
νόµος στην  
Ενάριθµη Ερευνα από 18-2-2004. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ 
ΚΑΤΑΤ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ                   ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ 
 
ΠΙΝΑΛΑΣ 1Α 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                 ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                   ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
 ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ 
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                   ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΑΣ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝ∆ΡΩΝ) 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΑΣ                           ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΞΗ                        ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 
ΠΙΝΑΛΑΣ 3Α 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝ∆ΡΩΝ) 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΑΣ                           ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΞΗ                        ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΟΡΦΑΝΙΑ) 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ                           ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΞΗ                         ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                           ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                           ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                           ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                           ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΗΡΟΥ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
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ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΟΥ                               ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                           ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,00% 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΧΗΡΟΥ                               ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ                           ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 

Αρθρο 4 
 
 1. Ο/η διαζευγµένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου,  
δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το ∆ηµόσιο, τους  
φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων και το Ν.Α.Τ., εφόσον πληροί αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: 
 
 α. Να έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή να είναι ανίκανος/η για την  
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα  
στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου  
και βεβαιώνεται µε γνωµάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής. 
 
 β. Ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή  
που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε σύµβαση µεταξύ των  
πρώην συζύγων. 
 
 γ. 15 έτη έγγαµου βίου µέχρι τη λύση του γάµου µε αµετάκλητη δικαστική  
απόφαση. 
 
 δ. Τ ο διαζύγιο να µην οφείλεται σε ισχυρό κλονισµό της εγγάµου συµβιώσεως  
υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη. 
 
 ε. Συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα το οποίο να µην υπερβαίνει  
το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόµενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους  
ανασφάλιστους υπερήλικες. 
 
 στ. Να µην έχει τελεστεί άλλος γάµος. 
 
 2. Τ ο ποσό σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγµένος/η καθορίζεται ως εξής: 
 
 α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, το ποσό σύνταξης που  
δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιµερίζεται κατά 70% στο χήρο ή χήρα και 30%  
στο/η διαζευγµένο/η. Εάν ο έγγαµος βίος είχε διαρκέσει 25 έτη και άνω, το  
ποσό της σύνταξης του/της χήρας επιµερίζεται κατά 60% στο χήρο ή χήρα και  
κατά 40% στο διαζευγµένο/η. 
 
 Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα/ο, ο/η  
διαζευγµένος/η δικαιούται το αυτό ποσοστό του/της διαζευγµένου/ης ήτοι 30% ή  
40% αντίστοιχα, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα. 
 
 β. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων διαζευγµένων το αναλογούν  
κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών. 
 
 3. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα  
από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε περίπτωση  
τέλεσης νέου γάµου µετά τη συνταξιοδότηση. 
 
 4. Εάν η διάζευξη έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και ο  
ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε µετά την έναρξη ισχύος αυτού, ως προς τη  
συνταξιοδότηση του/της διαζευγµένου/ης εφαρµόζονται, αντίστοιχα, οι διατάξεις  
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των παραγράφων 1 και 2. 
 
 5. Εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε πριν την ισχύ των  
διατάξεων του νόµου αυτού, ο/η διαζευγµένος/η δικαιούται συντάξεως µόνο σε  
περίπτωση που η σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει µεταβιβασθεί σε χήρο/α  
σύζυγο ή τέκνα του. 
 
 6. Οι διατάξεις περί κατώτατου ορίου και Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
(Ε.Κ.Α.Σ.) δεν έχουν εφαρµογή για συντάξεις που κανονίζονται µε βάση τις  
διατάξεις του άρθρου αυτού. 
 
 7. ΤΟ συνολικό ετήσιο ατοµικό εισόδηµα αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό  
σηµείωµα φόρου εισοδήµατος και αφορά εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση  
φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Σε περίπτωση µη  
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης το εν λόγω εισόδηµα αποδεικνύεται µε  
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία θεωρείται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Ο  
έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων διενεργείται ανά διετία. 
 
 8. Οι ανωτέρω συνταξιοδοτηθέντες καλύπτονται για παροχές ασθένειας από τον  
ασφαλιστικό οργανισµό του/της πρώην συζύγου, εφόσον δεν καλύπτονται άµεσα ή  
έµµεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 
 
 Από το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης παρακρατείται η προβλεπόµενη από τις  
διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα εισφορά συνταξιούχου. 
 

Αρθρο 5 
 

Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων ατόµων µε αναπηρίες 
 
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α) εφαρµόζονται και  
στους ασφαλισµένους των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από αιµορροφιλία τύπου  
Α' ή Β', καθώς και στους µεταµοσχευόµενους από συµπαγή όργανα (καρδιά   
πνεύµονες ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον  
για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
 
 2. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981  
(ΦΕΚ68 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισµένοι και  
συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους, που: 
 
 α. πάσχουν από µυασθένειαµυοπάθεια µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 
 
 β. έχουν ακρωτηριασµό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για  
τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό  
µηριαίο ακρωτηριασµό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασµό των δύο άνω  
άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασµό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου,  
που δεν επιδέχονται εφαρµογής τεχνητού µέλους και 
 
 γ. έχουν φωκοµέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθµό κινητικής αναπηρίας µε την  
παραπάνω περίπτωση β' της παραγράφου αυτής, 
 
 δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία τετραπληγία µε  
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 
 
 ε. έχουν πλήρη ακρωτηριασµό του ενός άνω ή κάτω άκρου µε ποσοστό αναπηρίας  
67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρµογής τεχνητού µέλους. 
 
 Το ύψος του επιδόµατος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του  
κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
 3. Η παράγραφος 2του άρθρου 2του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297 Α) αντικαθίσταται από  
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τότε που ίσχυσε, ως εξής: 
 
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 εφαρµόζονται και στους  
ασφαλισµένους των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νεφρική  
ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή  
κάθαρση ή έχουν υποστεί µεταµόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές  
συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Η σύνταξη που καταβάλλεται  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου καθίσταται οριστική µε την  
προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεµελίωση  
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισµένος  
βρίσκεται στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Για τους  
ασφαλισµένους που ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση του  
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισµένος  
βρισκόταν πριν το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η σύνταξη του  
προηγούµενου εδαφίου καθίσταται οριστική έξι έτη µετά τη συνταξιοδότηση του  
δικαιούχου και εφόσον στο διάστηµα της εξαετίας αυτής έχει εξετασθεί  
τουλάχιστον δύο φορές από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές. 
 
 4. Μητέρες αναπήρων τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και  
σύζυγοι αναπήρων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει  
τουλάχιστον δεκαετή έγγαµο βίο, ασφαλισµένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης  
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεµελιώνουν  
δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 7.500 ηµερών εργασίας ή 25 ετών  
ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην  
ασφάλιση. 
 
 Για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου δεν συνυπολογίζεται ο προβλεπόµενος  
από την παρ. 7του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 1 Α). 
 
 Το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες  
κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον  
οικείο ασφαλιστικό φορέα. 
 
 5. α. Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση  
ή αυτισµό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές  
που επιφέρουν µόνιµο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο τουυ  
ποσού της σύνταξης που πράµατι ελάµβανε ο θανών γονέας ή προκειµένου περί  
ασφαλισµένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, σύµφωνα µε τις  
καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας  
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν  
εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελµα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους  
εργασία. ΤΟ ανωτέρω ποσό δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο του κατώτατου  
ορίου σύνταξης γήρατος ή βαριάς αναπηρίας και, επί θανάτου συνταξιούχου που  
ελάµβανε µειωµένη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, του κατώτατου ορίου σύνταξης  
λόγω θανάτου. Τ ο ποσό της ανωτέρω σύνταξης κατανέµεται ισοµερώς αν  
υφίστανται περισσότερα του ενός παιδιά µε τις ανωτέρω αναπηρίες. Αν τα παιδιά  
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράψου αυτής δικαιούνται κύρια  
σύνταξη και από τον έτερο θανόντα γονέα ή έλκουν δικαίωµα περισσότερων της  
µιας κύριων συντάξεων από τον ένα θανόντα γονέα λαµβάνουν το πλήρες ποσό της  
µεγαλύτερης σε ύψος σύνταξης και τα ποσά της δεύτερης ή των λοιπών κύριων  
συντάξεων κατανέµονται κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τις καταστατικές  
διατάξεις του οικείου φορέα για τα δικαιοδόχα πρόσωπα. 
 
 Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή στην περίπτωση που οι ως άνω αναπηρίες έχουν  
επέλθει πριν από τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου σε  
περίπτωση σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. 
 
 β. Αν εκτός των αναπήρων παιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' υπάρχουν  
και υγιή προστατευόµενα παιδιά σύµφωνα µε τή νοµοθεσία του οικείου φορέα, το  
πλήρες ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντος ασφαλισµένου ή συνταξιούχου  
κατανέµεται στα µεν υγιή παιδιά κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη  
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νοµοθεσία του οικείου φορέα, στα δε ανάπηρα παιδιά της παραγράφου αυτής  
προσαυξηµένο κατά 20%. Σε καµία περίπτωση το χορηγούµενο σε όλα τα παιδιά  
ποσό σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ποσό σύνταξης που εδικαιούτο  
ο θανών, ούτε να υπολείπεται του ποσού που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της  
περίπτωσης α'. Αν τα ποσά που προκύπτουν µε βάση τον ανωτέρω υπολογισµό  
υπερβαίνουν το πλήρες ποσό σύνταξης του θανόντος ή το κατώτατο όριο που  
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α', τα αντίστοιχα ποσοστά των  
δικαιοδόχων παιδιών µειώνονται ισοµερώς. 
 
 Μετά τη διακοπή της σύνταξης των υγιών παιδιών, το ποσό που αναλογεί στα  
τελευταία καταβάλλεται στο ανάπηρο παιδί ή επιµερίζεται ισοµερώς αν τα  
ανάπηρα είναι περισσότερα του ενός. 
 
 γ. Αν εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β'  
υπάρχει επιζών σύζυγος ή διαζευγµένος που είναι δικαιούχος, σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του νόµου αυτού, ο επιµερισµός του ποσού της κύριας σύνταξης  
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου φορέα. 
 
 δ. Οι ρυθµίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων ισχύουν για παιδιά ασφαλισµένων και  
συνταξιούχων ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση. ∆ιατάξεις  
που ρυθµίζουν διαφορετικά τον τρόπο συνταξιοδότησης των αναφερόµενων στο  
άρθρο αυτό προσώπων δεν ισχύουν. 
 
 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.  
825/1978, όπως ισχύουν κάθε φορά, δεν εφαρµόζονται για τους συνταξιούχους του  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι λαµβάνουν και άλλη σύνταξη ως ανάπηροι και θύµατα  
πολεµικής ή ειρηνικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους  
υπηρεσίας." 
 
 7. Ο περιορισµός που τίθεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του  
Ν. 612/1977 δεν έχει εφαρµογή για τους τυφλούς ασφαλισµένους που  
συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις αυτές. Η διάταξη του προηγούµενου  
εδαφίου εφαρµόζεται ανάλογα και για τους τυφλούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί  
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τα οικονοµικά, όµως, αποτελέσµατα  
αρχίζουν από την ηµεροµηνία υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου. 
 

Αρθρο 6 
 

Ασφάλιση συγγραφέων 
 

 1. Στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης και ασθένειας του Οργανισµού Ασφάλισης  
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) υπάγονται οι θεατρικοί συγγραφείς, ποιητές  
και πεζογράφοι, που χαρακτηρίζονται ως έχοντες την ανωτέρω ιδιότητα, από  
ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται µε απόφαση  
του Υπουργού Πολιτισµού µέσα σε τρεις µήνες από της εκδόσεως του προεδρικού  
διατάγµατος της παρ. 7 του άρθρου αυτού. 
 
 Όσοι εκ των υπαγοµένων στην ασφάλιση του ανωτέρω οργανισµού ασφαλίζονται και  
σε άλλον Ασφαλιστικό Οργανισµό Κύριας Ασφάλισης λόγω της ασκήσεως άλλου  
επαγγέλµατος εξαιρούνται αυτοδίκαια της ανωτέρω ασφάλισης. Οι συνταξιούχοι  
µπορούν να συνεχίζουν τη συγγραφική τους δραστηριότητα και µετά τη  
συνταξιοδότηση χωρίς υποχρέωση ασφάλισης. 
 
 2. Τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1 η  
ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και καταβάλλουν εισφορά κλάδου σύνταξης  
ίση µε το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού της εισφοράς αυτής, όπως προβλέπεται  
κάθε φορά. Το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) του ποσού καλύπτεται από  
επιµερισµένη εργοδοτική εισφορά. Το ύψος της εισφοράς αυτής ορίζεται σε  
ποσοστό 0,5% επί της χονδρικής τιµής πώλησης οποιουδήποτε βιβλίου Ελληνικών  
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Εκδοτικών Οίκων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων εγκατεστηµένων στην Ελλάδα,  
καθώς και στα συγγραφικά δικαιώµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας  
και Οικονοµικών, Πολιτισµού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται  
η επιµερισµένη εργοδοτική εισφορά. 
 
 Για τον κλάδο ασθένειας καταβάλλεται ολόκληρη η εισφορά. 
 
 3. Συνιστάται στον Ο.Α.Ε.Ε. ειδικός λογαριασµός κλάδου σύνταξης συγγραφέων  
µε σκοπό τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της κατά τα ανωτέρω επιµερισµένης  
εργοδοτικής εισφοράς. 
 
 Μέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους ο ειδικός λογαριασµός αποδίδει στον κλάδο  
σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. τις εισφορές αυτές, που αντιστοιχούν στο προηγούµενο  
έτος. 
 
 4. Ο ασφαλισµένος και για όσο χρόνο διαρκεί η ασφάλισή του στον Ο.Α.Ε.Ε.  
παραµένει στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία. ∆ύναται όµως µε αίτησή του να  
επιλέξει οποιαδήποτε άλλη ανώτερη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας  
καταβάλλοντας ο ίδιος την επιπλέον διαφορά µεταξύ του ποσού της κατηγορίας  
που επέλεξε και του ποσού που αντιστοιχεί στο ένα δεύτερο (1/2) της 1 ης  
ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
 Σε κάθε περίπτωση η µετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1  
η του επόµενου έτους. 
 
 5. Η κατώτατη καταβαλλόµενη σύνταξη στους ασφαλισµένους αυτούς είναι η  
εκάστοτε προβλεπόµενη από τον Ο.Α.Ε.Ε. Στους συνταξιούχους αυτούς  
καταβάλλεται και το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τους όρους και  
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α),  
όπως ισχύει 6. Οι ήδη ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. δύνανται να παραµείνουν  
στην ασφάλιση αυτού, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ηµέρες  
ασφάλισης σε αυτό και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. όσοι έχουν 1.500 ηµέρες ασφάλισης στην  
ασφάλισή του, µε αίτηση που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενός  
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και ενός έτους από την  
υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αντιστοίχως. 
 
 Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και για τον οποίο  
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές συνυπολογίζεται σύµφωνα µε τις  
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του Ν. 4202/1961, όπως ισχύει Χρόνος  
άσκησης του επαγγέλµατος για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές  
εισφορές στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από τη δηµοσίευση του άρθρου 4 του Ν. 1296/ 1982  
(12.10.1982) αναγνωρίζεται, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται µέσα σε δύο έτη  
από την ισχύ του νόµου αυτού, ως συντάξιµος στον Ο.Α.Ε.Ε. µε τη συµπλήρωση  
του 65ου έτους. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν δύναται να είναι µεγαλύτερο του  
ελλείποντος για τη συµπλήρωση των 15 συντάξιµων ετών. Για την εξαγορά του ως  
άνω αναγνωριζόµενου χρόνου καταβάλλεται εισφορά, η οποία προσδιορίζεται µετά  
από αναλογιστική µελέτη. ΤΟ ποσό αυτό επιµερίζεται και επιβαρύνει κατά το 1/3  
τον ίδιο, το 1/3 το Υπουργείο Πολιτισµού και κατά 1/3 τον ειδικό λογαριασµό  
κλάδου σύνταξης συγγραφέων του Ο.Α.Ε.Ε. 
 
 7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έτους από την ισχύ του νόµου,  
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισµού και Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα κριτήρια, όπως ο αριθµός των βιβλίων ή αντιτύπων,  
το είδος και κατηγορία βιβλίων, συναφείς προς το βιβλίο δραστηριότητες, το  
ετήσιο εισόδηµα δηλούµενο στη ∆.Ο.Υ. από την πώληση και διάθεση βιβλίων,  
βάσει των οποίων προσδιορίζεται η ιδιότητα των αναφερόµενων κατηγοριών  
επαγγελµάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το προεδρικό  
διάταγµα εκδίδεται µετά από γνώµη ειδικής επιτροπής, που συγκροτείται µε  
κοινή υπουργική απόφαση των ανωτέρω υπουργών. Η επιτροπή συγκροτείται µέσα σε  
ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και εκδίδει το πόρισµά της  
εντός δύο µηνών από τη συγκρότησή της. 
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 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης, ο υπεύθυνος απόδοσης της  
επιµερισµένης εργοδοτικής εισφοράς της παρ. 2 εδάφιο β' του παρόντος, καθώς  
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών. 
 
 9.α. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.: α) το λογαριασµό  
διαχειρίζεται ο Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), β) οι ασφαλισµένοι εντάσσονται στην Ε'  
ασφαλιστική κατηγορία και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις ασφάλισης και  
παροχών του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.). 
 
 β. Η έναρξη ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων ορίζεται δύο µήνες µετά την  
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στην  
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αρθρο 7 
 

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισµού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) Πόροι 

 
 1. Θεωρούνται κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
άρθρου 2 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α) και του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν.  
3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α) όπως ισχύουν κάθε φορά και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.: 
 
 α) Οι ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στην ζωική παραγωγή,  
αποκλειστικά και µόνον µε την περιποίηση, εκτροφή και φροντίδα σε  
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής αυτών και του  
αριθµού των απασχολουµένων, καθώς και σε συνεταιρισµούς. 
 
 β) Η ανωτέρω διάταξη εφαρµόζεται και σε ανειδίκευτους εργάτες που  
απασχολούνται αποκλειστικά και µόνο µε τη σπορά, φύτευση, περιποίηση,  
φροντίδα και συλλογή προϊόντων γης σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις φυτικής  
παραγωγής, υδατοκαλλιέργειες, καθώς επίσης και σε ανθοκοµικές εκµεταλλεύσεις  
και φυτώρια. 
 
 γ) Οι αλιεργάτες που απασχολούνται στην παράκτια και µέση αλιεία, θεωρούνται  
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1  
και 2 του Ν. 3050/2002, όπως ισχύει και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. 
 
 Για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του νόµου αυτού, ελλείψει φορολογικής  
δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία κατατίθεται  
στην αρµόδια ∆. Ο. Υ και θεωρείται από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 
 
 2. Για όσους από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 ασφαλισθούν στον Ο.Γ.Α. ως  
κατώτατη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 5ητου άρθρου 4 του Ν.  
2458/1997, όπως ισχύει 
 
 3. Οι ήδη ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. δύνανται να παραµείνουν στην  
ασφάλιση αυτού, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ηµέρες  
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., µε αίτηση που υποβάλλεται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.  
και στον Ο.Γ.Α. εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την έναρξη  
ισχύος του άρθρου αυτού. 
 
 Όσοι υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και έχουν 1.500 ηµέρες ασφάλισης στην  
επικουρική ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α.Μ., µπορεί να συνεχίσουν προαιρετικά την  
επικουρική τους ασφάλιση µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εντός  
ανατρεπτικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση  
στον Ο.Γ.Α., καταβάλλοντες οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και  
εργαζοµένου και οι οποίες υπολογίζονται µε βάση την ασφαλιστική κλάση στην  
οποία εντάσσονται οι αποδοχές την ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλισής τους στο  
Ι. Κ.Α. Ε. Τ .Α. Μ., όπως αυτή αναπροσαρµόζεται 
 
 4. Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α. και που απασχολούνται  
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παραλλήλως σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές  
εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α. Μ. για την απασχόλησή τους  
αυτή. 
 
 5. Κάθε επιχείρηση ή εκµετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου αυτού που απασχολεί  
άτοµα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. µε βάση τη διάταξη της  
παραγράφου αυτής υποχρεούται να υποβάλλει στον Ο.Γ.Α. κάθε έτος Βεβαίωση  
Απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται το προσωπικό που απασχολεί µε το  
αντικείµενο της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Για κάθε νέα απασχόληση εντός του  
τρέχοντος έτους υποβάλλεται στον Ο.Γ.Α. Βεβαίωση Απασχόλησης µέσα σε δέκα (1  
Ο) ηµέρες από την έναρξη αυτής. Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω Βεβαίωση  
επιβάλλεται πρόστιµο για καθέναν απασχολούµενο ποσό τριακόσια ευρώ. 
 
 Για τις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απασχολούν προσωπικό σύµφωνα µε  
την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των  
ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή  
εκµετάλλευσης, για όσο χρονικό διάστηµα απασχολείται στην επιχείρηση ή  
εκµετάλλευση αυτή το εν λόγω προσωπικό. 
 
 Οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις ή  
εκµεταλλεύσεις της παραγράφου 1. 
 
 Αν οι ανωτέρω δεν απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις της  
παραγράψου 1 και ασκούν αυτοτελές επάγγελµα αγρότη, υπόχρεοι για την καταβολή  
των προβλεπόµενων εισφορών είναι οι ίδιοι 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Π.∆. 78/1998 (ΦΕΚ 72 Α) εφαρµόζονται και στην  
περίπτωση µη καταβολής των εισφορών από τους ανωτέρω υπόχρεους. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώµη  
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Γ.Α., ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα, ο τύπος,  
η µορφή, το περιεχόµενο της Βεβαίωσης Απασχόλησης, τα συνοδευτικά έγγραφα  
αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα απαραίτητο για την υλοποίηση του  
άρθρου αυτού. 
 
 6. Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι που προσκαλούνται να ασχοληθούν στη αγροτική  
οικονοµία ή σε επιχειρήσεις ή σε εκµεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού  
ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. µε την είσοδό τους στη χώρα. Ο προσκαλών µε την  
αποστολή της πρόσκλησης υποχρεούται να ενηµερώσει συγχρόνως τον Ο.Γ.Α. για  
τον αριθµό των µετακαλούµενων αλλοδαπών, τα ατοµικά στοιχεία τους, το χρονικό  
διάστηµα απασχχόλησής τους, καθώς και το είδος της απασχόλησης στην αγροτική  
οικονοµία. Με την είσοδό τους στη χώρα ο προσκαλών υποχρεούται σε υποβολή  
Βεβαίωσης Απασχόλησης στον Ο.Γ.Α. εντός δέκα (1 Ο) ηµερών από την είσοδο και  
στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του χρόνου  
µετάκλησης. Ως κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία όσων απασχολούνται σύµφωνα µε  
την παράγραφο αυτή, ορίζεται η 5η. Αν δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα η Βεβαίωση  
Απασχόλησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91  
Α). 
 
 Με τη σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. του Ειδικού ∆ελτίου Απογραφής του άρθρου 7του  
Π.∆. 78/1998 και την προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δύναται να  
εκδίδεται και να χορηγείται στους ασφαλισµένους της κατηγορίας αυτής Κάρτα  
Υγείας αντί του βιβλιαρίου υγείας που προβλέπεται από το άρθρο 8 του  
Κανονισµού Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α., η διάρκεια της  
οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει εκείνη της άδειας παραµονής. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη  
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Γ.Α., καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία  
χορήγησης των παροχών υγείας στους ανωτέρω. 
 
 7. Στους ασφαλισµένους του Ο.Γ.Α. κατ' εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων  
χορηγείται η συνταξιοδοτική παροχή του άρθρου 5παρ. 1 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ  
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81 Α) και του άρθρου 12του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α). Η παροχή αυτή χορηγείται  
και σε όσους έκαναν χρήση της επιλογής µε κοινή δήλωση, που προβλέπεται στο  
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) µη  
εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 2του άρθρου 12 του Ν. 2458/1997. 
 
 Τα πρόσωπα της παρ. 7 του άρθρου αυτού δικαιούνται και τη συνταξιοδοτική  
παροχή του Ν.∆. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α), καθώς και του Ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234  
Α), εφόσον πληρούν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις. 
 
 Το δικαίωµα της επιλογής καταργείται και η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου  
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καθίσταται υποχρεωτική και για τους δύο συζύγους. 
 
 8.α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός  
των ορίων της εισοδηµατικής πολιτικής, όπως καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση  
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και των οικονοµικών  
δυνατοτήτων του Ο.Γ.Α., αναπροσαρµόζονται τα ποσά των συντάξεων Ο.Γ.Α. (Ν.  
4169/1961), τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης (Ν.  
1745/1987) και τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (Ν.  
2458/1997). 
 
 β) Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 και του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.  
2458/1997 καταργούνται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 
 
 γ) Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν.  
2458/1997 (ΦΕΚ 15Α) αύξηση των ποσών των µηνιαίων βασικών συντάξεων που  
καταβάλλονται από τον Ο.Γ.Α. (Ν. 4169/1961) ορίζεται από της 1ης Ιανουαρίου  
2003 σε 14,67 ευρώ. 
 
 9.Οι διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ64Α), όπως ισχύουν, έχουν εφαρµογή και  
για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης  
Αγροτών (Ν. 2458/1997, ΦΕΚ 64 Α). 
 
 α) Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε  
µήνα αναγνώρισης εισφορά ίση µε το άθροισµα της µηνιαίας εισφοράς  
ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά υπολόγιζόµενο επί του ποσού  
της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής  
της αίτησης. 
 
 β) Οι συνταξιούχοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε  
µήνα αναγνώρισης εισφορά ίση µε το άθροισµα της εισφοράς ασφαλισµένου και  
εργοδότη επί του ποσού της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας που ισχύει κατά την  
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. 
 
 10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 2458/1997 τροποποιείται και  
συµπληρώνεται ως εξής: 
 
 "Η µηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των  
κατά το άρθρο 4 του νόµου αυτού ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν  
υπαχθεί για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά το χρόνο  
έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισµό της σύνταξης χρόνος ασφάλισης  
µεγαλύτερος των έξι µηνών θεωρείται πλήρες έτος." 
 
 11. Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α., που  
έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως  
αγροτουρισµός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο του Καν. Ε.Ε. 950/1997 (Ι  
142/2.6.1997) και χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την  
ασφάλιση του Ο .Α. Ε. Ε. για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότησή τους και  
συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. κατατασσόµενοι τουλάχιστον  
στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ214Α), όπως  
ισχύει 
 
 Μετά τη λήξη της ως άνω επιδότησης, η ασφαλιστική τους περίπτωση  
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επανεξετάζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 12. Το άρθρο 3 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) αντικαθίσταται ως εξής: "Πόροι  
του Κλάδου είναι: 
 
 1.α) Η µηνιαία ατοµική εισφορά των αυτοτελώς απασχολούµενων αγροτών που  
ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1  
του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997. 
 
 β) Η µηνιαία ατοµική εισφορά των ανειδίκευτων εργατών που απασχολούνται  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου αυτού και υπάγονται στην  
ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ορίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών  
κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισµένοι, µε κατώτατη την 5η  
ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997. 
 
 2. Για όσους ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1  
και 6 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται µηνιαία εργοδοτική εισφορά, η οποία  
υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις  
οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισµένοι, µε κατώτατη την 5η ασφαλιστική  
κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997. 
 
 3. Οι ανωτέρω κατηγορίες καταβάλλουν εισφορές ασθένειας και Λ.Α. Ε. 
 
 4.α) Η κρατική µηνιαία εισφορά για τους αυτοτελώς απασχολούµενους ορίζεται  
σε ποσοστό 14% και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών  
στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισµένοι 
 
 β) Η κρατική µηνιαία εισφορά για τους απασχολούµενους ανειδίκευτους εργάτες  
που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1  
και 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται σε ποσοστό 7% και υπολογίζεται επί του ποσού  
των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισµένοι, µε  
κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.  
2458/1997. 
 
 Τα ποσά της ανωτέρω α' και β' κρατικής εισφοράς αποδίδονται στον Κλάδο  
απολογιστικά εντός του τριµήνου από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους. Με  
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος απόδοσης της εισφοράς του κράτους. 
 
 5. Η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών του Κλάδου, καθώς και κάθε  
πρόσοδος από οποιαδήποτε αιτία." 
 
 13. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1. 2004. 
 
 14. Η εφαρµογή της παρ. 12 αρχίζει από 1.7.2004. 
 
 
 

Αρθρο 8 
 

Ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών 
 
 1. Οι καθυστερούµενες, µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα από την έναρξη  
ισχύος του νόµου αυτού, ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταµείο Συντάξεων  
Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Ταµείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών  
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, το Ταµείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, το  
Ταµείο Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, το Ταµείο  
Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, το Ταµείο  
Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων και για όλους τους κλάδους ασφάλισής τους, µαζί  
µε τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται, µετά από απόφαση του  
∆.Σ. του οικείου φορέα: 
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 α) εφάπαξ µε έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών  
επιβαρύνσεων, ή 
 
 β) σε ογδόντα ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των  
πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και µε την προϋπόθεση προκαταβολής  
ίσης µε το 10% της οφειλής. 
 
 Τα ποσά έκπτωσης που προκύπτουν αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις. 
 
 Το ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατόν πενήντα  
ευρώ. 
 
 Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα από την έναρξη ισχύος  
του νόµου αυτού. 
 
 Αν το οφειλόµενο ποσό, εξοφληθεί εφάπαξ, η καταβολή γίνεται µέχρι το τέλος  
του δεύτερου µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. 
 
 Αν το οφειλόµενο ποσό ρυθµιστεί σε δόσεις, η πρώτη δόση και η προκαταβολή  
καταβάλλονται µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την κοινοποίηση της  
σχετικής απόφασης. 
 
 Αν καταβληθεί εκπρόθεσµα µία από τις οφειλόµενες δόσεις, το ποσό αυτής  
προσαυξάνεται µε τα προβλεπόµενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη. 
 
 Αν δεν καταβληθεί εφάπαξ η οφειλή µέσα στην ανωτέρω οριζόµενη προθεσµία ή  
δεν καταβληθούν εµπρόθεσµα έξι δόσεις συνολικά, καθώς και αν δεν  
καταβάλλονται εµπρόθεσµα οι τρέχουσες εισφορές, απόλλυται το δικαίωµα της  
ρύθµισης σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή και η εξόφληση διενεργείται σύµφωνα µε  
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α), εφόσον  
το προβλεπόµενο από αυτές δικαίωµα εξακολουθεί να υφίσταται 
 
 Στη ρύθµιση αυτή µπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθµίσει τις οφειλές  
τους στα προαναφερόµενα ταµεία, µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.  
2676/1999. 
 
 Οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 12 του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999  
έχουν εφαρµογή και στην παρούσα ρύθµιση. 
 
 2. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., τους οργανισµούς,  
ταµεία και λογαριασµούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή  
συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς Επικουρικής  
Ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί από τις επιχειρήσεις των  
Ναυπηγοεπισκευαστικών Ζωνών και αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης µέχρι και  
το τέλος του προηγούµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,  
εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι ισόποσες µηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση  
προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων,  
δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωµάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις  
παραπάνω εισφορές διαγράφονται 
 
 Για την υπαγωγή στη ρύθµιση αυτή πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες  
εισφορές µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες και να υποβληθεί σχετική αίτηση,  
καθώς και να προσκοµιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο στο  
αρµόδιο Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος  
του νόµου αυτού. 
 
 Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται και όσες επιχειρήσεις της  
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες  
διατάξεις, για το µέρος της οφειλής που δεν έχει ακόµη καταβληθεί 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε  
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
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 3. Οι εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα του  
προηγούµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού προς όλους τους  
ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων και οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένους που  
επλήγησαν από τις πληµµύρες Ιουλίου και Αυγούστου 2002 και έχουν  
επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές Καλλιθέας, Μοσχάτου,  
Αγίου Ιωάννη Ρέντη και στο 30 δηµοτικό διαµέρισµα Πειραιά, εξοφλούνται σε  
σαράντα οκτώ ισόποσες µηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τ α ποσά  
των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων,  
εξόδων και δικαιωµάτων εκτέλεσης Κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές  
διαγράφονται Για την υπαγωγή στη ρύθµιση αυτή πρέπει να καταβάλλονται οι  
τρέχουσες εισφορές µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες και να υποβληθεί αίτηση  
µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
 
 Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι  
έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις ανωτέρω περιοχές και  
έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες διατάξεις για το µέρος της οφειλής  
που δεν έχει ακόµη καταβληθεί 
 
 Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για τις οφειλές της  
αυτής ως άνω χρονικής περιόδου των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισµένων που  
επλήγησαν από τις πληµµύρες της 24ης 26ης Ιανουαρίου 2003 και έχουν  
επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους ∆ήµους Μαραθώνος, Ν. Μάκρης  
και στις Κοινότητες Αγ. Κωνσταντίνου, Καλάµου, Κουβαρά, Μαλακάσης,  
Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Ν. Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού της Νοµαρχίας  
Ανατολικής Αττικής. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε  
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 
 4. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους  
ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένους που  
έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές του Νοµού  
Λευκάδας, στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Κεκροπίας και Ανακτορίου του Νοµού  
Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Πρεβέζης του Νοµού  
Πρεβέζης, αναστέλλεται για έξι µήνες, λόγω των σεισµών της 14ης Αυγούστου  
2003, µε αφετηρία την πρώτη ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.  
Για το διάστηµα αυτό δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις. 
 
 Οι εισφορές που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και οι  
καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους ανωτέρω οργανισµούς, µέχρι  
την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου µήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος,  
που οφείλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένους προς  
τους προαναφερόµενους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ  
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε αφετηρία την πρώτη του επόµενου µήνα εκείνου  
κατά τον οποίο έληξε η εξάµηνη αναστολή. Τα ποσά των πρόσθετων τελών,  
προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωµάτων  
εκτέλεσης που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται 
 
 Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι  
έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις ανωτέρω περιοχές και  
έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες διατάξεις, για το µέρος της οφειλής  
που δεν έχει ακόµη καταβληθεί 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε  
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 
 5. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της Εταιρείας  
"Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε." προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισµούς,  
Ταµεία και Λογαριασµούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή  



06.2004                                                                                                                                                                       www.adedy.gr - 19 -

συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής  
ασφάλισης αναστέλλεται για τέσσερις µήνες µε αφετηρία την πρώτη ηµέρα του  
επόµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Για το διάστηµα αυτό δεν  
υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις. 
 
 Οι εισφορές που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και όσες  
οφείλονται από την ίδια ως άνω Εταιρεία προς τους οργανισµούς κύριας  
ασφάλισης και τους φορείς του προηγούµενου εδαφίου και αφορούν χρονική  
περίοδο απασχόλησης µέχρι και το τέλος του προηγούµενου µήνα από την έναρξη  
ισχύος του νόµου αυτού εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι ισόποσες µηνιαίες δόσεις,  
χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και  
λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές, καθώς και τα ποσά  
των αυτοτελών προστίµων λόγω παράβασης των υποχρεώσεων των σχετικών µε την  
υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης και µε την τήρηση του Ειδικού  
Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού, όπως και τα ποσά των πάσης φύσεως  
προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωµάτων εκτέλεσης κ.λπ.  
διαγράφονται 
 
 Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου  
µήνα από τη λήξη της τετράµηνης αναστολής του πρώτου εδαφίου. 
 
 Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι η ορθή υποβολή όλων των Α. Π  
.∆. των χρονικών περιόδων απασχόλησης, οι εισφορές των οποίων ρυθµίζονται µε  
την παράγραφο αυτή, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα λήξης της  
τετράµηνης αναστολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε  
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
 

Αρθρο 9 
 

Βελτίωση συστήµατος Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 
 
 1. ΤΟ άρθρο 2 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ  
291 Α) καταργούνται από τη δηµοσίευση της τροποποίησης του Κανονισµού  
∆ιαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης. 
 
 2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 2972/2001 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
 
 "4. ΟΙ διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν µέχρι 31.12.2003." 
 
 3. Η περίπτωση α'της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001 , όπως  
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α),  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "α. Να απογράφονται στο Μητρώο εργοδοτών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε την έναρξη  
της απασχόλησης των ατόµων αυτών και να γνωστοποιούν µε υπεύθυνη δήλωσή τους  
στις αρµόδιες υπηρεσίες τις µεταβολές των στοιχείων τους που έχουν  
καταχωριστεί σε αυτό. 
 
 Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυµίας, της νοµικής  
µορφής, των κατά νόµου υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή  
διαµονής τους, καθώς και για λοιπές περιπτώσεις που καθορίζονται µε τον  
Κανονισµό ∆ιαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή της Α.Π.∆. Με τον ίδιο  
Κανονισµό ορίζονται ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και η διαδικασία τροποποίησης  
και γνωστοποίησης των µεταβολών, καθώς και ο τύπος, η µορφή και το  
περιεχόµενο του εντύπου της απογραφής. 
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 Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης µεταβολών  
επιβάλλεται πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσό τριακοσίων ευρώ, αν δεν  
γνωστοποιήσουν εµπρόθεσµα την αλλαγή στην επωνυµία της επιχείρησης και την  
αλλαγή των κατά νόµο υπευθύνων και σε ποσό εκατόν πενήντα ευρώ, αν δεν  
γνωστοποιήσουν τις λοιπές µεταβολές που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο,  
καθώς και όσες καθορίζονται µε τον Κανονισµό. 
 
 Αν διαπιστωθεί ότι έχουν συντελεστεί περισσότερες της µιας παραβάσεις, για  
τις οποίες υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης µέσα στην ίδια προθεσµία,  
επιβάλλεται ένα πρόστιµο και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το  
µεγαλύτερο." 
 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να εφαρµόζονται από την  
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της τροποποίησης του Κανονισµού ∆ιαδικασιών Ασφάλισης  
για την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης. 
 
 4. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 7 του Ν. 2972/ 2001 αντικαθίστανται ως  
εξής: 
 
 "1. Στους εργοδότες που: 
 
 α. ∆εν απογράφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α' της παραγράφου  
1 του άρθρου 6 ή δεν υποβάλλουν Α.Π.∆., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση  
εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που  
αντιστοιχούν στην Α.Π.∆. ή στις Α.Π.∆. που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν. 
 
 β. Υποβάλλουν εκπρόθεσµα την Α.Π.∆., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση  
εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που  
δηλώνεται σε αυτή, εκτός αν η εκπρόθεσµη υποβολή γίνεται πριν από τη λήξη της  
προθεσµίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της  
επόµενης κατά περίπτωση Α.Π.∆., που το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης  
ανέρχεται σε 10%. 
 
 γ. Υποβάλλουν την Α.Π.∆. µε ανακριβή στοιχεία απασχόλησηςασφάλισης,  
επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του  
ποσού της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των  
εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία. 
 
 Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για  
περισσότερες της µιας παραβάσεις που αφορούν Α. Π .∆. ίδιας χρονικής  
περιόδου, επιβάλλεται ένα ποσοστό επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά  
επιβάλλεται το µεγαλύτερο. 
 
 2. Εκπρόθεσµη θεωρείται η Α. Π.∆. που υποβάλλεται µετά τη λήξη της  
προθεσµίας που κατά περίπτωση ορίζεται µε τον Κανονισµό ∆ιαδικασιών Ασφάλισης  
για την εφαρµογή της Α.Π.∆. 
 
 3. Ανακριβής θεωρείται η Α.Π.∆., στην οποία προκύπτει διαφορά µεταξύ των  
εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και των εισφορών που προκύπτουν κατά  
τον έλεγχο, από διαφορά ηµερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και  
λοιπών στοιχείων που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση. Ως  
ανακριβής θεωρείται η Α.Π.∆. που δεν περιλαµβάνει εργαζόµενο ή εργαζοµένους,  
καθώς και η Α.Π.∆. των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδοµικά και τεχνικά  
έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές µε βάση τους συντελεστές  
που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., εκτός από τις  
περιπτώσεις που δηλώθηκε εµπρόθεσµα η αποπεράτωση του έργου. 
 
 Τα ποσοστά των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό  
επιβάλλονται και για παραβάσεις Α.Π.∆. που καταλογίζονται µετά την έναρξη  
ισχύος του νόµου αυτού και αφορούν προγενέστερες µισθολογικές περιόδους. 
 
 4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή για κάθε τύπο  
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Α.Π.∆." 
 
 5. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951  
καταργείται 
 
 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε µε  
το άρθρο 14 του Ν. 2972/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες δεν καταβάλλονται  
εµπροθέσµως, επιβαρύνονται µε πρόσθετο τέλος από την επόµενη ηµέρα εκείνης  
κατά την οποία έληξε η κατά νόµο προθεσµία καταβολής τους. 
 
 Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού  
Λογαριασµού ∆ώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων (Ε.Λ.∆.Ε.Ο.), καθώς και οι  
εισφορές που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες,  
συνεισπράτεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσµης καταβολής που  
αναλογεί στο καταβαλλόµενο ποσό. 
 
 Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο µήνα  
καθυστέρησης και 1 % για κάθε επόµενο µήνα και µέχρι 120% συνολικά. 
 
 Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, ως µήνας θεωρείται ο ηµερολογιακός  
µήνας. 
 
 Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να καθορίζονται τα ποσοστά πρόσθετων τελών,  
καθώς και το ανώτατο όριο αυτών." 
 
 Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόµενες  
ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα από τις µισθολογικές περιόδους στις οποίες  
ανάγονται 
 
 

Αρθρο 10 
 

Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού 
 
 Η περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179  
Α), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270  
Α), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "στ. αα. Να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου  
Προσωπικού τους µισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην  
ασφάλιση του Ι. Κ.Α. Ε. Τ .Α. Μ., αµέσως µετά την πρόσληψη και πριν αυτοί  
αναλάβουν εργασία. 
 
 ∆εν απαιτείται καταχώριση στο παραπάνω βιβλίο των απασχολούµενων που είχαν  
καταχωρισθεί στα µισθολόγια µέχρι 31.3.1998 και εξακολούθησαν να  
απασχολούνται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία. 
 
 ββ. Οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο γίνονται χειρογράφως χωρίς κενά  
διαστήµατα, παραποµπές ή ξέσµατα. 
 
 Λανθασµένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιµοποιείται χηµικό διορθωτικό ή  
άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή µε τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται  
στην αµέσως επόµενη οριζόντια γραµµή. 
 
 γγ. Αν δεν επιδεικνύεται στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.  
και του Σ.Ε.Π.Ε. το Ειδικό Βιβλίο, ως µη καταχωρισµένα θεωρούνται όλα τα  
πρόσωπα που βρίσκονται απασχολούµενα κατά τον έλεγχο. 
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 δδ. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, η  
οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ως µη καταχωρισµένοι θεωρούνται  
όλοι οι απασχολούµενοι που περιλαµβάνονται στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική  
∆ήλωση που υποβλήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας φύλλου του ειδικού βιβλίου ως µη  
καταχωρισµένοι θεωρούνται όλοι οι απασχολούµενοι κατά τη στιγµή της  
διαπίστωσης, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισµένοι σε επόµενο ή  
προηγούµενο φύλλο. 
 
 εε. Επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του εργοδότη: 
 
 Σε όσους δεν τηρούν το Ειδικό Βιβλίο, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ'. 
 
 Για κάθε απασχολούµενο που βρίσκεται από τα ανωτέρω αρµόδια όργανα να  
απασχολείται και δεν είναι καταχωρισµένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση  
αα'. 
 
 Αν δεν επιδειχθεί το Ειδικό Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, όπως ορίζεται από  
την υποπερίπτωση γγ'. 
 
 Αν απωλεσθεί το Ειδικό Βιβλίο ή φύλλο αυτού, όπως ορίζεται από την  
υποπερίπτωση δδ'. 
 
 στστ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από  
πρόταση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζεται το ύψος του προστίµου για κάθε  
ακαταχώριστο εργαζόµενο, καθώς και για κάθε εργαζόµενο που δεν έχει  
καταχωριστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση ββ', το είδος του  
εντύπου καταχώρισης, η υπηρεσία, το όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης,  
θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου, τήρησης, ανάληψης της δαπάνης και κάθε άλλη  
αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 
 Τ ο πρόστιµο δεν µπορεί να ξεπερνά κατ' άτοµο το εικοσιπενταπλάσιο του  
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την  
ηµεροµηνία της επιβολής του. 
 
 Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόµενα πρόστιµα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.  
Με Κανονισµό ορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης,  
είσπραξης, αµφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς  
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 ζζ. Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ο.Α.Ε.∆. καθορίζεται και ο  
τύπος του εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού που  
προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001  
(ΦΕΚ291 Α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 ηη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν ισχύουν για τους εργοδότες  
οικοδοµικών και τεχνικών έργων, για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακού ς  
βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, καθώς και για τα πρόσωπα που  
ασφαλίζονται µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. των  
προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις µελών της οικογένειάς τους." 
 

Αρθρο 11 
 

Βελτίωση πάγιου συστήµατος ρύθµισης οφειλών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α), όπως  
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 2972/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "1. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής  
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. είναι: 
 
 α. Ο ∆ιευθυντής του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α.   
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Ε.Τ.Α.Μ. ή ο ∆ιευθυντής του οικείου ταµείου, προκειµένου για περιφερειακά και  
τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης  
Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της οφειλόµενης κύριας εισφοράς δεν  
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. 
 
 β. Η Επιτροπή Αναστολών του άρθρου 113 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.  
Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της οφειλόµενης κύριας εισφοράς υπερβαίνει τις  
τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. 
 
 Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρµόζονται µε τροποποίηση του Κανονισµού  
Ασφάλισης Ι. Κ.Α. Ε. Τ .Α. Μ." 
 
 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "1. Αίτηµα χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών  
εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, µε κύριο κριτήριο τη συµπεριφορά του  
οφειλέτη και την αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση. 
 
 Με απόφαση του ∆ιευθυντή του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήµατος  
Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ή του ∆ιευθυντή του οικείου Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.  
Ε.Τ.Α.Μ. παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, οι  
οποίες δεν µπορεί να είναι περισσότερες από τριάντα έξι, µε την προϋπόθεση  
καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής. 
 
 Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, αφού ληφθούν υπόψη ο αριθµός των  
απασχολουµένων και η διασφάλιση της οφειλής, παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης  
σε ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από τριάντα έξι  
και περισσότερες από σαράντα οκτώ, µε την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών  
εισφορών και προκαταβολής. 
 
 Το ποσό της προκαταβολής των δύο προηγούµενων εδαφίων υπολογίζεται κλιµακωτά  
και αθροιστικά επί της συνολικής οφειλής ως ακολούθως: 
 
 α. για ποσό οφειλής µέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ ποσοστό 10%, 
 
 β. για συνολική οφειλή από εκατό χιλιάδες ένα έως και τριακόσιες χιλιάδες  
ευρώ ποσοστό 8%, 
 
 γ. για συνολική οφειλή από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ και άνω ποσοστό 6%. 
 
 Κάθε µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό πενήντα ευρώ." 
 
 3. Η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 "α) Επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώxευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα  
αναγκαστικά ή άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθµιση σε  
εξήντα ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση προκαταβολής 2% της  
συνολικής οφειλής." 
 
 4. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "3. Αν ο οφειλέτης δεν τήρησε προηγούµενη απόφαση ρύθµισης, µπορεί, µετά  
εξάµηνο από την έκδοσή της, και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασµού και  
πριν την παρέλευση εξαµήνου, να ζητήσει από το αρµόδιο όργανο για δεύτερη  
φορά ρύθµιση. 
 
 Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται νέα απόφαση σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1  
του άρθρου αυτού, το δε ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να είναι µικρότερο  
από το ποσό που προκύπτει µε βάση το διπλάσιο του ισχύοντος ποσοστού. 
 
 Αν δεν τηρηθούν οι όροι της νέας ρύθµισης του προηγούµενου εδαφίου,  
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επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώxευσης, αν  
προηγουµένως δεν εξοφληθεί η οφειλή από τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων µέτρων  
ρύθµισης. 
 
 Η παραπάνω διαδικασία αναστέλλεται µε την καταβολή του 30% της συνολικής  
οφειλής και τη ρύθµιση του υπολοίπου σε δόσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 
 
 Οφειλέτης που δεν τήρησε τους όρους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής  
µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε νέα ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται νέα  
απόφαση σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1, εκτός από το ποσό της προκαταβολής,  
το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 30% της συνολικής οφειλής." 
 
 5. Η παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 16  
του Ν. 2747/1999, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "4. Είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης µέχρι το τέλος του επόµενου  
µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται  
για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάµηνο." 
 
 6. Η παρ. 6 (πρώην 5) του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999, όπως αναριθµήθηκε µε  
το άρθρο 16 του Ν. 2747/1999, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "6. Στους οφειλέτες που κάνουν χρήση της παρεχόµενης διευκόλυνσης τµηµατικής  
καταβολής των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών τους εισφορών και τηρούν τους όρους  
της ρύθµισης, παρέχεται µερική έκπτωση των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν  
στις εισφορές αυτές, ως ακολούθως: 
 
 α) Αν υπαχθούν στη ρύθµιση για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών  
και εξόφληση του ποσού µέχρι τριάντα έξι δόσεις κατ' ανώτατο όριο, παρέχεται  
έκπτωση επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή κατά ποσοστό  
10%. 
 
 Τα ποσά µείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται από τις  
τελευταίες δόσεις. 
 
 β) Αν εξοφληθεί η συνολική οφειλή εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 20%  
επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή." 
 
 7. Η παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "1. Είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης παροχής διευκόλυνσης τµηµατικής  
καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ .Α.Μ., εφόσον οι εργοδότες  
είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, υποβληθεί αίτηση στο αρµόδιο όργανο και  
καταβληθεί το νόµιµο παράβολο, µόνο ως προς τα εξής σηµεία: 
 
 α) Μετά τρεις µήνες από την έκδοση της απόφασης, το όργανο που εξέδωσε αυτήν  
µπορεί να αποφασίσει τη µείωση του ποσοστού παρακράτησης κατά τη χορήγηση  
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από τράπεζες ή  
πιστωτικά ιδρύµατα, µέχρι του 2% της συνολικής οφειλής, εφόσον τα µηνιαία  
ποσά από παρακρατήσεις είναι µεγαλύτερα του 50% της µηνιαίας δόσης. 
 
 β) Μετά έξι µήνες από την έκδοση της απόφασης για παροχή διευκόλυνσης  
τµηµατικής καταβολής µέχρι τριάντα έξι δόσεις, ο ∆ιευθυντής του οικείου  
περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ή ο ∆ιευθυντής του  
οικείου Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. µπορεί να αποφασίζει  
ανακαθορισµό του αριθµού των δόσεων κατά δώδεκα επιπλέον, µε ανώτατο όριο  
αύξησης των δόσεων τις σαράντα οκτώ. 
 
 Για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων δεν απαιτείται προκαταβολή. 
 
 Αν διαγραφεί µέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από το  
αρµόδιο όργανο." 
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 8. Το άρθρο 53 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του  
άρθρου 31 του Ν. 2972/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής εξετάζεται από  
το αρµόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.  
και έχει επισυναφθεί γραµµάτιο είσπραξής του. 
 
 Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί είναι: 
 
 α. Είκοσι ευρώ, για οφειλή µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ. 
 
 β. Πενήντα ευρώ, για οφειλή από πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ έως και εκατό  
χιλιάδες ευρώ. 
 
 γ. Εκατό ευρώ, για οφειλές µεγαλύτερες των εκατό χιλιάδων και ένα ευρώ και  
µέχρι του ποσού που ρυθµίζει ο διευθυντής του υποκαταστήµατος ή ταµείου  
είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α. 
 
 δ. ∆ιακόσια ευρώ, για οφειλές αρµοδιότητας της Επιτροπής Αναστολών. 
 
 Το ύψος του παραβόλου αναπροσαρµόζεται µε τροποποίηση του Κανονισµού  
Ασφάλισης Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ." 
 
 9.α) Στους οφειλέτες καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι. Κ.Α.Ε.  
Τ .Α. Μ. παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης αυτών µε χρηµατοδότηση από  
πιστωτικό Ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα, κατόπιν ειδικής δανειακής  
σύµβασης, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά για την κάλυψη της ανωτέρω  
υποχρέωσης. 
 
 Η κατά τα ανωτέρω χρηµατοδότηση συµφωνείται είτε για την εφάπαξ εξόφληση του  
συνόλου ή µέρους είτε για την τµηµατική εξόφληση της οφειλής. 
 
 Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου ή µέρους της οφειλής  
προσκοµίζεται στο πιστωτικό Ίδρυµα βεβαίωση οφειλής εκδοθείσα από το κατά  
νόµο αρµόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., από την οποία προκύπτει το τελικά  
καταβαλλόµενο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τ ο  
αναγραφόµενο στη βεβαίωση οφειλής ποσό ισχύει µέχρι την οριζόµενη σε αυτήν  
προθεσµία, εκταµιεύεται δε και αποδίδεται απευθείας στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αν η  
χρηµατοδότηση συµφωνηθεί για εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής, το  
υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται από τον οφειλέτη και επιτρέπεται να ρυθµίζεται  
τµηµατικά σύµφωνα µε τα άρθρα 51 έως 55 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύουν. 
 
 Στην περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης της οφειλής προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. µέσω  
δανείου προσκοµίζεται στο πιστωτικό Ίδρυµα απόφαση ρύθµισης της οφειλής που  
εκδίδεται από το Ι. Κ.Α. Ε. Τ .Α. Μ., από την οποία προκύπτει ρητά το ύψος  
της προκαταβολής, ο αριθµός και το ποσό κάθε µηνιαίας δόσης. Η καταβολή της  
προκαταβολής και των δόσεων ενεργείται από το πιστωτικό Ίδρυµα στους χρόνους  
που ορίζονται από την απόφαση ρύθµισης που εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο  
του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Κατά την τελική εκκαθάριση του λογαριασµού του οφειλέτη από τις αρµόδιες  
υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.: 
 
 αα. εφόσον προκύψει καταβολή ποσού από το πιστωτικό Ίδρυµα επιπλέον του  
πράγµατι οφειλόµενου, αυτό επιστρέφεται στον οφειλέτη ή συµψηφίζεται µε τυχόν  
άλλη οφειλή του προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., 
 
 αβ. εφόσον προκύψει καταβολή ποσού που υπολείπεται του πράγµατι οφειλόµενου  
ποσού, το υπολειπόµενο ποσό βαρύνει τον οφειλέτηεργοδότη. 
 
 Για την απόδοση από το πιστωτικό Ίδρυµα στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. των χρηµατικών  
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ποσών της χρηµατοδότησης αυτής δεν απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης  
ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ο οφειλέτης εξακολουθεί και µετά τη σύναψη της  
δανειακής σύµβασης να είναι υπεύθυνος για την καταβολή των οφειλών του προς  
το Ι. Κ.Α.Ε. Τ .Α. Μ. 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5155 του Ν. 2676/1999, µε  
εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 51 και της παρ. 1  
του άρθρου 52, όπως ισχύουν. 
 
 β) Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και για οφειλές που ρυθµίζονται µε  
ειδικές διατάξεις νόµων. 
 

Αρθρο 12 
 

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης 
 
 1. Ασφαλισµένοι του κλάδου συντάξεων του πρώην Ταµείου Ασφάλισης Τυπογράφων  
και Μισθωτών Γραφι κών Τεχνών, που δεν λαµβάνουν σύνταξη ή δεν θεµελιώνουν  
αυτοτελές δικαίωµα σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο,  
µπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. χρόνου απασχόλησής τους  
µέχρι 26.8.1992 σε εργασίες υπαγόµενες στην ασφάλιση του συγχωνευθέντος  
Κλάδου Συντάξεων του Ταµείου αυτού, εφόσον για το χρόνο αυτόν δεν έχει  
χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. 
 
 Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης αποδεικνύεται αποκλειστικά βάσει της  
ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και για όσες ηµέρες έχει  
λάβει αυτή χώρα. 
 
 Οι ηµέρες εργασίας που αναγνωρίζονται υπολογίζονται µόνο για τη συµπλήρωση  
των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού  
δικαιώµατος λόγω γήρατος, µετά το συνυπολογισµό και του χρόνου διαδοχικής  
ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλων φορέων κύριας ασφάλισης ή το  
∆ηµόσιο. Οι αναγνωριζόµενες ηµέρες δεν συνυπολογίζονται για τη συµπλήρωση του  
ελάχιστου κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης σύµφωνα µε τον  
Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, ούτε και για τη συµπλήρωση των  
προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 και της παρ. 1 του  
άρθρου 1 Ο του Ν. 825/1978, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 Η αναγνώριση γίνεται ύστερα από την υποβολή αίτησης στο Ι.Κ.Α.Ε. Τ.Α.Μ. και  
η εξαγορά µε την καταβολή για κάθε αναγνωριζόµενη ηµέρα της εισφοράς εργοδότη  
και ασφαλισµένου του κλάδου κύριας σύνταξης Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. που υπολογίζεται  
στο τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την  
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
 
 Το ποσό που προκύπτει από τον κατά τα ανωτέρω υπολογισµό βαρύνει τον  
ασφαλισµένο και καταβάλλεται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 10% είτε σε  
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, που δεν µπορούν να είναι περισσότερες από τους  
µήνες που αναγνωρίζονται Τόσο η εφάπαξ αποπληρωµή όσο και η καταβολή της  
πρώτης δόσης γίνεται µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης  
αναγνώρισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής  
επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη. 
 
 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου πριν την εξόφληση του οφειλόµενου  
ποσού, το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται από τα δικαιοδόχα, σύµφωνα µε τις  
καταστατικές διατάξεις του κάθε φορέα, πρόσωπα, στα οποία µεταβιβάζεται η  
σύνταξη. 
 
 Αν ο ασφαλισµένος αποβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης, το δικαίωµα της  
αναγνώρισης δύναται να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, το δε καθοριζόµενο  
ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου καταβάλλεται σύµφωνα µε τα  
ανωτέρω. 
 



06.2004                                                                                                                                                                       www.adedy.gr - 27 -

 Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται ή µεταβιβάζεται µετά την εξόφληση του  
οφειλόµενου ποσού, που προκύπτει από την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 
 2. Ο περιορισµός του αριθµού των κατ' έτος συνυπολογιζοµένων ηµερών  
ασφάλισης που προβλέπεται, από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ  
189Α) για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω  
35ετίας, δεν ισχύει για τους ασφαλισµένους του πρώην ΤΑΤ ΜΓΤ και για το χρόνο  
απασχόλησής τους στη χαρτοβιοµηχανία Αθηναϊκή Χαρτοποία Α. Ε. "ΣΟΦΤΕΞ", στη  
Θεσσαλική Βιοµηχανία Χάρτου Α.Ε. και στη Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε.  
(ΜΕΧ) µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/1992. 
 
 3. Χρονικές περίοδοι απασχόλησης µόνιµων υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και συνδέσµων  
που εποπτεύονται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθµού, για τις  
οποίες εκ παραδροµής χώρησε ασφάλιση στο ∆ηµόσιο αντί του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.,  
αναγνωρίζονται ως χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.  
Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/1951, όπως  
ισχύει, δεν εφαρµόζονται 
 
 Για την ανωτέρω αναδροµική ασφάλιση για την οποία δεν επιβάλλονται πρόσθετα  
τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται αίτηση µέσα σε ένα έτος από την  
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Για κάθε µήνα καταβάλλεται η εισφορά εργοδότη  
και εργαζόµενου για τον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. επί των  
αποδοχών του ασφαλισµένου, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της  
αίτησης. 
 
 Το ποσό που προκύπτει µε βάση τον ανωτέρω υπολογισµό καταβάλλεται από τον  
ασφαλισµένο και τον εργοδότη κατά τα ισχύοντα ποσοστά εισφορών κλάδου  
σύνταξης, είτε εφάπαξ µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής  
απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθµες µε τους µήνες ασφάλισης στον κλάδο  
σύνταξης του Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ. Στην τελευταία περίπτωση η πρώτη δόση  
καταβάλλεται µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής  
απόφασης. Αν ο πιο πάνω χρόνος χρησιµοποιηθεί για τη συµπλήρωση των  
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, τόσο ο εργοδότης όσο και ο ασφαλισµένος  
υποχρεούνται να εξοφλήσουν το ποσό των υπολειπόµενων δόσεων εφάπαξ εντός ενός  
µηνός από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από τον ασφαλισµένο. Σε  
περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης δόσεων, το ποσό επιβαρύνεται µε τα  
προβλεπόµενα για τις καθυστερούµενες εισφορές πρόσθετα τέλη. 
 
 Αν καταργηθεί Ν.Π.∆.∆. ή σύνδεσµος, ως εργοδότης θεωρείται ο εποπτεύων το  
Ν.Π.∆.∆. ή το σύνδεσµο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθµού. 
 
 4. Η παρ. 4 του άρθρου 2του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "4. Το ποσό της εξαγοράς του χρόνου που αναγνωρίζεται καταβάλλεται από τον  
ασφαλισµένο είτε εφάπαξ είτε σε διµηνιαίες δόσεις που ορίζονται από τον  
οργανισµό, µετά από αίτηση του ασφαλισµένου. Ο αριθµός των δόσεων δεν µπορεί  
να είναι µεγαλύτερος από το µισό του αριθµού των µηνών, των οποίων ζητείται η  
αναγνώριση. Αν το ποσό της εξαγοράς καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 15%.  
Η εφάπαξ καταβολή πραγµατοποιείται µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση  
της απόφασης αναγνώρισης. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα καταβάλλεται και η  
πρώτη δόση σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις. Κάθε επόµενη δόση  
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µεθεπόµενου µήνα. 
 
 Αν κάποια δόση δεν εξοφληθεί εµπρόθεσµα, το ποσό της επιβαρύνεται µε τα  
πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούµενες εισφορές." 
 

Αρθρο 13 
 

Ειδικές ρυθµίσεις φορέων µισθωτών 
 
 1. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
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 "Η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας  
ασφάλισης που ασφαλίζουν µισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των  
ασφαλισµένων, οι οποίες κατά µήνα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο  
του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού  
Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των  
συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων ." 
 
 2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού της  
Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Σ.Π.Τ.Ε.), του Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού της  
Εθνικής Τραπέζης (Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε.), του Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού της  
Αγροτικής Τραπέζης (Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.), του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικής  
Τράπεζας Βιοµηχανικής Aνάπτυξης (Τ.Α.Π.Ε.Τ.Β.Α.), του Ταµείου Ασφάλισης  
Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.), του Ταµείου Ασφάλισης  
Προσωπικού Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.) και του  
Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Ο.Α.Π.  
∆.Ε.Η.) που εξήλθαν από την υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του συνόλου ή µέρους  
του ποσού της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α.) στο βασικό τους  
µισθό, ανακαθορίζονται, µε την ενσωµάτωση στο βασικό µισθό ή µισθολογικό  
κλιµάκιο, που έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών  
τους, του ποσού της ΑΤΑ, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί στη µηνιαία καταβαλλόµενη  
σύνταξη ενός εκάστου. 
 
 Οι αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί από τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω και µετά  
µε βάση την εισοδηµατική πολιτική υπολογίζονται εκ νέου, επί του ποσού που θα  
προκύψει από τον παραπάνω ανακαθορισµό. 
 
 Για τους συνταξιούχους του Ο.Α.Π. ∆.Ε.Η. το ποσό της Α.Τ.Α. που  
ενσωµατώνεται µε βάση τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό  
της Α. Τ .Α. που ενσωµατώνεται στο µισθολογικό κλιµάκιο του βασικού µισθού  
των εν ενεργεία υπαλλήλων της ∆. Ε. Η. 
 
 Η διαφορά µεταξύ του µηνιαίου ποσού της σύνταξης που θα προκύψει µε βάση τις  
διατάξεις του άρθρου αυτού και του ποσού της σύνταξης που λαµβάνουν οι  
συνταξιούχοι καταβάλλεται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις µε έναρξη  
καταβολής την 1.1.2004. 
 
 Εάν το ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο ή ίσο της διαφοράς των πενήντα  
ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ την 1.1.2004, εάν είναι µεταξύ πενήντα ευρώ και ένα  
λεπτό και εκατό ευρώ καταβάλλεται σε δύο ετήσιες δόσεις. 
 
 Στην περίπτωση των συνταξιούχων του Ο.Α.Π.∆.Ε.Η. και για το µέρος της Α.Τ.Α.  
που ενσωµατώνεται µετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου αυτού, τυχόν  
διαφορές καταβάλλονται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, µε έναρξη  
καταβολής την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από το χρόνο ενσωµάτωσης  
στους βασικούς µισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων. 
 
 Εφόσον κατά τον ανακαθορισµό της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
παρόντος άρθρου το συνολικό ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο του ποσού της  
καταβαλλόµενης σύνταξης, δεν επέρχεται καµία µείωση. 
 
 Τα οικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την παράγραφο αυτή αρχίζουν  
από 1.1.2004. 
 
 3. α. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του  
Ν.∆.3572/1956 (ΦΕΚ 233Α), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του εδαφίου α'  
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1186/1981 (ΦΕΚ202Α) και της παραγράφου 1  
του άρθρου 8 του Ν. 1436/1984 (ΦΕΚ 54 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "α. Εργοδοτική εισφορά ύψους 0,0058 ευρώ για κάθε πωλούµενο φύλλο ηµερήσιας  
εφηµερίδας που εκδίδεται"στην Αθηνα και κυκλοφορει µεσω των πρακτορειων  
πωλησης εφηµερίδων". 



06.2004                                                                                                                                                                       www.adedy.gr - 29 -

 
 β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' των παραγράφων 1Α και 1Β του άρθρου 3 του  
Ν. 1872/1951 (ΦΕΚ 202 Α), όπως διαµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 19  
της 56036/1953 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 214 Β), του εδαφίου α' της  
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1186/1981 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8  
του Ν. 1436/1984, αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 "Εργοδοτική εισφορά ύψους 0,0058 ευρώ για κάθε πωλούµενο φύλλο ηµερήσιας  
εφηµερίδας που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί µέσω των πρακτορείων  
πώ λησης εφηµερίδων". 
 
 γ. Στις εισφορές που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου  
αυτής υπάγονται και οι ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και τη  
Θεσσαλονίκη και δεν κυκλοφορούν µέσω των πρακτορείων πώλησης εφηµερίδων. Ο  
αριθµός των πωλούµενων φύλλων προσδιορίζεται µε βάση δήλωση του εργοδότη που  
υποβάλλεται στο Ταµείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Α.Τ.Τ.Α.) µέχρι το  
τέλος του επόµενου της κυκλοφορίας µήνα. Μέσα στην ίδια προθεσµία  
καταβάλλονται στο οικείο Ταµείο και οι αναλογούσες εισφορές. Οριστική  
εκκαθάριση γίνεται κάθε εξάµηνο µε βάση έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο  
οποίος µετά από διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στον οποίο προβαίνει µε  
εφαρµογή των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών  
Ελεγκτών Λογιστών, πιστοποιεί αιτιολογηµένα τον αριθµό των πωλούµενων φύλλων  
εφηµερίδων που δεν κυκλοφορούν µέσω των πρακτορείων πώλησης. Στην έκθεση  
ελέγχου αναφέρονται µε σαφήνεια οι εφαρµοσθείσες ελεγκτικές διαδικασίες. Η  
δαπάνη για τον έλεγχο αυτόν βαρύνει αποκλειστικά την εφηµερίδα. Η σχετική  
έκθεση αποστέλλεται στο Τ .Α. Τ .Τ .Α. 
 
 δ. Αν καταβληθούν εκπροθέσµως τα αναλογούντα ποσά εργοδοτικής εισφοράς, αυτά  
επιβαρύνονται µε τα προβλεπόµενα για τις καθυστερούµενες εισφορές πρόσθετα  
τέλη. 
 
 ε. Ποσά εργοδοτικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί στο Τ .Α. Τ .Τ .Α. κατά τα  
χρονικά διαστήµατα ισχύος των διατάξεων των εδαφίων α' των παραγράφων 1 και 2  
του άρθρου 3 του Ν. 1186/1981 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.  
1436/1984 δεν επιστρέφονται, εκτός των περιπτώσεων εκείνων υπέρ των οποίων  
έχουν εκδοθεί αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. 
 
 Το Τ.Α.Τ.Τ.Α., για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα, δεν µπορεί να  
βεβαιώνει, εισπράττει και διεκδικεί ποσά που υπερβαίνουν τα προκύπτοντα βάσει  
του ύψους που καθορίζεται από την παράγραφο αυτή και τα οποία δεν έχουν  
καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
 

Αρθρο 14 
 

Ρυθµίσεις ασφαλισµένων ταµείων τύπου 
 

 1. Ασφαλισµένοι στο Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και  
Θεσσαλονίκης, στο Ταµείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου,  
στο Ταµείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, στο Ταµείο Συντάξεων  
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, στο Ταµείο Συντάξεων  
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και σε όλους τους  
κλάδους ασφάλισής τους, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας  
ασφάλισης µέχρι 31.12.1992, θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη  
συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους. 
 
 Καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών ή γενικές διατάξεις, που προβλέπουν  
τη συνταξιοδότηση µε 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας ή µε όριο ηλικίας  
ευνοϊκότερο του θεσπιζοµένου ή µε ειδικούς περιορισµούς ως προς το χρόνο  
ασφάλισης που λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου συντάξιµου  
χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 2. Όπου από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις, προβλέπεται  
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συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µε µειωµένο όριο ηλικίας των µέχρι 31.12.1992  
ασφαλισµένων στους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ποσοστό µείωσης  
για τις χορηγούµενες από 1.1.2003 και εφεξής συντάξεις διαµορφώνεται σε 1/267  
για κάθε µήνα που λείπει από το κατά περίπτωση απαιτούµενο πλήρες όριο  
ηλικίας συνταξιοδότησης και µέχρι 60 µήνες κατά περίπτωση. 
 
 Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, περί καταβολής µειωµένης σύνταξης,  
δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις των ασφαλισµένων των φορέων αυτών, οι  
οποίοι συνταξιοδοτούνται µε τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 47 του Ν.  
2084/1992. 
 
 3.α. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3α, 5 και6του άρθρου 3 του Ν. 3029/2002  
εφαρµόζονται ανάλογα στους µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένους των φορέων της  
παραγράφου 1. 
 
 β. Το κατώτατο ποσό της χορηγούµενης από τους φορείς αυτούς µηνιαίας  
σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήµατος στους από 1.1.1993  
ασφαλισµένους τους, ορίζεται ίσο µε το 70% του κατώτατου µισθού εγγάµου µε  
πλήρη απασχόληση, όπως ο µισθός αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του  
έτους 2002. 
 
 Το παραπάνω ποσό από την 1.1.2003 και εφεξής ανα προσαρµόζεται κατά το  
ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε καθοριζόµενη γενική  
εισοδηµατική πολιτική. 
 
 γ. Το κατώτατο όριο που προβλέπεται από τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου  
µειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαµβάνει σύνταξη µειωµένη. 
 
 4. Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου  
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης  
της προηγούµενης παραγράφου και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6του άρθρου  
3 του Ν. 3029/2002. Η αναπροσαρµογή αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µήνα  
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
 
 5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2084/1992 προστίθεται  
διάταξη ως εξής: 
 
 "Για τον υπολογισµό της σύνταξης των αυτοαπασχολουµένων που υπάγονται στην  
ασφάλιση των φορέων κύριας ασφάλισης του εδαφίου α' της παρ. 5 του άρθρου 48  
του παρόντος και σε όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισής τους, ως συντάξιµες  
αποδοχές λαµβάνονται υπόψη οι καθοριζόµενες από τις καταστατικές διατάξεις  
του κάθε Ταµείου ή κλάδου, όπως ισχύουν κάθε φορά, για τους µέχρι 31.12.1992  
ασφαλισµένους τους." 
 
 6.α. Οι δηµοσιογράφοι συντάκτες, που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα µε  
σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην  
περιφέρεια των Ενώσεων Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς  
Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και Μακεδονίας   
Θράκης, (εκτός νοµού Θεσσαλονίκης), ασφαλίζονται στο Ταµείο Συντάξεων  
Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), ανεξάρτητα αν  
είναι µέλη των οικείων Ενώσεων. 
 
 β. Οι δηµοσιογράφοι µέλη των Ενώσεων Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών,  
Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου,  
Ηπείρου και Νήσων οι οποίοι απασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα µε σχέση  
εξαρτηµένης εργασίας µε µισθό στο "Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ" ασφαλίζονται στο Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων  
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
 
 γ. Στην ασφάλιση του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και  
Θεσσαλονίκης δύναται να υπάγονται οι απασχολούµενοι, µε σχέση εξαρτηµένης  
εργασίας κατά κύριο επάγγελµα ως συντάκτες και υπάλληλοι διοίκησης και  
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διαχείρισης, σε εφηµερίδες, οι οποίες εκδίδονται µία τουλάχιστον φορά την  
εβδοµάδα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον για την προηγούµενη  
απασχόλησή τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταµείου και έχουν πραγµατοποιήσει  
τρία (3) έτη ασφάλισης σε αυτό και εφόσον υποβάλουν αίτηση µέσα σε τρεις (3)  
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
 Ο χρόνος ασφάλισης, των αναφερόµενων στην περίπτωση αυτή προσώπων, που  
διανύθηκε µε την ίδια ιδιότητα και για τη συγκεκριµένη απασχόληση, µέχρι την  
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, στην ασφάλιση του Ταµείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών  
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής ασφάλισης στο  
Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. τόσο για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων προϋποθέσεων  
συνταξιοδότησης όσο και για τον υπολογισµό των παροχών που χορηγεί το Ταµείο. 
 
 Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις µεταξύ των ασφαλιστικών οργανισµών για το  
χρόνο αυτόν διακανονίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί  
απόδοσης των οφειλόµενων ποσών. 
 
 Για την ασφάλιση των εργαζοµένων της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται στο  
Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον  
κλάδο ανεργίας και εισφορά ασφαλισµένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης. 
 
 Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαµβάνουν οι  
ασφαλισµένοι από τη συγκεκριµένη απασχόλησή τους και σε καµιά περίπτωση σε  
αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπονται κάθε φορά, για τους αναφερόµενους  
στην περίπτωση α', από τις Σ.Σ.Ε. που υπογράφονται µεταξύ των οικείων Ενώσεων  
Συντακτών και των Ενώσεων Ιδιοκτητών των οποίων είναι µέλη οι ηµερήσιες  
εφηµερίδες στις οποίες απασχολούνται ούτε από το 30πλάσιο του 1/25 του  
κατώτατου µισθού εγγάµου υπαλλήλου, όπως ο µισθός αυτός καθορίζεται από την  
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.Ε., για τους αναφερόµενους στην περίπτωση β' από την Σ.Σ.Ε. που  
υπογράφεται µεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α. και για τους αναφερόµενους στην  
περίπτωση γ', από τις αντίστοιχες Σ.Σ.Ε. του συντακτικού και υπαλληλικού  
προσωπικού των ηµερήσιων εφηµερίδων των Αθηνών. 
 
 7. Η προθεσµία που προβλέπεται από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του  
άρθρου 11 του Ν. 3050/2002 παρατείνεται για έξι (6) µήνες από την έναρξη  
ισχύος του νόµου αυτού. 
 
 Το δικαίωµα της αναγνώρισης, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν  
οι διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, παρέχεται και σε όσους  
υπήχθησαν στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. µετά την 1.1.1993, εφόσον έχουν  
ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992 και έχουν  
απασχοληθεί σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό της ειδικότητάς τους  
ασφαλιζόταν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κατά το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης που  
αναγνωρίζεται. 
 
 8. ∆ικηγόροι ασφαλισµένοι στο Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών  
και Θεσσαλονίκης µπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταµείο αυτό  
το χρόνο κατά τον οποίο παρείχαν τις καθαρά νοµικές υπηρεσίες τους σε  
εργοδότες των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.∆. 284/1974 (ΦΕΚ  
101 Α) εφόσον, για την απασχόληση αυτή δεν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλου,  
πλην του Ταµείου Νοµικών, φορέα κύριας ασφάλισης και υποβάλλουν σχετική  
αίτηση εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
 
 Η εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου γίνεται µε την καταβολή εισφοράς 8,5%  
για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα που υπολογίζεται επί των κατωτάτων ορίων πάγιας  
περιοδικής αµοιβής, τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1  
και 2 του άρθρου 92Α του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, αναλόγως του δικαστηρίου στο  
οποίο είναι διορισµένος ο αιτών και ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της  
αίτησης. 
 
 Το ποσό που προκύπτει βάσει του ανωτέρου υπολογισµού καταβάλλεται από τον  
ασφαλισµένο είτε εφάπαξ, µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της  
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απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθµες µε τους µήνες που αναγνωρίζονται, ο  
αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 60. Η πρώτη δόση  
καταβάλλεται µέχρι το τέλος του µήνα που έπεται της κοινοποίησης της  
απόφασης, κάθε δε επόµενη δόση µέχρι το τέλος του µήνα στον οποίο αναφέρεται.  
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης δόσης, το ποσό της επιβαρύνεται µε τα  
κάθε φορά προβλεπόµενα για τις καθυστερούµενες εισφορές πρόσθετα τέλη. 
 
 Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται στον ασφαλισµένο µετά την εξόφληση των  
οφειλόµενων από τον ασφαλισµένο εισφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή της  
παραγράφου αυτής. 
 
 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Α.Ν. 248/1967 (ΦΕΚ 243 Α) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "2. Ως µη ηµερήσια εφηµερίδα ή περιοδικό, κατά την έννοια της προηγούµενης  
παραγράφου, θεωρείται κάθε έντυπο που εκδίδεται µε οποιαδήποτε µορφή ή  
εµφάνιση µέχρι και τρεις φορές τουλάχιστον ετησίως. Η προϋπόθεση της εν λόγω  
περιοδικότητας έκδοσης θεωρείται ότι υφίσταται και στην περίπτωση έκδοσης  
εντύπου από την ίδια επιχείρηση, µε ταυτόσηµο περιεχόµενο αλλά µε διαφορετικό  
ή διαφοροποιηµένο τίτλο." 
 
 10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία  
εκδίδεται µετά γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Ταµείου Συντάξεων  
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και του Ταµείου Συντάξεων  
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, εντός δύο µηνών από τη  
δηµοσίευση του νόµου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ ποσού  
στις συντάξεις των µέχρι 31.12.2001 συνταξιοδοτηθέντων από τα ανωτέρω Ταµεία,  
εφηµεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων. 
 
 11. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8α του άρθρου 12 του καταστατικού του  
Ενιαίου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως  
(Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.) εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 

Αρθρο 15 
 

Λοιπές διατάξεις µισθωτών 
 
 1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951,  
όπως ισχύει σήµερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
 "Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η ανωτέρω προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον  
ηµερών εργασίας κατ' έτος την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης για  
συνταξιοδότηση πενταετία για τη χορήγηση µειωµένης σύνταξης γήρατος στις  
περιπτώσεις ασφαλισµένων που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.∆, για  
χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών µηνών πριν το µήνα  
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον κατέχουν για το ίδιο ως άνω  
χρονικό διάστηµα κάρτα ανεργίας ανανεούµενη ανά µήνα. Η διάταξη αυτή ισχύει  
δύο (2) έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού." 
 
 2. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.∆. 172/1974 (ΦΕΚ 345 Α)  
προθεσµία, που παρατάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189  
Α), την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 100 Α), την παρ. 1 του  
άρθρου 27 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α), το άρθρο 27 του Ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177  
Α), την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α), το άρθρο 14 του Ν.  
2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α) και την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α),  
καταργείται. 
 
 3. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α)  
προθεσµία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή, που  
παρατάθηκε µε τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 16 του άρθρου 38 του Ν.  
1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α) και της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138  
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Α) και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α) και της παρ. 4 του  
άρθρου 73 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α), παρατείνεται για έναν (1) χρόνο από την  
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
 4. Η προβλεπόµενη από την Φ21/30/οικ 1942/1987 (ΦΕΚ 370 Β) απόφαση του  
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προθεσµία υποβολής  
αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή καταργείται. 
 
 5. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α)  
προθεσµία υποβολής αίτησης για αναπροσαρµογή των συντάξεων εγγάµων γυναικών  
συνταξιούχων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.  
13 του άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α) καταργείται. 
 
 6. Χορηγείται εξάµηνη προθεσµία υποβολής αίτησης αναγνώρισης του χρόνου  
απασχόλησης της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α), η  
οποία αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
 
 Το δικαίωµα αναγνώρισης µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται από το  
προηγούµενο εδάφιο και µε τους ειδικούς περιορισµούς που θέτουν οι διατάξεις  
που αναφέρονται σε αυτό, παρέχεται και στους ασφαλισµένους που υπήχθησαν στην  
ασφάλιση του Ταµείου µετά την 1.1.1993, εφόσον έχουν ασφαλιστεί σε  
οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992 και έχουν απασχοληθεί  
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή σε εργασίες ασφαλιστέες, κατά το χρόνο παροχής  
τους, στο Ταµείο σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις. 
 
 7. Ο κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής  
Τράπεζας (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.) καθίσταται καθολικός διάδοχος των απαιτήσεων των  
κλάδων σύνταξης και υγείας του ταµείου αυτού κατά της Αλφα Τραπέζης Α.Ε. για  
τις οποίες έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται πράξεις επιβολής εισφορών και για όσες  
εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια. Ο ίδιος κλάδος καθίσταται και υπόχρεος  
έναντι της Τραπέζης για τις απαιτήσεις της που εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίων. 
 
 8. ∆ιαφορές συντάξεων που έχουν καταβληθεί καθ' υπέρβαση των διατάξεων του  
άρθρου 2 του Ν. 1276/1982 στους συνταξιούχους του τέως Ταµείου Ασφαλίσεως  
Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, καθώς και στους συνταξιοδοτηθέντες  
από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., µε τις διατάξεις του ανωτέρω συγχωνευθέντος Ταµείου,  
δεν αναζητούνται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Ποσά που έχουν καταβληθεί από τους ανωτέρω συνταξιούχους µέχρι την έναρξη  
ισχύος του νόµου αυτού δεν επιστρέφονται. 
 
 9. Ο προβλεπόµενος από τον πίνακα 1 του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης  
Ι.Κ.Α. συντελεστής για αντικατάσταση στέγης, καθώς και οι συντελεστές του  
πίνακα 3 του ως άνω άρθρου για επισκευές και µεταρρυθµίσεις παλαιών οικιών  
που βρίσκονται σε περιοχές δηµοτικών, κοινοτικών διαµερισµάτων και κοινοτήτων  
µέχρι δύο χιλιάδων κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού,  
µειώνονται κατά 50%. Μειώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν  
ισχύουν σωρευτικά. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και για εργασίες που  
εκτελέσθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και δεν έχει γίνει  
εκκαθάριση του λογαριασµού εισφορών. 
 
 10. Φοιτητές και σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.),  
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), δηµόσιων και ιδιωτικών  
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών  
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), εφόσον κατά τη διάρκεια της  
θεσµοθετηµένης από το πρόγραµµα σπουδών τους πρακτικής άσκησης δεν  
καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άµεσα ή έµµεσα, από το δηµόσιο ή  
άλλον ασφαλιστικό οργανισµό, υπάγονται και γι' αυτόν τον κίνδυνο στην  
υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ. Οι προβλεπόµενες για την περίπτωση  
αυτή ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισµένο και το φορέα ή την  
επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούµενου κατά την ισχύουσα αναλογία. 
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 11. Η αληθής έννοια της παραγράφου 4 της ΠΥΣ 19 της 8ης Φεβρουαρίου 1990, η  
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1878/1990, είναι ότι ο χρόνος της  
διάθεσης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και  
πραγµατικής απασχόλησης, προσµετρούµενος και συνυπολογιζόµενος για κάθε  
περίπτωση µισθολογικής ή ασφαλιστικής κατάστασης, καθώς και λήψεως συντάξεως.  
Για τους ασφαλισµένους κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Βαρέων και  
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, που αποσπώνται στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.∆. 351/1991, ο χρόνος  
της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ. 
 
 Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του οικείου φορέα πρόσθετη εισφορά βαρέων  
και ανθυγιεινών επαγγελµάτων για όλο το χρόνο απόσπασης καταβάλλεται από τον  
κατά νόµο υπόχρεο και βαρύνει τον εργοδότη και τον ασφαλισµένο κατά τα  
ποσοστά που προβλέπονται. 
 
 12. Οπου στη νοµοθεσία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση  
µε βάση τις διατάξεις του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων ή µε  
άλλες ειδικές διατάξεις και η πραγµατοποίηση 1.000 ή 500 ηµερών ασφάλισης  
εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν τη συµπλήρωση του εκάστοτε οριζόµενου  
ορίου ηλικίας, το χρονικό αυτό διάστηµα επιµηκύνεται σε δεκατρία (13) έτη. 
 
 13. Ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι των φορέων κύριας και επικουρικής  
ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
µπορούν να αναγνωρίσουν ως συντάξιµο το χρόνο φυλάκισής τους για τα κοινωνικά  
τους φρονήµατα, µε αποφάσεις στρατοδικείων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική  
περίοδο 1965 1967, µετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον οργανισµό  
στον οποίο ασφαλίζεται ή από τον οποίο συνταξιοδοτείται ο αιτών κατά την  
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
 Η εξαγορά του χρόνου που αναγνωρίζεται γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της  
παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1358/1983  
(ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
 Το ποσό της εξαγοράς που αναλογεί στον αναγνωριζόµενο χρόνο βαρύνει τον  
οικείο ασφαλιστικό φορέα. 
 
 14. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α), όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση γα' που  
έχει ως εξής: 
 
 "γα) Ναυτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει κατά το τελευταίο 48µηνο της  
ναυτικής τους υπηρεσίας σε πορθµεία εσωτερικού, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και  
ηλεκτρολόγοι Εµπορικού Ναυτικού που δεν είναι κάτοχοι διπλώµατος ηλεκτρολόγου  
Εµπορικού Ναυτικού, δύνανται για την εφαρµογή της περίπτωσης α' να  
συνταξιοδοτούνται µε βάση το µισθολόγιο της συλλογικής σύµβασης εργασίας των  
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ. Στην περίπτωση αυτή  
υποχρεούνται να καταβάλουν τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ των ασφαλιστικών  
εισφορών εργοδότη και ναυτικού υπέρ Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) και  
Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) της ειδικότητας  
ναυτολόγησής τους κατά το τελευταίο 48µηνο και των ασφαλιστικών εισφορών των  
αντίστοιχων ειδικοτήτων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ  
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης. ∆εν καταβάλλουν τη διαφορά  
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Κ.Ε.Α.Ν., εφόσον δεν λαµβάνουν σύνταξη από  
αυτό. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα το πολύ  
ισόποσες µηνιαίες άτοκες δόσεις. Η αναπροσαρµοσµένη σύνταξη καταβάλλεται από  
τον επόµενο µήνα της εξοφλήσεως του ποσού της εξαγοράς." 
 
 β. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Κ.Ν. 792/1978 αντικαθίσταται ως  
ακολούθως: 
 
 "Ως Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Α.Τ. ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής  
Ναυτιλίας πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα  
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µε γνώσεις και πείρα σε θέµατα ασφάλισης ή δηµόσιας διοίκησης. 
 
 Η σχέση εργασίας του Προέδρου του ∆.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση  
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται  
οι πάσης φύσεως αποδοχές, αποζηµίωση και έξοδα κινήσεως του προέδρου του ∆.Σ. 
 
 Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του  
άρθρου 24 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α). Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής  
Ναυτιλίας η σχέση εργασίας του Προέδρου του ∆.Σ. µπορεί να ορίζεται ως σχέση  
µερικής απασχόλησης." 
 
 γ. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Κ.Ν. 792/1978 µετά τις λέξεις "... του  
Προέδρου" προστίθεται η φράση "αν είναι µερικής απασχόλησης". 
 
 στ. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 24  
Σεπτεµβρίου 2002. 
 
 15. Σκηνοθέτες θεάτρου, κινηµατογράφου, τηλεόρασης κ.λπ. που έχουν υπαχθεί  
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992 και  
ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ Α.Μ. µε την ιδιότητά τους αυτή µπορούν µε αίτησή  
τους που θα υποβάλουν µέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόµου  
αυτού να αναγνωρίσουν µε εξαγορά στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ.  
χρόνο αποδεδειγµένης απασχόλησής τους στο επάγγελµα και µέχρι 3.000 ηµέρες  
κατ' ανώτατο όριο, για τον οποίο ασφαλίστηκαν είτε στο τέως ΤΣΗΣ  Τ.Θ. είτε  
στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Ως προς τον υπολογισµό του ποσού της εξαγοράς, τον τρόπο καταβολής του και  
την αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και  
4 του Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α), µε εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσµης  
καταβολής δόσης όπου επιβάλλονται τα ποσοστά προσθέτων τελών που κάθε φορά  
ισχύουν για τις καθυστερούµενες εισφορές. 
 
 16. Οι µε πλήρη απασχόληση Πρόεδροι και ∆ιοικητές των ασφαλιστικών  
οργανισµών εξακολουθούν να διέπονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους από το  
ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής  
περίθαλψης, της θέσης που κατείχαν πριν το διορισµό τους στη θέση αυτή και  
στην οποία επανέρχονται µετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους. 
 
 Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των ανωτέρω  
φορέων βαρύνουν, του µεν εργοδότη τον ασφαλιστικό οργανισµό στον οποίο  
υπηρετούν, του δε ασφαλισµένου τους ίδιους και παρακρατούνται από το µισθό ή  
την πάγια αντιµισθία που λαµβάνουν. 
 
 Ως βάση υπολογισµού των εισφορών αυτών, λαµβάνεται υπόψη ο ασφαλιστέος  
µισθός της οργανικής τους θέσης, όπως αυτός θα διαµορφωνόταν αν συνέχιζαν να  
υπηρετούν σε αυτή. 
 
 17. Η προθεσµία που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α)  
παρατείνεται για ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 
 

Αρθρο 16 
 

Γενικές ρυθµίσεις 
 
 1. Ασφαλισµένοι στους φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελµατιών και  
ανεξάρτητα απασχολουµένων θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τη  
συµπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 
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 Για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαµβάνεται υπόψη: 
 
 Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη απασχόληση σε φορείς κύριας  
ασφάλισης ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων, ο οποίος  
συνυπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α), όπως  
ισχύει. 
 
 Κάθε άλλος χρόνος πραγµατικός ή πλασµατικός δεν συνυπολογίζεται για τη  
συµπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης. 
 
 2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 4 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160  
Α), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους οργανισµούς κύριας ασφάλισης  
ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων. 
 
 3.α. Ασφαλισµένοι φορέων κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελµατιών και  
ανεξάρτητα απασχολουµένων, οι οποίοι συµπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας  
τους και τουλάχιστον έντεκα και µισό έτη υποχρεωτικής ασφάλισης µέχρι  
31.12.2007 και δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από  
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο, δικαιούνται σύνταξη γήρατος,  
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας των φορέων αυτών. Οι  
διατάξεις της νοµοθεσίας τους περί κατωτάτων ορίων δεν εφαρµόζονται. Το ως  
άνω ποσό σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 ούτε να υπολείπεται του 1/2  
του εκάστοτε καταβαλλόµενου κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του οικείου  
ασφαλιστικού οργανισµού. 
 
 β. Για τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης του προηγούµενου εδαφίου  
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από ανεξάρτητη δραστηριότητα  
σε φορείς ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων, ο οποίος  
συνυπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α), όπως  
ισχύει. 
 
 γ. Στους συνταξιοδοτούµενους µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν  
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α), όπως  
ισχύουν. 
 
 δ. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για αιτήσεις  
συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και  
µέχρι 31.12.2007. 
 
 4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α),  
όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291  
Α), έχει εφαρµογή και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς ελευθέρων επαγγελµατιών  
και ανεξάρτητα απασχολουµένων. 
 
 5. Στην παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) προστίθεται  
περίπτωση ε' ως εξής: 
 
 "ε) Σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των φορέων κύριας ασφάλισης  
ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων να λαµβάνουντα αναγκαία  
στοιχεία και πληροφορίες από τους φακέλους που τηρούνται στις δηµόσιες  
οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) για τα εισοδήµατα φορολογουµένων, ασφαλισµένων  
ή ασφαλιστέων στους εν λόγω φορείς, µε σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των  
οργανισµών αυτών στην είσπραξη των νοµοθετηµένων πόρων τους, καθώς και στον  
έλεγχο της νοµιµότητας της χορήγησης των παροχών τους." 
 
 6. Οι κυβερνήτες επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή  
µηχανοκίνητων), που ορίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α) και  
δεν είναι επιβάτες, υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική  
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.). 
 

Αρθρο 17 
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∆ιατάξεις φορέων ελευθέρων επαγγελµατιών 
 
 1. Με σύµβαση, που θα υπογραφεί µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου,  
εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.Ε., θα καθοριστούν οι όροι και ο  
τρόπος εξόφλησης από το ∆ηµόσιο του ποσού των 235.195.890,00 ευρώ, στο οποίο  
ανέρχεται το σύνολο των οφειλών αυτού προς τον Ο.Α.Ε.Ε. και αντιστοιχεί σε  
207.096.110,00 ευρώ για τον Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. και σε 28.099.780,00 ευρώ για  
τον Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Α.Ε. χρονικής περιόδου από 1.1.1993 µέχρι 31.12.2001 και  
προέρχεται από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 35 του Ν.  
2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α). 
 
 2. Η περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α), όπως  
έχει αντικατασταθεί µε την περ. δ' παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ  
11 Α), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 
 
 "1. δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα µέλη των  
οµόρρυθµων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερόρρυθµων εταιρειών (Ε.Ε.) των ανωτέρω  
περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική  
δραστηριότητα, εφόσον ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών τελευταίων ετών  
από τη συµµετοχή τους στις εταιρείες αυτές, όπως τα εισοδήµατα αυτά  
προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας  
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), υπολογιζόµενα στο διπλάσιο,  
υπερβαίνουν το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευτου  
εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του  
Ο.Γ.Α. και κατατάσσονται από 1.1.2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του  
άρθρου 4 του Ν. 2458/1997, όπως ισχύει. 
 
 Επίσης τα µέλη των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) των ανωτέρω  
περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική  
δραστηριότητα, καθώς και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανωνύµων  
εταιρειών (Α.Ε.), που είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον, υπάγονται  
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. ανεξαρτήτως εισοδηµατικού  
κριτηρίου." 
 
 3. Ασφαλισµένοι του Ταµείου Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Ο.Α.Ε.Ε.   
Τ.Ε.Β.Ε.) περιοχής Σητείας Κρήτης, οι οποίοι έχουν υποβάλει µήνυση µέχρι  
30.11.1998 ή και µεταγενέστερα βάσει δήλωσής τους, κατά οργάνων του Ταµείου  
για παρακράτηση και υπεξαίρεση ασφαλιστικών τους εισφορών, περιόδου µέχρι  
Νοεµβρίου 1995, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση  
ποινικού δικαστηρίου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής των εισφορών  
στις οποίες αναφέρεται η απόφαση αυτή. 
 
 Καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του  
άρθρου 71 του Ν. 2676/1999, θεωρούνται, µετά την έκδοση των αµετάκλητων  
καταδικαστικών αποφάσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 
 
 Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται µε διαπιστωτική πράξη του  
οικείου οργάνου του Ταµείου. Οσοι από τους παραπάνω ασφαλισµένους έχουν  
συνταξιοδοτηθεί µέχρι να καταστούν αµετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις,  
δικαιούνται αναπροσαρµογή του ποσού της σύνταξής τους βάσει του χρόνου  
ασφάλισης που αναγνωρίζεται από την έναρξη της συνταξιοδότησής τους. 
 
 Αν δεν εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, ως  
προς την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, εφαρµόζονται οι  
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του Ν. 2676/1999. 
 
 Ο Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. αποκτά αξίωση κατά των καταδικασθέντων οργάνων του για  
το ποσό των παραπάνω εισφορών µετά των νοµίµων προσαυξήσεων για την  
ικανοποίηση της οποίας εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης  
των εισφορών του Ταµείου. 
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Αρθρο 18 
 

∆ιατάξεις φορέων ανεξάρτητα απασχολουµένων 
 
 1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239  
Α), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.  
1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1976/1991  
(ΦΕΚ 184 Α) και ισχύει, προστίθεται περίπτωση δδ' ως ακολούθως: 
 
 "δδ) Οι ήδη συνταξιούχοι του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως  
Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των  
µονοσυνταξιούχων του Ταµείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής,  
δικαιούνται την ανωτέρω προσαύξηση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση µέσα σε  
τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και καταβάλουν τις  
ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, από την έναρξη ισχύος του Ν. 982/1979 και  
µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους. Οι εισφορές υπολογίζονται ύστερα  
από αναλογιστική µελέτη. Η προσαύξηση αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µήνα  
της εξόφλησης της οφειλής." 
 
 2. Η διάταξη της περίπτωσης δ' του εδαφίου 6 της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.  
2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) καταργείται. Τα ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο  
Λογαριασµό Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) από το Ταµείο  
Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών δεν αναζητούνται, καθώς επίσης και  
τα ποσά που δεν έχουν αποδοθεί σε εφαρµογή της καταργούµενης περίπτωσης. 
 
 3. Ιατροί εργασίας, που απασχολούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1  
του άρθρου 4 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α), ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Α.Υ. και  
καταβάλλουν την εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελµα υγειονοµικού.  
Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις  
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.  
982/1979, όπως ισχύουν. 
 
 4. Στο άρθρο 2 του Ν. 982/1979 η παράγραφος 2 αριθµείται ως 3 και  
προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: 
 
 "2. Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ. υπάγονται υποχρεωτικά και οι πτυχιούχοι  
υγειονοµικοί, που είναι εταίροι οµόρρυθµης εταιρείας, ετερόρρυθµης εταιρείας,  
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης  
και µέλη διοικητικών συµβουλίων ανωνύµων εταιρειών µε αντικείµενο ιατρικές,  
οδοντιατρικές, φαρµακευτικές, κτηνιατρικές και χηµικές εργασίες, καθώς επίσης  
και υγειονοµικοί που είναι εταίροι ή µέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων  
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Π.∆. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α), εφόσον σε όλες  
αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουν τις υγειονοµικές τους υπηρεσίες στο νοµικό  
πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς αµοιβή. Η παροχή των υγειονοµικών υπηρεσιών τους  
αποδεικνύεται µε βεβαίωση του νοµικού προσώπου της εταιρείας. 
 
 Στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικά: 
 
 α) Οι απασχολούµενοι σε ερευνητικά προγράµµατα πανεπιστηµίων, νοσοκοµείων ή  
άλλων ιδρυµάτων. 
 
 β) Οι συµµετέχοντες σε µεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς  
αµοιβή. 
 
 γ) Οσοι υγειονοµικοί κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης  
επαγγέλµατος χωρίς αµοιβή. 
 
 δ) Οι απασχολούµενοι ως σύµβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισµών σε θέµατα  
ειδικότητάς τους, εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτηµένη. 
 
 ε) Οσοι έχουν επιχειρήσεις εµπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών  
συναφών µε το υγειονοµικό επάγγελµα. 



06.2004                                                                                                                                                                       www.adedy.gr - 39 -

 
 στ) Οι απασχολούµενοι σε µη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας  
άνευ αµοιβής. 
 
 Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως  
ασκούντος το επάγγελµα υγειονοµικού και για όλους τους κλάδους ασφάλισης,  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 2676/1999. Στην  
περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις  
της παρ. 5 του άρθρου 4, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 982/1979,  
όπως ισχύουν. 
 
 Σε περίπτωση που οι κατά τα άνω υγειονοµικοί µετέχουν σε περισσότερες από  
µια εταιρείες ή συντρέχει και άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος, καταβάλλουν στο  
Τ.Σ.Α.Υ. µια φορά την ανωτέρω εισφορά. 
 
 Οι υγειονοµικοί, που εµπίπτουν στην παρούσα ρύθµιση και έχουν καταβάλλει  
µέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος  
το επάγγελµα, συνεχίζουν κανονικά την ασφάλισή τους. Οσοι από τα ανωτέρω  
πρόσωπα έχουν ασφαλισθεί ως έµµισθοι, θεωρείται ότι καλώς εχώρησε η ασφάλισή  
τους, οι δε ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται. 
 
 Οσοι από τους ανωτέρω υγειονοµικούς δεν έχουν ασφαλιστεί στο Ταµείο µέχρι  
την έναρξη ισχύος του νόµουα υτού, µπορούν να ζητήσουν την ασφάλισή τους  
αναδροµικά, µε αίτηση, µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος  
του νόµου αυτού, καταβάλλοντας τις εισφορές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία  
εξόφλησης της οφειλής τους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων τελών". 
 
 5. Στο τέλος του άρθρου 14 του Ν. 1090/1980 (ΦΕΚ 263 Α) προστίθεται το  
ακόλουθο εδάφιο: 
 
 "Με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δικαστικοί επιµελητές από την  
εγγραφή τους στα βιβλία ασκουµένων του οικείου Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών  
µπορούν να ασφαλίζονται στο Ταµείο Νοµικών, στο Ταµείο Προνοίας ∆ικαστικών  
Επιµελητών και στο Ταµείο Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών." 
 
 6. Εµµισθοι ασφαλισµένοι του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών  
∆ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), µετά τη συνταξιοδότησή τους από το ∆ηµόσιο,  
Ν.Π.∆.∆. ή ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ), που προβλέπονται από  
το άρθρο 12 του Π.∆. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α), µπορούν να συνταξιοδοτηθούν και  
από το ανωτέρω Ταµείο µε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις  
όσων συνταξιοδοτούνται µόνο από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
 
 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται µειωµένο κατά  
ποσοστό τρία τοις εκατό (3) για κάθε έτος που λείπει από το επόµενο της  
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους  
της ηλικίας. 
 
 Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους έµµισθους ασφαλισµένους του  
Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και για τους δικαστικούς υπαλλήλους, έµµισθους ασφαλισµένους  
του Ταµείου Νοµικών, οι οποίοι, µετά τη συνταξιοδότησή τους από το ∆ηµόσιο,  
Ν.Π.∆.∆. ή ∆ΕΚΟ, µπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στα εν  
λόγω Ταµεία µέχρι τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους και από  
τα Ταµεία αυτά. 
 
7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2150/1993  
(ΦΕΚ 98 Α) προστίθεται υπεδάφιο ως εξής: 
 
 "Για τους δικηγόρους, που είναι ασφαλισµένοι από 1.1.1993 και µετά στο  
Ταµείο Νοµικών και στους οικείους κλάδους ή φορείς επικουρικής ασφάλισης,  
πρόνοιας και ασθένειας, σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της πρώτης  
ασφαλιστικής κατηγορίας, αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική τους εισφορά  
τα ποσά που καταβάλλονται µε ένσηµα." 
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 8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2145/1993 προστίθεται εδάφιο ως  
εξής: 
 
 "Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν και για τους από 1.1.1993 και  
εφεξής ασφαλισµένους δικηγόρους στους ανωτέρω φορείς." 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Αρθρο 19 
 

Ρυθµίσεις φορέων ασθένειας 
 
 1. Ο κλάδος ασθένειας του Τ.Σ.Α.Υ. καλύπτει δαπάνες στέγης και περίθαλψης  
των δικαιούχων της Στέγης Υγειονοµικών, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του  
Ν. 3796/1957 (ΦΕΚ 251 Α) σε συνδυασµό µε το άρθρο 138 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ  
123 Α), σε: α) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Τ.Σ.Α.Υ., ή σε µίσθιες  
εγκαταστάσεις µε προσωπικό αυτού ή µε µισθούµενες υπηρεσίες τρίτων και β)  
δηµόσιες ή ιδιωτικές µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη  
του ∆.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον αριθµό των  
δικαιούχων, τη διαδικασία εισαγωγής τους σε δηµόσιες ή ιδιωτικές µονάδες  
φροντίδας ηλικιωµένων, το ποσό που καταβάλλει το Ταµείο, το ποσό ή ποσοστό  
συµµετοχής των περιθαλποµένων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για  
την υλοποίηση της παροχής αυτής. 
 
 2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α)  
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 
 
 "Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων,  
συνταξιούχων και των µελών οικογενείας τους των ασφαλιστικών φορέων σχετικά  
µε τη χρήση, θεώρηση και έλεγχο του ατοµικού τους συνταγολογίου και  
βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή της φαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και οι  
κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησής τους." 
 
 3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.∆.  
4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1  
του άρθρου 17 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α), προστίθεται εδάφιο που έχει ως  
εξής: 
 
 "Ως οργανισµοί ασφάλισης ασθένειας νοούνται και το Ταµείο Υγείας Υπαλλήλων  
Αγροτικής Τράπεζας, το Ταµείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,  
το Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της  
Ελλάδος, η Υγειονοµική Υπηρεσία της Ε.Υ∆.Α.Π. και ο Λογαριασµός Υγείας των  
µελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.)." 
 
 4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Στους ασφαλισµένους και στα µέλη οικογενείας που αναφέρονται στο άρθρο 33  
παρέχεται ιατρική περίθαλψη, από πρώτης Μαρτίου κάθε έτους και επί ένα  
δωδεκάµηνο, εφόσον ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει πενήντα τουλάχιστον  
ηµέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το  
τελευταίο δεκαπεντάµηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής  
ηµέρας του τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας που  
πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπεντάµηνου." 
 
 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α)  
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αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "1. Ασφαλισµένες που υπάγονται από ίδιο δικαίωµα σε φορείς και κλάδους  
ασθένειας αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορούν  
να ασφαλίζουν τα τέκνα τους µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν  
για τους άνδρες ασφαλισµένους. 
 
 Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλισθεί στο φορέα του πατέρα, µπορούν να  
ασφαλισθούν από την µητέρα ασφαλισµένη, εφόσον διαγραφούν από το φορέα  
ασθένειας του πατέρα." 
 
 6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.  
982/1979 (ΦΕΚ 239 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 
 
 "Από 1.7.2004 µε την ίδια διαδικασία παρακρατούνται από το Ι.Κ.Α. και  
αποδίδονται στο Τ.Σ.Α.Υ. και οι εισφορές του κλάδου πρόνοιας, ασθένειας και  
στέγης υγειονοµικών των εν λόγω φαρµακοποιών." 
 
 7. Κατ' εξαίρεση για την περίοδο µέχρι 28.2.2005, οι εργαζόµενοι της  
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάµατος και τα µέλη οικογένειάς τους, που  
αναφέρονται στο άρθρο 33 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α), καλύπτονται από το  
Ι.Κ.Α. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν συµπληρώσει είκοσι πέντε  
ηµέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το  
τελευταίο δεκαπεντάµηνο. 
 
 8. Οι µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου υπηρετούντες τακτικοί υπάλληλοι του  
Τ.Σ.Α., οι συνταξιούχοι και τα µέλη οικογένειάς τους υπάγονται στην  
υγειονοµική περίθαλψη του Ο.Π.Α.∆., µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που  
παρέχεται αυτή στους τακτικούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, τους συνταξιούχους  
και τα µέλη οικογενείας τους, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις. 
 
 Οι µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού προσλαµβανόµενοι υπάλληλοι υπάγονται  
για υγειονοµική περίθαλψη στο καθεστώς των µονίµων υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Αρθρο 20 
 

Επικουρικά ταµεία Ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
 
 1. Ασφαλισµένοι επικουρικών ταµείων αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνταξιοδοτούµενοι από το φορέα κύριας ασφάλισης λόγω  
συµπληρώσεως των προϋποθέσεων του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1  
του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α), όπως τροποποιηµένα ισχύουν, ή των  
προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α) ή των  
προϋποθέσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε. Τ.Α.Ε. Τ.Σ.Α.) µε τον αυτό συνολικό χρόνο  
ασφάλισης, συνταξιοδοτούνται και από το φορέα επικουρικής ασφάλισής τους,  
εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ηµέρες  
ασφάλισης. 
 
 Στην περίπτωση συµπλήρωσης στο φορέα κύριας ασφάλισης των προϋποθέσεων του  
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α), όπως  
έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 32 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α) και ισχύει,  
για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο φορέα επικουρικής ασφάλισης  
µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής,  
καταβάλλεται από τους ασφαλισµένους µηνιαία εισφορά δύο τοις εκατό (2%) για  
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ηµέρες ασφάλισης ή για όσες ηµέρες εξ  
αυτών δεν έχει καταβληθεί. 
 
 Η εξαγορά γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο ποσοστού εισφοράς 2%  
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επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το µήνα  
υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ µε  
έκπτωση 15% ή σε εξήντα (60) µηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση  
συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο  
εξοφλείται σε σαράντα (40) µηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη.  
∆εν υποχρεούνται στην καταβολή της ανωτέρω εισφοράς οι ασφαλισµένοι φορέων  
επικουρικής ασφάλισης που από καταστατικές τους διατάξεις προβλεπόταν η  
συνταξιοδότηση µε τις προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων.  
Εάν ο εξαγοραζόµενος χρόνος έχει διανυθεί σε διαδοχικούς ασφαλιστικούς φορείς  
και εφόσον δεν έχει καταβληθεί η ανωτέρω εισφορά, η εξαγορά του γίνεται στους  
αντίστοιχους φορείς. 
 
 Το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο ασφαλισµένος από το φορέα επικουρικής  
ασφάλισης κατ' εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου  
αυτής καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για κάθε έτος  
που λείπει από το επόµενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έτος µέχρι  
και το έτος στο οποίο συµπληρώνει το όριο ηλικίας για την απονοµή πλήρους  
σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα µε το χρόνο ασφάλισής  
του. 
 
 ∆ικαίωµα συνταξιοδότησης από το φορέα επικουρικής ασφάλισης µε τις διατάξεις  
των προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν και τα πρόσωπα τα οποία  
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το  
φορέα κύριας ασφάλισης µε τις ανωτέρω διατάξεις. 
 
 2. Ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., που συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις  
συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων,  
συνταξιοδοτούνται και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης µε τις ίδιες  
προϋποθέσεις. Η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται µετά από εξαγορά του  
ελάχιστου αριθµού ηµερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που  
απαιτούνται κάθε φορά για τη συνταξιοδότηση µε τις προϋποθέσεις αυτές. Σε  
περίπτωση συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000  
και εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί στο φορέα επικουρικής ασφάλισης δέκα  
χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ηµέρες ασφάλισης, η συνταξιοδότηση  
πραγµατοποιείται µε εξαγορά τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ηµερών  
ασφάλισης. 
 
 Η εξαγορά γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο ποσοστού εισφοράς 2%  
επί των αποδοχών του κατά το µήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι  
δυνατόν να είναι µικρότερες του 25πλασίου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου  
εργάτη. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ µε έκπτωση 15% ή σε  
εξήντα (60) µηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης  
καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα  
(40) µηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη. ∆εν υποχρεούνται στην  
καταβολή της ανωτέρω εισφοράς οι ασφαλισµένοι φορέων επικουρικής ασφάλισης  
που από καταστατικές τους διατάξεις προβλεπόταν η συνταξιοδότηση µε τις  
προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Εάν ο εξαγοραζόµενος  
χρόνος έχει διανυθεί σε διαδοχικούς ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον δεν έχει  
καταβληθεί η ανωτέρω εισφορά, η εξαγορά του γίνεται στους αντίστοιχους  
φορείς. Ασφαλισµένοι του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών  
Ελλάδας (Τ.Ε.Α.Η.Ε), οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε  
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α), όπως έχει  
συµπληρωθεί και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α), και του  
άρθρου 90 του Ν. 2676/1999, δικαιούνται µε τις ίδιες προϋποθέσεις σύνταξης  
και από το ταµείο. Για τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών καταβάλλεται  
εισφορά 3% επί των αποδοχών τους κατά το µήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες  
δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερες του εικοσιπενταπλάσιου του ηµεροµισθίου  
του ανειδίκευτου εργάτη. Η εξαγορά γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των  
πέµπτου και έκτου εδαφίων της παραγράφου αυτής. 
 
 3. Ασφαλισµένοι επικουρικών ταµείων που συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο ή  
συνταξιοδοτούνται µε καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξοµοιούµενο µε αυτό  



06.2004                                                                                                                                                                       www.adedy.gr - 43 -

του ∆ηµοσίου βάσει ιδιαίτερων νοµοθετηµάτων µπορούν να αναγνωρίσουν κάθε  
προϋπηρεσία τους που συµπίπτει µε συντάξιµο χρόνο στο ∆ηµόσιο ή το φορέα  
κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον  
για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισµένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση µε  
εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. Η αναγνώριση γίνεται µε απόφαση του Ταµείου µετά από  
αίτηση του ενδιαφεροµένου. 
 
 Για την εξαγορά κάθε µήνα αναγνωριζόµενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον  
επικουρικό φορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε  
τακτικές µηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης  
αναγνώρισης. 
 
 Η εξόφληση του παραπάνω ποσού εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται  
έκπτωση ποσοστού 10% ή µε δόσεις ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να  
υπερβαίνει τον αριθµό των αναγνωριζόµενων µηνών. 
 
 Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση του προκύπτοντος ποσού, το  
υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, άλλως ο χρόνος που αντιστοιχεί σε  
αυτό δεν υπολογίζεται. 
 
 Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους ασφαλισµένους του Τ.Α.Π.   
Ο.Τ.Ε. που ασφαλίζονται επικουρικά στον Ειδικό Λογαριασµό Επικουρικής  
Ασφάλισης (Ε.Λ.Ε.Α) και το κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 ∆ιατάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν µικρότερα ποσοστά  
εξαγοράς εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για τους ήδη  
εξελθόντες από την υπηρεσία, εφόσον αυτοί δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα  
επικουρικής σύνταξης, καθώς και για τους δικαιοδόχους αυτών. Ως αποδοχές για  
την εξαγορά της αναγνωριζόµενης προϋπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές  
του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία, όπως θα ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής  
της αίτησης. 
 

Αρθρο 21 
 

Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
 
 1. Στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων συνιστάται κλάδος µε την ονοµασία  
"Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.", στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά το  
µόνιµο προσωπικό των Ν.Π.∆.∆., που δεν υπάγεται σε άλλο φορέα πρόνοιας ούτε  
στον Α.Ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α) για τη λήψη εφάπαξ βοηθήµατος. Ο κλάδος έχει  
πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. 
 
 Στο συνιστώµενο κλάδο υπάγονται υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι  
ασφαλισµένοι στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) µέχρι την 31.12.2004. 
 
 Σκοπός του κλάδου αυτού είναι η καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος στους  
ασφαλισµένους που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω  
γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. 
 
 Πόροι του κλάδου είναι η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων ίση µε 4%  
υπολογιζόµενη επί του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος. 
 
 Χρόνος ασφάλισης είναι ο διανυόµενος από το χρόνο έναρξης λειτουργίας του  
κλάδου χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων στα οικεία Ν.Π.∆.∆. ή σε οποιαδήποτε  
υπηρεσία υπηρετούν για την οποία είναι ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.2004 στο  
καθεστώς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α). 
 
 Οι προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος στους ασφαλισµένους και στα µέλη  
οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου, οι υποκείµενες σε εισφορά αποδοχές, ο  
καθορισµός του βοηθήµατος, η άσκηση του δικαιώµατος για λήψη εφάπαξ  
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βοηθήµατος, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επαναδιοριζοµένων, η  
παραγραφή, το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των βοηθηµάτων και εισφορών, καθώς  
και κάθε άλλη ρύθµιση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της  
νοµοθεσίας που διέπει το Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
 
 Τη διοίκηση και διαχείριση του κλάδου ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του  
Ταµείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που το διέπει. 
 
 Οι εργασίες του κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Ταµείου και η  
συµµετοχή του κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίαςτου Ταµείου  
καθορίζεται σε ποσοστό 25% του συνόλου. 
 
 Τα της λογιστικής οργανώσεως, διαχειρίσεως, καταρτίσεως ισοζυγίων,  
προϋπολογισµών, ισολογισµών, απολογισµών διενέργειας προµηθειών και  
επενδύσεων του κλάδου πρόνοιας διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις  
του Τ.Π.∆.Υ. και της γενικότερης νοµοθεσίας. 
 
 Το εφάπαξ βοήθηµα το οποίο δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισµένοι  
υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975  
και εφεξής και καταβάλλεται κατ' αναλογία από το Τ.Π.∆.Υ. για το χρόνο  
ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν  
ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νοµικό πρόσωπο στο οποίο  
ετηρείτο ο λογαριασµός του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) και στον οποίο ήταν  
ασφαλισµένος ο υπάλληλος µέχρι την 31.12.2004. 
 
 Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων κεφαλαίων του οικείου  
λογαριασµού του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) για την καταβολή του αναλογούντος  
ποσού βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το  
ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν  
βαρύνει το ταµείο. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του  
Ν.Π.∆.∆. η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από το  
διάδοχο φορέα. 
 
 2. Ασφαλισµένοι του κλάδου δύνανται µετά από αίτησή τους να αναγνωρίσουν  
χρόνο προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο νοµικό πρόσωπο που υπηρετούν ή στο  
∆ηµόσιο ή σε άλλα Ν.Π.∆.∆., εφόσον δεν συµπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε άλλο  
φορέα προνοίας και µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε µετά την  
1.1.2005. Η αναγνώριση του χρόνου γίνεται σύµφωνα µε τις καταστατικές  
διατάξεις του Τ.Π.∆.Υ. 
 
 Αιτήσεις υπαλλήλων για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας που έχουν υποβληθεί ή θα  
υποβληθούν στα Ν.Π.∆.∆. που υπηρετούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει  
τους λογαριασµούς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) µέχρι το χρόνο έναρξης  
λειτουργίας του κλάδου, εξετάζονται από τα νοµικά πρόσωπα αυτά και  
διακανονίζεται το ποσό της οφειλής και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος  
ασφάλισης στο καθεστώς του Ν. 103/1975. 
 
 Η λειτουργία του κλάδου αρχίζει την 1.1.2005. 
 
 Οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο δύναται να τροποποιούνται, συµπληρώνονται  
και αντικαθίστανται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Ταµείου Προνοίας ∆ηµοσίων  
Υπαλλήλων και γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 Στο συνιστώµενο µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου "κλάδου πρόνοιας  
υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆." υπάγεται υποχρεωτικά και το τακτικό προσωπικό του  
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 
 
 Στους αποχωρούντες από την υπηρεσία ασφαλισµένους του κλάδου, υπαλλήλους του  
Ο.Γ.Α., καταβάλλεται από τον κλάδο αναλογία ποσού εφάπαξ βοηθήµατος για το  
χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε σε αυτόν υπολογιζόµενο κατά τις  
διατάξεις του κλάδου αυτού και για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές. 
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 Για το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στον Ο.Γ.Α. µέχρι 31.12.2004  
καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς αποζηµίωση από τον Ο.Γ.Α. κατά τις  
διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 42 του  
κανονισµού κατάστασης προσωπικού Ο.Γ.Α. και στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.  
799/1978 (ΦΕΚ 117 Α). Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α)  
δεν έχουν εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση. Οι διατάξεις των τριών παραπάνω  
εδαφίων έχουν εφαρµογή και για τους πρώην υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. που έχουν  
µεταταγεί και υπηρετούν στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων  
(ΕΛ.Γ.Α.). 
 
 3. Για τις ανάγκες του κλάδου συνιστώνται στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων  
Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.) οι παρακάτω οργανικές θέσεις: 
 
 α) Στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ, θέσεις οκτώ (8)  
στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 β) Στον κλάδο ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, θέσεις τέσσερις  
(4) στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 γ) Στον κλάδο ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ∆Ε, θέσεις τέσσερις  
(4) στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 δ) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ, θέσεις δύο (2) στους  
βαθµούς ∆' Α'. 
 
 ε) Στον κλάδο ∆Ε Πληροφορικής της κατηγορίας ∆Ε, θέσεις δύο (2) στους  
βαθµούς ∆' Α'. 
 
 4. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 του άρθρου 9 του Ν. 2512/1997 (ΦΕΚ 138 Α)  
αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 "1. Η προβλεπόµενη από τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.∆.Υ. εισφορά  
υπολογίζεται επί των τακτικών µηνιαίων αποδοχών και µέχρι του ποσού των 2.055  
ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  
Τ.Π.∆.Υ. 
 
 Ως τακτικές µηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισµό της εισφοράς θεωρούνται το  
σύνολο του βασικού µισθού, του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, της τυχόν  
υπάρχουσας Α.Τ.Α., των επιδοµάτων εορτών και αδείας και οι νόµιµες αυξήσεις  
αυτών. 
 
 2.α. Για τους ασφαλισµένους σε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992, το  
εφάπαξ βοήθηµα που χορηγείται από το Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων  
υπολογίζεται ως εξής: 
 
 Για τα πρώτα 73 ευρώ των αποδοχών αντιστοιχεί εφάπαξ βοήθηµα 2.025,00 ευρώ.  
Το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 12. 
 
 Το άθροισµα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται µε συντελεστή 216,63% και το  
τελικό άθροισµα διαιρείται δια 420. 
 
 Το δικαιούµενο εφάπαξ βοήθηµα προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ανωτέρω  
ποσού επί τους µήνες ασφάλισης του αποχωρούντος υπαλλήλου. 
 
 Ως αποδοχές για τον υπολογισµό του ανωτέρω βοηθήµατος νοούνται το πηλίκον  
της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών (βασικός µισθός, επίδοµα  
χρόνου υπηρεσίας, Α.Τ.Α. και νόµιµες αυξήσεις αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των  
επιδοµάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5)  
ηµερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους εξόδου από την υπηρεσία,  
επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.∆.Υ., µε τον  
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περιορισµό της παρ. 1 του παρόντος, δια του αριθµού 70. 
 
 Στις περιπτώσεις που ο δικαιούµενος εφάπαξ παροχής έχει µισθοδοτηθεί  
λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισµό του µέσου όρου πενταετίας θα  
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος της πενταετίας οµοιοβάθµου του. 
 
 Το εφάπαξ βοήθηµα των αποχωρούντων ασφαλισµένων µε είκοσι οκτώ (28) χρόνια  
ασφάλισης και άνω δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ποσού που έλαβαν οι  
εξελθόντες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ασφαλισµένοι της αυτής  
κατηγορίας και µε τα ίδια χρόνια ασφάλισης, υπολογιζοµένου επί αποδοχών µέχρι  
του ορίου των 2.055,00 ευρώ. 
 
 Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν είτε πρόωρα από  
την υπηρεσία λόγω διανοητικής ή σωµατικής αναπηρίας είτε λόγω συµπλήρωσης του  
ανώτατου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τους δικαιούχους εφάπαξ  
βοηθήµατος λόγω θανάτου του ασφαλισµένου. 
 
 β. Για τους ασφαλισµένους σε φορέα κύριας ασφάλισης µετά την 1.1.1993, η  
εισφορά και το εφάπαξ βοήθηµα υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των  
άρθρων 37 και 38 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 
 
 3. Ο προβλεπόµενος από το εδάφιο α' της παρ. 2 του παρόντος συντελεστής  
υπολογισµού 216,63% µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του  
Ταµείου Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, σε ποσοστό που καθορίζεται µε βάση τα  
οικονοµικά δεδοµένα του Ταµείου αυτού. 
 
 4. Οφειλές του Τ.Π.∆.Υ. στους ασφαλισµένους του, λόγω άσκησης δικαιώµατος  
για λήψη εφάπαξ βοηθήµατος ή επιστροφής ατοµικών εισφορών, παραγράφονται µετά  
την πάροδο πενταετίας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στους ασφαλισµένους του  
σχετικού εντάλµατος προς είσπραξη του δικαιούµενου ποσού. 
 
 Απαιτήσεις κατά του Τ.Π.∆.Υ. για επιστροφή ποσών τα οποία κατεβλήθησαν  
αχρεωστήτως ή παρά το νόµο παραγράφονται µετά την πάροδο πενταετίας από το  
τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και µπορεί να  
επιδιωχθεί δικαστικώς. 
 
 Απαιτήσεις για αποζηµίωση από παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων  
του Τ.Π.∆.Υ. παραγράφονται µετά την πάροδο πενταετίας από τότε που γεννήθηκε  
η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. 
 
 Οι παραγραφές της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από τα  
δικαστήρια." 
 
 5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 1 Α του άρθρου 17 του Ν.  
2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α) αντικαθίσταται από 1.7.2004, ως εξής: 
 
 "δ. Κράτηση 2% στις πάσης φύσεως αµοιβές των ασφαλισµένων στο Ταµείο πέραν  
των προβλεπόµενων από τις διατάξεις της περίπτωσης α' περιλαµβανοµένων και  
των εξόδων κίνησης και οδοιπορικών, µε εξαίρεση τις καταβαλλόµενες για εκτός  
έδρας µετακινήσεις και όσων εξαιρούνται µε ρητή διάταξη νόµου. 
 
 Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρµογή και στους συνταξιούχους του Ταµείου που  
λαµβάνουν οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση πάσης φύσεως και µορφής από το  
∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε εξαίρεση ποσά που λαµβάνουν από  
συντάξεις. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από  
αναλογιστική µελέτη του Ταµείου και γνώµη του ∆.Σ. του Τ.Ε.Α.∆.Υ., το ποσοστό  
της κράτησης µπορεί να µεταβάλλεται" 
 
 6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2676/1999 προστίθεται εδάφιο,  
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ως εξής: 
 
 "Οι ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις του Τ.Ε.Α.∆.Υ. στα µέλη οικογενείας των  
θανόντων ασφαλισµένων ανακαθορίζονται στο ποσοστό του 70% αντί του  
καταβαλλόµενου 50%." 
 
 7. Το τρίτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2676/1999  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Το ποσό σύνταξης για όσους παραµένουν στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση  
35ετούς συντάξιµου χρόνου ασφάλισης στο Ταµείο, αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε  
έτος ασφάλισης πέραν των τριάντα πέντε (35) και µέχρι των σαράντα (40) ετών." 
 
 8. Στο άρθρο 19 του Ν. 2676/1999 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 
 
 "5. Οι εφηµέριοι εκπαιδευτικοί ασφαλισµένοι του Τ.Ε.Α.∆.Υ. για τους οποίους  
συντρέχουν προϋποθέσεις διπλής ασφάλισης στο Ταµείο αυτό, ασφαλίζονται  
υποχρεωτικά µόνο για την ιδιότητά τους εκείνη από την οποία λαµβάνουν τις  
µεγαλύτερες αποδοχές." 
 
 Πρόσωπα που µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν ασφαλισθεί στο  
Ταµείο και µε τις δύο ιδιότητες, κατά τη συνταξιοδότηση λαµβάνουν προσαύξηση  
στο ποσό της σύνταξής τους ίση µε ποσοστό 2% για κάθε χρόνο παράλληλης  
ασφάλισης. 
 
 Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους  
ήδη συνταξιούχους του Ταµείου, οι συντάξεις των οποίων επανακαθορίζονται από  
την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης των ενδιαφεροµένων. 
 
 9. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α) προστίθεται  
περίπτωση ς, που έχει ως εξής: 
 
 "ζ) Στους πρώην υπαλλήλους των καταργούµενων Εθνικού Οργανισµού Καπνού και  
Οργανισµού Βάµβακος, οι οποίοι είχαν ήδη µεταταγεί σε υπηρεσίες του δηµόσιου  
τοµέα προ της κατάργησης των Οργανισµών αυτών και είχαν επιλέξει το καθεστώς  
πρόνοιας των υπηρεσιών στις οποίες µετατάχθηκαν, καταβάλλεται εφάπαξ  
αποζηµίωση για το χρόνο και µόνο της υπηρεσίας τους στους καταργούµενους  
Οργανισµούς. Η εφάπαξ αποζηµίωση καταβάλλεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο  
(Υπουργείο Γεωργίας). Στους υπαλλήλους της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται  
ανάλογα και οι διατάξεις των περιπτώσεων ε' και στ' της παρούσας παραγράφου." 
 

Αρθρο 22 
 

Ειδικές ρυθµίσεις φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας 
 
 1. Κληρικοί που είναι ασφαλισµένοι στο Ταµείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού  
Κλήρου Ελλάδος έχουν δικαίωµα κατά το χρόνο άσκησης του λειτουργήµατός τους  
να ζητήσουν εφάπαξ βοήθηµα από το εν λόγω Ταµείο για τα έτη ασφάλισής τους,  
εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συµπληρώσει το 65ο  
έτος της ηλικίας τους και 15ετή ασφάλιση στο Ταµείο αυτό. 
 
 Οσοι από τους ασφαλισµένους κληρικούς κάνουν χρήση του δικαιώµατος αυτού δεν  
δικαιούνται ετέρου εφάπαξ βοηθήµατος από το Ταµείο παρά µόνο επιστροφή των  
εισφορών τους ατόκως για τον υπόλοιπο χρόνο άσκησης του λειτουργήµατος και  
µέχρι τη συνταξιοδότησή τους. 
 
 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287  
Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: 
 
 "Το όριο των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) ηµερών εργασίας αυξάνεται  
προοδευτικά σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ηµέρες εργασίας,  
προστιθεµένων στις τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) ηµέρες εργασίας εκατόν  
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πενήντα (150) ηµερών για κάθε ηµερολογιακό έτος, αρχής γενοµένης από της 1ης  
Ιανουαρίου του επόµενου έτους από το έτος στο οποίο συµπληρώνονται οι  
τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) ηµέρες εργασίας για κάθε οµάδα  
ασφαλισµένων. 
 
 Από την κατά το προηγούµενο εδάφιο προοδευτική αύξηση των ηµερών ασφάλισης  
εξαιρούνται οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το φορέα  
κύριας ασφάλισης σε ειδικά όρια ηλικίας µε την πραγµατοποίηση τεσσάρων  
χιλιάδων πενήντα (4.050) ηµερών ασφάλισης, καθώς και οι ασφαλισµένοι οι  
οποίοι µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού έχουν υπαχθεί στην προαιρετική  
ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.  
2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α) για τη συµπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050)  
ηµερών ασφάλισης." 
 
 Οι οριζόµενες από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α) για τη  
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας τριακόσιες (300) ηµέρες  
ασφάλισης εντός των πέντε (5) ηµερολογιακών ετών των αµέσως προηγου µένων του  
έτους κατά το οποίο ο ασφαλισµένος κατέστη ανάπηρος αυξάνονται σε εξακόσιες  
(600), προστιθεµένων ανά εκατό (100) κατά µέσο όρο για κάθε ηµερολογιακό  
έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2005. 
 
 Για τη συνταξιοδότηση των µελών οικογένειας θανόντων ασφαλισµένων ή  
συνταξιούχων εξακολουθούν να ισχύουν οι τριακόσιες (300) ηµέρες ασφάλισης. 
 
 3. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "γ. Ποσά τα οποία κατά την προηγούµενη της συγχώνευσης ηµέρα είναι  
µεγαλύτερα του ποσού του κατώτατου ορίου συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αυξηµένου  
κατά 50%, συνεχίζουν να καταβάλλονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., διατηρουµένης και  
καταβαλλοµένης της επιπλέον διαφοράς αµετάβλητης µη συµψηφιζοµένης µε τις  
αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι οποίες χορηγούνται επί του ποσού  
του κατώτατου ορίου αυξηµένου κατά 50%." 
 
 Η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή και επί ποσών συντάξεων συνταξιούχων ήδη  
συγχωνευθέντων φορέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης που ευρίσκονται στη  
διαδικασία συµψηφισµού τους. 
 
 4. Μόνιµοι υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. που υπηρετούν ή έχουν αποχωρήσει από την  
υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως, οι οποίοι κατ' εφαρµογή των διατάξεων του  
άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α) υπήχθησαν υποχρεωτικά στο  
καθεστώς του Ν. 103/1975 για τη λήψη εφάπαξ βοηθήµατος και δεν υπέβαλαν  
σχετική αίτηση για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας τους εντός της  
προβλεπόµενης από το άρθρο 30 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α) ανατρεπτικής  
προθεσµίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης αυτής εντός ενός (1)  
έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 
 
 Οσοι κάνουν χρήση του παραπάνω δικαιώµατος και έχουν ήδη αποχωρήσει, η  
εξαγορά του χρόνου αυτού θα γίνει µε τις αποδοχές του χρόνου αποχώρησής τους  
και το οφειλόµενο ποσό θα συµψηφισθεί µε το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που  
δικαιούνται. 
 
 5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Ν. 2676/1999 προστίθεται  
εδάφιο που έχει ως εξής: 
 
 "Τα ποσά των εφάπαξ βοηθηµάτων, που χορήγησε το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού  
ΟΣΕ στους ασφαλισµένους του κατ' εφαρµογή της Υ.Α. Φ269/1100/10.7.1991 (ΦΕΚ  
580 Β), ορθώς κατεβλήθησαν." 
 
 6. Ασφαλισµένες φορέων επικουρικής ασφάλισης και προνοίας δύνανται να  
αναγνωρίσουν στους φορείς αυτούς µε αίτησή τους το χρόνο κυοφορίας και  
λοχείας, για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο φορέα  
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κύριας ασφάλισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος  
δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον αντίστοιχο χρόνο του φορέα κύριας ασφάλισης. 
 
 Η αναγνώριση πραγµατοποιείται στο φορέα επικουρικής ασφάλισης, στον οποίο  
υπήγετο η ασφαλισµένη πριν από το χρόνο κυοφορίας και λοχείας της και για την  
εξαγορά του χρόνου καταβάλλεται από την ασφαλισµένη το σύνολο των αναλογουσών  
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου, υπολογιζοµένων επί των  
αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να  
υπολείπονται του εικοσιπενταπλάσιου του ισχύοντος κατά την αίτηση αυτή  
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Το προκύπτον ποσό εξοφλείται εφάπαξ ή σε  
µηνιαίες άτοκες δόσεις όσοι οι αναγνωριζόµενοι µήνες. 
 
 Σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλισµένη υπαγόταν νόµιµα σε περισσοτέρους  
του ενός φορείς επικουρικής ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε ένα  
φορέα, τον οποίο επιλέγει. 
 
 7. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α)  
προστίθενται εδάφια ως εξής: 
 
 "Για τη µετατροπή των Ταµείων, πλην των αναφερόµενων στα ανωτέρω εδάφια  
προϋποθέσεων, απαιτείται και γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των οικείων  
συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων τους. 
 
 Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των µετατρεπόµενων φορέων  
περιέρχεται στα νέα Ταµεία τα οποία θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι. Τυχόν  
εκκρεµείς δίκες µε διάδικο τους µετατρεπόµενους ασφαλιστικούς φορείς  
συνεχίζονται στο όνοµα των νέων Ταµείων χωρίς διακοπή. 
 
 Το εφάπαξ βοήθηµα των Ταµείων αυτών, καθώς και οι όροι χρηµατοδότησης  
δύνανται να ανακαθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και  
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από πρόταση των  
οργάνων διοίκησης των νέων Ταµείων και σύνταξη αναλογιστικής µελέτης, που  
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκρίνεται  
µε την ίδια απόφαση. Αναλογιστικές µελέτες εκπονούνται υποχρεωτικά από τα νέα  
Ταµεία κάθε δύο (2) χρόνια για τη διαπίστωση της οικονοµικής τους πορείας και  
υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 
 
 Εφόσον τα µετατρεπόµενα Ταµεία λειτουργήσουν µε τη µορφή επαγγελµατικών  
Ταµείων, θα ισχύουν γι' αυτά τα άρθρα 7 και 8 του ίδιου νόµου." 
 
 8. Τυχόν καταβληθείσες από τον εργοδότη ασφαλιστικές εισφορές, σύµφωνα µε  
την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α) δεν αναζητούνται. 
 
 9. Στην παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α) προστίθεται εδάφιο  
ως εξής: 
 
 "Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά γνώµη των  
∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να παραµείνει η  
διεκπεραίωση και εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεµάτων παροχών του  
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ." 
 
 10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να  
χορηγούνται στους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
και από το Λογαριασµό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, τα προβλεπόµενα από το  
άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις  
που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή από 1.7.2003. 
 
 11. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.  
3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α) εφαρµόζονται και για τις µη καταβληθείσες µέχρι την  
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόµου εισφορές Οργανισµών Κοινωνικής  
Ασφάλισης, των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.  
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Προϊσχύουσες ευνοϊκότερες διατάξεις ρύθµισης των οφειλών αυτών εξακολουθούν  
να εφαρµόζονται. 
 
 12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
προσδιορίζεται η συνολική οφειλή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προς το Τ.Α.Π.Ε.Μ., για την  
επίλυση των οικονοµικών διαφορών που ανέκυψαν µεταξύ των φορέων αυτών µετά τη  
συγχώνευση του Κλάδου Σύνταξης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο τ. I.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ. 
 
 13. Οφειλές του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής  
Γενικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε.) προς το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης  
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.∆.Υ.) µέχρι 31.12.2000, από συµµετοχή του στη  
δαπάνη συνταξιοδότησης ασφαλισµένων τους, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του  
Π.∆. 164/1990 (ΦΕΚ 60 Α), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.∆. 4202/1961  
(ΦΕΚ 175 Α), όπως αυτές ισχύουν, αποδίδονται στο Τ.Ε.Α.∆.Υ. προσαυξηµένες  
κατά 50% εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 
 
 14. Ασφαλισµένοι του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Πειραιώς, που έχουν υπαχθεί  
σε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992, υπάγονται υποχρεωτικά από  
1.1.2004 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή καθορίζεται από τις  
διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992, για την καταβολή της ασφαλιστικής  
εισφοράς υπέρ του κλάδου πρόνοιας του Ταµείου. Η εισφορά ορίζεται σε ποσοστό  
4%. 
 
 Ο µέχρι την 31.12.2003 χρόνος ασφάλισης, πραγµατικός ή από αναγνώριση των  
παραπάνω ασφαλισµένων του Τ.Π.∆.Π., θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην 1η  
ασφαλιστική κατηγορία. 
 
 Το ποσό της εφάπαξ παροχής λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που  
δικαιούνται να λάβουν οι µέτοχοι της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται µε βάση  
την 1η ασφαλιστική κατηγορία του έτους της αποχώρησης από το επάγγελµα επί τα  
έτη ασφάλισης. Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε έτος  
ασφάλισης µετά τη συµπλήρωση του 25ου και µέχρι το 35ο. 
 
 Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων έχουν εφαρµογή και σε όσους έχει  
χορηγηθεί εφάπαξ παροχή από 1.1.1998 και εφεξής. 
 
 Οι παροχές των προσώπων αυτών επανυπολογίζονται κατά τον ως άνω τρόπο και µε  
βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία του προηγούµενου της υποβληθείσας αίτησης  
συνταξιοδότησης έτους. Οι διατάξεις των πέντε πρώτων εδαφίων της παραγράφου  
αυτής ισχύουν και για τους ασφαλισµένους του Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων  
Αθηνών. 
 
 15. Ο Κλάδος Προνοίας του καταργηθέντος Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων  
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, που µεταφέρθηκε µε την παράγραφο 3 του δέκατου  
πέµτπου άρθρου του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α) στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης  
Προνοίας και Ασθένειας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ.), διατηρεί την  
αυτοτέλειά του και µετά την πάροδο της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της  
παραγράφου αυτής πενταετίας. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώµη του  
∆.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. και του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να  
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συµπληρώνονται οι διατάξεις του  
κανονισµού του κλάδου τούτου. 
 
 16. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του καταστατικού του Κλάδου Αρωγης  
του πρώην Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. καταργούνται. 
 
 17. Οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ  
266 Α) συνολικές οφειλές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στα ασφαλιστικά ταµεία πλην του  
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
Τηλεόρασης και Τουρισµού (Τ.Ε.Α.Π.Π. Ε.Ρ.Τ.Τ.), όπως αυτές προσδιορίζονται  
από τις κατ' έτος αναλογιστικές µελέτες της ∆ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών  
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του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται σε δεκαπέντε  
(15) ισόποσες ετήσιες δόσεις µε ηµεροµηνία καταβολής µέχρι την 31η Ιανουαρίου  
κάθε έτους, της πρώτης εξ αυτών καταβαλλοµένης µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005  
και της τελευταίας µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2019. 
 
 Ειδικά για το Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ. έναντι των παραπάνω οφειλών καταβάλλεται  
στο Ταµείο από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το ποσό των 7.000.000,00 ευρώ µέχρι την 15η  
Νοεµβρίου 2004 και το υπόλοιπο ποσό σε πέντε ετήσιες δόσεις, της πρώτης εξ  
αυτών καταβαλλοµένης µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005. Το ποσό των δόσεων  
καταβάλλεται κατά 50% από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο 50% από το  
Λ.Α.Φ.Κ.Α. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποδίδει στο Λ.Α.Φ.Κ.Α. τα ποσά που κατεβλήθη καν  
αντ' αυτής στο Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ. σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις αρχής  
γενοµένης από τον Ιανουάριο του 2010. 
 
 Κάθε δόση µετά την καταβολή της πρώτης επιβαρύνεται µε σταθερό επιτόκιο 3,5%  
που ανατοκίζεται ετησίως. 
 
 Για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταµείων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  
εκχωρεί τα έσοδά της από το ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται µε βάση το  
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1730/1987, όπως ισχύει  
µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 26 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α) και  
µέχρι το ύψος της απαίτησης καθενός από τα αρµόδια ασφαλιστικά ταµεία, όταν  
και εφόσον οποιαδήποτε δόση καταστεί ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης της  
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο τρόπος απόδοσης των οφειλόµενων ποσών προς τους ασφαλιστικούς  
οργανισµούς και το Λ.Α.Φ.Κ.Α., ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης του  
ανταποδοτικού τέλους, καθώς και κάθε αναγκαία λετποµέρεια. 
 
 18. Η καθοριζόµενη από τις περιτπώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του  
Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α) µηνιαία συνολική εισφορά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προσαυξάνεται  
για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισµένων ως εξής: 
 
 α. Ιπτάµενοι Συνοδοί Φροντιστές ασφαλισµένοι Ολυµπιακής Αεροπορίας και  
Αεροπλοίας κατά 4% 
 
 β. Λοιπό Ιπτάµενο προσωπικό και ∆ιοικητικό, Τεχνικό και λοιπό προσωπικό  
εδάφους 1,8% 
 
 Τα παραπάνω ποσοστά εισφορών επιµερίζονται ισόποσα µεταξύ ασφαλισµένου και  
εργοδότη. 
 
 19. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.∆. 995/1980 (ΦΕΚ 251 Α), όπως έχει  
συµπληρωθεί µε το άρθρο 1 του Π.∆. 323/1996 (ΦΕΚ 220 Α), προστίθεται εδάφιο  
ως εξής: 
 
 "Εξαιρούνται επίσης οι συντάξεις των ασφαλισµένων που προέρχονται από το  
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Τα πρόσωπα  
αυτά κατά τη συνταξιοδότησή τους µε πλήρη κύρια σύνταξη σε ηλικία µικρότερη  
του πεντηκοστού πέµτπου (55ου) έτους δικαιούνται πλήρους σύνταξης από το  
Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες από τις διατάξεις  
του άρθρου 5 του Ν. 997/1979 πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις." 
 
 Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ταµείο  
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) από  
1.1.2003 κρίνονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του. 
 
 20. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "9. Στους παθόντες και συνταξιοδοτούµενους από βίαιο συµβάν βάσει των  
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διατάξεων του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α) παρέχεται από τους οικείους φορείς  
πρόνοιας, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  
διπλάσιο εφάπαξ βοήθηµα µε τις ίδιες προϋποθέσεις απονοµής, που ισχύουν για  
την απονοµή της κύριας σύνταξής τους. Σε περίπτωση πουτα εν λόγω πρόσωπα  
είναι ασφαλισµένα σε δύο ή περισσότερους φορείς πρόνοιας, καταβολή του  
διπλάσιου εφάπαξ βοηθήµατος παρέχεται µόνο από το κλαδικό ταµείο πρόνοιας της  
υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν." 
 
 Η ως άνω ρύθµιση ισχύει και για τους ήδη συνταξιοδοτηθέντες µε το Ν.  
1977/1991 και για την αυτή αιτία. 
 
 21. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α)  
έχουν ανάλογη εφαρµογή και για το προσωπικό της ΟLYMPIC CATERING που έχει  
αποχωρήσει ή αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣT΄ 
 

Aρθρο 23 
 

Προσόντα κοι υποχρεώσεις προέδρων και µελών 
∆ιοικητικών Συµβουλίων Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
 1. Οι Πρόεδροι των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  
είναι τπυχιούχοι σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν αποδεδειγµένη  
εµπειρία σε θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Κοινωνικής Πολιτικής. 
 
 Ειδικότερα για τα Ταµεία Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων  
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ), Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.), Ασφαλίσεως Ναυτικών  
Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), Νοµικών, Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού  
∆.Ε.Η. (ΟΑΠ  ∆ΕΗ), Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ), Αρωγής  
Προσωπικού ΟΤΕ, Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων  
Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), Υγείας ∆ηµοτικών και  
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ∆ΚΥ), Ασφαλίσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  
(ΤΑ∆ΚΥ), Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης  
(ΤΕΑΠΟΚΑ), Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Τράπεζας και  
Αµέρικαν Εξπρές, Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων  
(ΤΕΑΥΕΚ) και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ),  
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταρτίζει κατάλογο τριών  
υποψηφίων από τους οποίους ο Υπουργός επιλέγει τον πρόεδρο ύστερα από  
διαβούλευσή του µε τους εκπροσώπους των ασφαλισµένων και των εργοδοτών που  
έχουν σχέση µε τον ασφαλιστικό φορέα. 
 
 Ο πρόεδρος και τα µέλη των ∆.Σ. διορίζονται µε τριετή θητεία. 
 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι  
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οι πρόεδροι έχουν πλήρη απασχόληση. 
 
 Με όµοια απόφαση µπορεί η προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του παρόντος  
άρθρου διαδικασία επιλογής προέδρου να εφαρµόζεται και σε άλλους Φορείς  
Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 3. Οι πρόεδροι έχουν την υποχρέωση εντός τριών (3) µηνών από το διορισµό  
τους να υποβάλουν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του φορέα τους, καθώς επίσης και στο πρώτο  
τρίµηνο εκάστου έτους απολογιστικό υπόµνηµα µε τα πεπραγµένα του προηγούµενου  
έτους. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή των προαναφεροµένων συνιστά λόγο παύσης. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα  
πλαίσια του σχεδίου δράσης, το περιεχόµενό του, καθώς και οι διαδικασίες  
αναθεώρησης του σχεδίου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
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 4. Οι πρόεδροι και τα µέλη των ∆.Σ. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  
συµµετέχουν σε προγράµµατα επιµόρφωσης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων. Η συµµετοχή στα εν λόγω προγράµµατα είναι υποχρεωτική. Ο  
σχεδιασµός των προγραµµάτων αυτών γίνεται µε τη συνεργασία των κοινωνικών  
εταίρων. 
 
 5. Ο πρόεδρος κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης επιµελείται την έκδοση ανά  
διετία ενηµερωτικού ασφαλιστικού φυλλαδίου, προσαρµοζοµένου στις εκάστοτε  
ισχύουσες ρυθµίσεις. 
 
 6. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει µετά τη λήξη της θητείας των  
υφιστάµενων ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 7. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του Π.∆. 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί σε δύο (2)  
κλιµάκια το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) που απαρτίζεται: 
 
 Α. Το πρώτο κλιµάκιο από τους εξής: 
 
 α) Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας, ως Πρόεδρο, που  
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 
 
 β) Εναν Νοµικό Σύµβουλο Ν.Σ.Κ. ή έναν συνταξιούχο ανώτερο δικαστικό  
λειτουργό ή ένα µέλος ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου  
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος κατά προτίµηση ειδικό στα ασφαλιστικά θέµατα, ως  
Αντιπρόεδρο. 
 
 γ) Ενα µέλος ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού  
Ιδρύµατος µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος. 
 
 δ) Εναν Ειδικό Σύµβουλο ή Επιστηµονικό Συνεργάτη του Υπουργείου µε τον  
αναπληρωτή του. 
 
 ε) Τον Γενικό ∆ιευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης που αναπληρώνεται από ∆ιευθυντή  
της Γενικής Γραµµατείας. 
 
 στ) Εναν Αναλογιστή µε τον αναπληρωτή του. 
 
 ζ) Εναν εκπρόσωπο των εργοδοτών µε τον αναπληρωτήτου. 
 
 η) ∆ύο εκπροσώπους των ασφαλισµένων µε τους αναπληρωτές τους. 
 
 Τα θέµατα που εισάγονται στο κλιµάκιο εισηγούνται κατά σειρά οι αρµόδιοι  
καθ' ύλην προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων ή και υπάλληλοι της αρµόδιας  
∆ιεύθυνσης. 
 
 Ο Πρόεδρος µπορεί να ορίσει και µέλος του κλιµακίου για ειδικότερη µελέτη  
και εισήγηση σε θέµατα που είναι για συζήτηση. 
 
 Αρµοδιότητες του κλιµακίου είναι οι οριζόµενες στην παρ. 5 του Π.∆. 213/1992  
(ΦΕΚ 102 Α). 
 
 Β. Το δεύτερο κλιµάκιο από τους εξής: 
 
 α) Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας, ως Πρόεδρο. 
 
 β) Τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης, που αναπληρώνεται από  
∆ιευθυντή της Γ.Γ.Κ.Α., ως µέλος. 
 
 γ) Τους ∆ιοικητές Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., τους Προέδρους  
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Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Τ.Ε.Α.∆.Υ., µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, ως µέλη. 
 
 δ) Εναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος. 
 
 ε) Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος. 
 
 στ) Εναν (1) ειδικό επιστήµονα σε οικονοµικά θέµατα µε τον αναπληρωτή του,  
ως µέλος. 
 
 ζ) Εναν (1) ειδικό επιστήµονα σε οργανωτικά θέµατα µε τον αναπληρωτή του, ως  
µέλος. 
 
 Στο κλιµάκιο αυτό καλούνται και συµµετέχουν, εφόσον συζητούνται θέµατα του  
Οργανισµού τους, οι πρόεδροι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή και  
υπηρεσιακοί παράγοντες, ως εισηγητές. 
 
 Το κλιµάκιο αποτελεί γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο προς τον Υπουργό  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί θεµάτων επιχειρησιακού σχεδιασµού,  
οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισµού, οικονοµικής οργάνωσης της  
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Φορέων Κοινωνικής  
Ασφάλισης. 
 
 Ο τρόπος λειτουργίας του κλιµακίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια  
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των κλιµακίων διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. 
 
 3. Χρέη γραµµατέων ασκούν υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, που ορίζονται µε την απόφαση διορισµού των λοιπών µελών. 
 
 4. Στον Πρόεδρο και τα µέλη των κλιµακίων καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία  
καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." 
 

 
Αρθρο 24 

 
Οργάνωση τοµέα υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 

 
 1. Στο Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.  
Ε.Τ.Α.Μ.) µπορούν να προσλαµβάνονται ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και  
αποκλειστικής απασχόλησης µε σχέση δηµοσίου δικαίου. 
 
 Εκτός από τους παραπάνω ιατρούς και οδοντιάτρους πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης στην περιοχή αρµοδιότητας των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας  
Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. παρέχουν υπηρεσίες προσωπικοί ιατροί. 
 
 Η αληθής έννοια του άρθρου 10 του Ν.∆. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α), που προβλέπει  
ειδικές συµβάσεις ιατρών και οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. είναι ότι οι  
συµβάσεις αυτές είναι εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
 
 2. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των µόνιµων ιατρών και  
οδοντιάτρων που υπηρετούν στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. κατά το χρόνο έναρξης ισχύος  
του παρόντος νόµου, οι θέσεις που κενούνται µετατρέπονται αυτοδίκαια σε  
θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
 
 3. Οι 1.300 θέσεις ιατρών και οι 200 θέσεις οδοντιάτρων που συστάθηκαν µε το  
άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α), µετατρέπονται αυτοδικαίως σε  
θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
 
 4. Η µετατροπή των λοιπών κενών οργανικών θέσεων µόνιµων ιατρών και  
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οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη των  
Υπηρεσιών Υγείας σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γίνεται µε  
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και  
Πρόνοιας, που εκδίδονται µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 5. Οι θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου  
διαβαθµίζονται σε θέσεις: α) ∆ιευθυντών, β) Επιµελητών Α' και γ) Επιµελητών  
Β' και κατανέµονται ανά υπηρεσία και ειδικότητα µε απόφαση του Υπουργού  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 6. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. οι Μονάδες Πρωτοβάθµιας  
Φροντίδας Υγείας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τον  
ασφαλιστικό πληθυσµό και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και ειδικότερα: 
 
 α) κατηγορία Α' µε δικαιούχους 80.000 και άνω, β) κατηγορία Β' µε  
δικαιούχους 30.000 µέχρι 80.000 και γ) κατηγορία Γ' µε δικαιούχους µέχρι  
30.000. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και ο αναγκαίος αριθµός ιατρών και  
οδοντιάτρων κάθε κατηγορίας. 
 
 

Αρθρο 25 
 

Ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 

 
 1. Οι ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των  
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. παρέχουν  
ολοκληρωµένες υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: α) η παροχή  
ιατρικών υπηρεσιών µε βάση προγραµµατισµένες επισκέψεις ή έκτακτα  
περιστατικά, β) η συµµετοχή στις υγειονοµικές επιτροπές των υπηρεσιών του  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. γ) η διαχείριση του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου  
περίθαλψης, δ) η συµµετοχή στο πρόγραµµα κατ' οίκον νοσηλείας της µονάδας, ε)  
η χρήση κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών πληροφοριακού συστήµατος  
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας όπως ηλεκτρονικό αρχείο ιατρικού φακέλου,  
σύστηµα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, µηχανογραφηµένες συνταγές,  
παραπεµπτικά και κάθε άλλης µορφής µηχανογραφηµένα έντυπα που περιλαµβάνονται  
στο σύστηµα λειτουργίας της µονάδας, στ) η προαγωγή της εν γένει εύρυθµης  
λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών της µονάδας, ζ) η άσκηση ελεγκτικού έργου  
και η) κάθε άλλη αναγκαία υπηρεσία πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας προς τους  
δικαιούχους περίθαλψης. 
 
 2. Οι ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης παρέχουν  
στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. υπηρεσίες πέντε ηµέρες την εβδοµάδα επί επτά και ήµισυ  
(71/2) ώρες ηµερησίως. Οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τα  
επιδόµατα καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις  
αντίστοιχες αµοιβές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. 
 
 3. ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η µε οποιονδήποτε τρόπο  
απασχόληση στον ιδιωτικότοµέα των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και  
αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.του παρόντος νόµου. 
 
 Η παράβαση του προηγούµενου εδαφίου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα σύµφωνα µε  
την παράγραφο 1 εδάφιο α' του άρθρου 77 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) και  
συνεπάγεται την άµεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής άσκησης  
καθηκόντων κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α). 
 
 4. Οι θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης πληρούνται µετά από  
προκήρυξη. Στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων µπορούν να συµµετάσχουν ιατροί  
και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε οποιαδήποτε σχέση, καθώς και ιδιώτες  
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ιατροί και οδοντίατροι. Οι ιατροί και οδοντίατροι του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που  
καταλαµβάνουν θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, πλήρους και  
αποκλειστικής απασχόλησης ανεξάρτητα από τη βαθµίδα για την οποία επιλέγονται  
τοποθετούνται µε πενταετή θητεία. Στο τέλος της θητείας τους επανακρίνονται  
και, εφόσον επανεπιλεγούν, µονιµοποιούνται. 
 
 Μόνιµοι ιατροί και οδοντίατροι, εφόσον δεν επανεπιλεγούν ως πλήρους και  
αποκλειστικής απασχόλησης ή δεν αποδεχθούν τη βαθµίδα στην οποία επιλέγονται  
από τα Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ.), καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις  
µόνιµων ιατρών ή οδοντιάτρων µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε  
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων στους  
ενδιαφεροµένους. 
 
 Μη υποβολή της αίτησης επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της σχέσης µε το Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. Ιατροί και οδοντίατροι που παρείχαν στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τις  
υπηρεσίες τους πριν από την επιλογή τους σε θέση πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν  
επανεπιλεγούν ή δεν αποδεχθούν τη βαθµίδα στην οποία επιλέγονται από τα  
ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ., επανέρχονται µε την αυτή σχέση εργασίας που είχαν πριν  
την επιλογή τους ως ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης, εφόσον ζητήσουν τούτο µε σχετική αίτησή τους µέσα σε  
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων στους  
ενδιαφεροµένους. Μη υποβολή της αίτησης επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της  
σχέσης µε το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 5. Η επιλογή των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης γίνεται ύστερα από κρίση Συµβουλίων Επιλογής Ιατρικού και  
Οδοντιατρικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ.), που  
συγκροτούνται µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 
 α) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. Παθολογικού Τοµέα, β) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. Χειρουργικού  
Τοµέα, γ) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. Εργαστηριακού Τοµέα και δ) ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ.  
Οδοντιατρικού Τοµέα. Για τους παραπάνω τοµείς µπορούν να συγκροτούνται  
περισσότερα του ενός ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. ανάλογα µε τον όγκο των εργασιών.  
Κάθε ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. είναι αρµόδιο για την κρίση των υποψηφίων όλων των  
βαθµίδων. 
 
 Τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. µπορούν κατά την κρίση τους να καθορίσουν τη βαθµίδα  
ένταξης σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς να δεσµεύονται  
από το σχετικό αίτηµα του ενδιαφεροµένου. 
 
 Τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. συγκροτούνται µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. κάθε φορά που γίνεται προκήρυξη για πλήρωση θέσεων πλήρους και  
αποκλειστικής απασχόλησης. 
 
 Κάθε ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. είναι πενταµελές και αποτελείται από: 
 
 α) έναν (1) ιατρό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.  
και προκειµένου για το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. Οδοντιατρικού Τοµέα έναν (1)  
οδοντίατρο, 
 
 β) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, 
 
 γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιστηµονικού  
Υγειονοµικού Προσωπικού Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., 
 
 δ) δύο (2) ιατρούς αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας µε τους κρινόµενους οι  
οποίοι ασκούν και χρέη εισηγητή. 
 
 Τα υπό στοιχεία β' και γ' µέλη υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους  
συλλογικούς φορείς. 
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 Οταν στα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. κρίνονται οδοντίατροι για κάλυψη θέσεων πλήρους  
και αποκλειστικής απασχόλησης, µετέχει ως µέλος εκπρόσωπος της Πανελλήνιας  
Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας αντικαθιστώντας τον εκπρόσωπο του Πανελλήνιου  
Ιατρικού Συλλόγου. 
 
 Στα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. µπορούν κατά την κρίση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. να  
ορίζονται ως µέλη καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ιατρικών και  
οδοντιατρικών σχολών και διευθυντές τµηµάτων ή µονάδων του Ε.Σ.Υ. 
 
 Με την απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για τη συγκρότηση των  
ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. ορίζεται και ο πρόεδρος αυτών. 
 
 Ο πρόεδρος και τα µέλη των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. ορίζονται µε τους αναπληρωτές  
τους. 
 
 Χρέη γραµµατέα σε κάθε ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. ασκεί υπάλληλος των κλάδων ΠΕ  
∆ιοικητικού Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού που ορίζεται µε τον  
αναπληρωτή του. Ο γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη γενική γραµµατειακή  
εξυπηρέτηση του Συµβουλίου, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και τη  
φάση προετοιµασίας των αιτήσεων. Ο γραµµατέας τηρεί πρωτόκολλο και  
ηλεκτρονικό αρχείο. 
 
 6. Στον πρόεδρο, στα µέλη και στους γραµµατείς των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ.  
καταβάλλεται αποζηµίωση που καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας  
και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 7. Η επιλογή των ιατρών και οδοντιάτρων για κατάληψη θέσης πλήρους και  
αττοκλειστικής απασχόλησης γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια. 
 
 Τα κριτήρια, η ειδική βαθµολογία κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλη  
αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του  
∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 8. Για την κατάληψη θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από ήδη  
υπηρετούντες ιατρούς και οδοντιάτρους του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. δεν ισχύει  
περιορισµός ορίου ηλικίας. 
 
 9. Ο διορισµός των επιλεγέντων ιατρών και οδοντιάτρων γίνεται µε απόφαση του  
∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 10. Ειδικά για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης που δεν ρυθµίζονται µε τον  
παρόντα νόµο εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους  
µόνιµους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Για τα λοιπά θέµατα των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο  
εφαρµόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες για τους ιατρούς και οδοντιάτρους  
του Ε.Σ.Υ. διατάξεις. 
 

Αρθρο 26 
 

Προσωπικός ιατρός Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 

 1. Στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθιερώνεται ο θεσµός του προσωπικού ιατρού. 
 
 Ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους  
δικαιούχους περίθαλψης από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ειδικότερα, ο προσωπικός ιατρός  
παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, διάγνωσης και θεραπείας,  
παροχής ιατρικών συµβουλών και οδηγιών, φαρµακευτικής περίθαλψης, δηµιουργίας  
και ενηµέρωσης του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και κάθε άλλης αναγκαίας  
φροντίδας υγείας. 
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 2. Οι δικαιούχοι περίθαλψης από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. έχουν δικαίωµα χωρίς  
προηγούµενη υποχρεωτική παραποµπή από τον προσωπικό τους ιατρό, για απευθείας  
πρόσβαση στους: α) ιατρούς των Μονάδων Υγείας των ακόλουθων ειδικοτήτων:  
∆ερµατολόγου, Οφθαλµίατρου, Νευρολόγου, Ψυχίατρου, Γυναικολόγου, Χειρουργού,  
Παιδίατρου και β) Οδοντιάτρους. 
 
 3. Ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες στο ιατρείο του στους δικαιούχους  
περίθαλψης που είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο που του παρέχει το Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. για πέντε ηµέρες την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας  
των προσωπικών ιατρών και τη σχετική σύµβαση που υπογράφει µε το Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες την εβδοµάδα το ωράριο του προσωπικού ιατρού  
περιλαµβάνει πρωινή και απογευµατινή απασχόληση. 
 
 Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Μονάδας Υγείας του I.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.µπορεί να  
µεταβάλλεται ο αριθµός των ηµερών, το συνεχόµενο και διακοπτόµενο ωράριο και  
να διαφοροποιείται κατά περιοχές ή περιόδους, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις  
ιδιαιτερότητες της περιοχής. 
 
 4. Ο προσωπικός ιατρός κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας  
του δέχεται αποκλειστικά και µόνο δικαιούχους περίθαλψης του Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ.  
Επίσης, µε βάση τον προγραµµατισµό της Μονάδας Υγείας που υπάγεται,  
υποχρεούται να πραγµατοποιεί κατ' οικον επισκέψεις για τους κλινήρεις  
ασθενείς που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του. Οι επισκέψεις θα γίνονται σε  
προκαθορισµένες ώρες του ωραρίου απασχόλησης στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του  
προσωπικού ιατρού. 
 
 5. Oταν προσωπικός ιατρός βρίσκεται σε άδεια ή κωλύεται να εκπληρώσει τις  
συµβατικές του υποχρεώσεις, ο ∆ιευθυντής της Μονάδας Υγείας του Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. ορίζει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος δικαιούται πρόσθετη αµοιβή  
για το χρονικό διάστηµα αντικατάστασης. 
 
 6. Ο προσωπικός ιατρός είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, ο οποίος συµβάλλεται  
µε το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Το περιεχόµενο της σύµβασης  
του προσωπικού ιατρού µε το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητή  
του, η οποία περιλαµβάνει και όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους, τα  
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού ιατρού. 
 
 Περισσότεροι προσωπικοί ιατροί έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν από κοινού  
σύµβαση µε το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον αυτό  
χώρο. Το περιεχόµενο της σύµβασης καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητή του  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 7. Οι µόνιµοι ιατροί του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που ήδη υπηρετούν ως οικογενειακοί  
ιατροί, εφόσον δεν καταλάβουν θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,  
διατηρούν την εργασιακή σχέση και το ωράριό τους, έχουν όµως κατά τα λοιπά  
τις υποχρεώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, των δεύτερου και  
τρίτου εδαφίων της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 
 
 Όσοι υπηρετούσαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.  
ως οικογενειακοί ιατροί µε συµβάσεις του άρθρου 10 του Ν.∆. 1204/1972 (ΦΕΚ  
123 Α), εφόσον δεν καταλάβουν θέση ιατρού πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης, συνεχίζουν να απασχολούνται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού  
δικαίου αορίστου χρόνου ως οικογενειακοί ιατροί. 
 
 8. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζεται η διαδικασία  
εγγραφής των δικαιούχων περίθαλψης στο µητρώο του προσωπικού ιατρού. Κάθε  
προσωπικός ιατρός µπορεί να εγγράψει στο µητρώο του µέχρι δύο χιλιάδες  
(2.000) δικαιούχους περίθαλψης. 
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 9. Ως προσωπικοί ιατροί µπορούν να απασχοληθούν ιατροί µε ειδικότητα: (α)  
Παθολογίας, (β) Γενικής Ιατρικής, (γ) άλλης ιατρικής ειδικότητας, η οποία  
ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και  
Υγείας και Πρόνοιας, µετά από γνωµοδότηση του Κ.Ε.Σ.Υ. και σχετική  
επανεκπαίδευση, (δ) ιατρών χωρίς ειδικότητα, εφόσον ασκούν ήδη για επτά (7)  
τουλάχιστον έτη καθήκοντα ιατρού στις Μονάδες Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 10. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζονται τα ελάχιστα  
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προσωπικών ιατρών, η διαδικασία υποβολής  
αιτήσεων των ενδιαφεροµένων να συµβληθούν ως προσωπικοί ιατροί, τα κριτήρια  
επιλογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 11. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκδίδεται ο Κανονισµός  
λειτουργίας του θεσµού του προσωπικού ιατρού. Ο τρόπος και το ύψος της  
αµοιβής του προσωπικού ιατρού καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας  
και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα  
από εισήγηση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., και δεν µπορεί να υπερβαίνει  
την αντίστοιχη αµοιβή του Επιµελητή Β' του Ε.Σ.Υ. 
 
 

Αρθρο 27 
 

Ασφαλιστικά θέµατα ιατρών και οδοντιάτρων 
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ειδικές διατάξεις 

 
 1. Οι ιατροί και οδοντίατροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυµα  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) µε  
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχουν προσληφθεί σε αυτό  
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1992, µπορούν παράλληλα µε την ασφάλισή τους στο  
Ταµείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) να υπαχθούν και  
στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας οι  
ίδιοι το σύνολο των εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη για τον παραπάνω κλάδο.  
Η υπαγωγή στην ασφάλιση γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων που  
υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από τη δηµοσίευση του  
νόµου αυτού. 
 
 2. Η προϋπηρεσία των προσώπων της παρ. 1 µε την αυτή ιδιότητα στο Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. και µέχρι δέκα έτη κατ' ανώτατο όριο αναγνωρίζεται κατόπιν υποβολής  
σχετικής αίτησης ως συντάξιµη µε καταβολή από τους ίδιους του συνόλου των  
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου κλάδου κύριας σύνταξης. Το  
ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα υπολογίζεται µε βάση τις  
αποδοχές και το ποσοστό του κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισµένου, όπως  
έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Σε καµία  
περίπτωση ως βάση υπολογισµού των εισφορών δεν λαµβάνονται υπόψη αποδοχές που  
υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής  
κλάσης, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό που  
προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται  
από τον ασφαλισµένο είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ισάριθµες µε τους µήνες που  
αναγνωρίζονται, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι ανώτερος των 120.  
Εφόσοντο ανωτέρω ποσό καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό  
(5%). Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε τρεις µήνες από την  
κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Μέσα στο ίδιο τρίµηνο πρέπει να  
καταβληθεί και η πρώτη δόση, σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις.  
Κάθε επόµενη δόση πρέπει να καταβάλλεται µέχρι την αντίστοιχη ηµεροµηνία κάθε  
επόµενου µήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης εξόφλησης δόσης, το ποσό επιβαρύνεται  
µε τα προβλεπόµενα για τις καθυστερούµενες εισφορές πρόσθετα τέλη. 
 
 Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται µετά την εξόφληση των οφειλόµενων εισφορών  
που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου πριν την εξόφληση του οφειλόµενου  
ποσού, το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα από τα  
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δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία µεταβιβάζεται η σύνταξη. 
 
 3. Αν ο ασφαλισµένος αποβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης, το δικαίωµα της  
αναγνώρισης δύναται να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία  
µεταβιβάζεται η σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή, ως αποδοχές επί των οποίων  
υπολογίζονται οι εισφορές για τον αναγνωριζόµενο χρόνο ορίζονται οι αποδοχές  
τις οποίες ελάµβανε ο ασφαλισµένος κατά τον τελευταίο µήνα εξόδου του από την  
υπηρεσία, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και µέχρι  
το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης,  
όπως ισχύει την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή του οφειλόµενου  
ποσού γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 η δε σύνταξη αρχίζει  
να καταβάλλεται µόνο µετά την ολοσχερή εξόφληση των οφειλόµενων εισφορών. 
 
 4. Όσοι από τους αναφεροµένους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπαχθούν  
στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. παράλληλα µε την ασφάλισή τους στο  
Ταµείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) εξαιρούνται από  
την εφαρµογή του α' εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 982/1979  
(ΦΕΚ 239 Α). 
 
 5. Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη  
αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε όποια γεωγραφική περιοχή διαπιστώνεται  
έλλειψη, αλλά και για ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες ασθενών να συνεργάζεται µε  
ιατρούς µε σύµβαση µίσθωσης έργου. 
 
 Ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής των ιατρών αυτών καθορίζεται µε απόφαση του  
∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ανάλογα µε την περιοχή ή την κατηγορία των  
ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων ασθενών, στους οποίους οι ιατροί αυτοί θα  
παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 
 
 Οι ιατροί αυτοί δεν θα µπορεί να υπερβαίνουν σε καµία περίπτωση το 2% του  
συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων των ιατρών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 6. Στις ∆ιευθύνσεις του Τοµέα Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των Κεντρικών και  
των Περιφερειακών Υπηρεσιών προιστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ  
Οδοντιάτρων µε εξαίρεση: α) τη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικών Υπηρεσιών β) τη  
∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας, γ) τα Νοσοκοµεία, δ) τα  
∆ιαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικής της Εργασίας, ε) τις Υπηρεσίες Υγειονοµικών  
Επιτροπών Αναπηρίας, στ) τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής και ζ) τα Κέντρα  
Παιδοψυχικής Υγιεινής, που προίστανται µόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών. 
 
 7. Σε όσα Τµήµατα των διευθύνσεων του Τοµέα Υγείας των Κεντρικών Υπηρεσιών  
και των Νοµαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας, µε εξαίρεση τους Σταθµούς  
Αµεσης Βοήθειας, προβλέπεται σύµφωνα µε τον Οργανισµό του Ι.Κ.Α. (Π.∆.  
266/1989, ΦΕΚ 127 Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 363/1992 (ΦΕΚ 184 Α), να  
προίστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών, προίστανται υπάλληλοι των Κλάδων  
ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Οδοντιάτρων. 
 
 8. Σε υπηρεσίες επιπέδου Τµήµατος των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας του  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε οδοντιατρικό αποκλειστικά αντικείµενο προίσταται υπάλληλος  
του Κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων. 
 
 9. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζονται οι τεχνικές και  
λοιπές προδιαγραφές των εντύπων που χορηγεί το προσωπικό όλων των κατηγοριών  
των υπηρεσιών υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. έτσι ώστε αυτά να εναρµονίζονται και  
να είναι συµβατά µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Πρωτοβάθµιας  
Φροντίδας Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 10. Στις υπηρεσίες του Τοµέα Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α. Μ. εφαρµόζονται  
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ  
197 Α) για δυσπρόσιτες, αποµονωµένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς  
και για την παροχή υπηρεσιών από Ειδικά Κέντρα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. σε  
ασθενείς ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. 
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 11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ  
270 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Σε αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση για κάθε οριστική γνωµάτευση του  
ενός εκ των δύο πινακίων των υγειονοµικών επιτροπών που συµµετέχουν, ποσού  
ίσου µε την αµοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το ∆ηµόσιο στους  
συµβεβληµένους µε αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο." 
 
 12. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "9. Οι ιατροί του ειδικού σώµατος των υγειονοµικών επιτροπών µετακινούνται  
κάθε µήνα εκτός έδρας, ύστερα από δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την κάλυψη  
της θέσης του Προέδρου ήτου µέλους των υγειονοµικών επιτροπών των επαρχιακών  
υποκαταστηµάτων και καταβάλλονται σε αυτούς έξοδα κινήσεως και ηµερήσια  
αποζηµίωση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ως εξής: 
 
 ∆ύνανται να ταξιδεύουν µε πλοίο και τρένο στη β' θέση και στην οικονοµική  
θέση σε αεροπλάνο, όπως ορίζει για την κατηγορία ΙΙΙ των µετακινούµενων  
δηµοσίων υπαλλήλων η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α). 
 
 Επίσης καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης της κατηγορίας ΙΙΙ της παρ. 3 του  
άρθρου 8 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α). 
 
 Τέλος καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων τα  
οποία προκαλούνται λόγω της µετακίνησης και παραµονής του εκτός έδρας για  
εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α)." 
 
 13. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "10. Στους ιατρούς των υγειονοµικών επιτροπών, καθώς και στους εισηγητές των  
υγειονοµικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση, για κάθε κρινόµενο  
περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωµάτευση, ποσού ίσου µε την  
αµοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το ∆ηµόσιο στους συµβεβληµένους µε αυτό  
ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο και, προκειµένου για κατ' οίκον εξέταση  
περιστατικών αναπηρίας, ποσού ίσου µε την αµοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε  
από το ∆ηµόσιο στους συµβεβληµένους µε αυτό ιατρούς για την κατ' οίκον  
εξέταση." 
 
 14. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α)  
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
 "Στους ιατρούς µέλη της παραπάνω επιτροπής δειγµατοληπτικού ελέγχου  
καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9 του  
παρόντος άρθρου για κάθε γνωµάτευση που ελέγχουν." 
 
 15. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού για την πρόσληψη του προσωπικού  
ιατρού µε σύµβαση µίσθωσης έργου του άρθρου 26 του νόµου αυτού και των ιατρών  
µε σύµβαση µίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αποκλείεται η  
εφαρµογή του άρθρου 10 του Ν.∆. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α)), εφαρµοζοµένων των  
διατάξεω του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), όπως ισχύει. 
 
 

Αρθρο 28 
 

Θέµατα Προσωπικού των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης Σύσταση Γενικής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής 

στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και αναδιάρθρωση θέσεων προσωπικού 
 
 1. Συνιστώνται στο γραφείο του προέδρου του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής  
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Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) τέσσερις (4) θέσεις και στο γραφείο των  
προέδρων των Ταµείων Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµόσιων Εργων  
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) και Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από  
δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων σχολών τριτοβάθµιας  
εκπαίδευσης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, των οποίων  
η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του προέδρου. 
 
 Οι ειδικοί συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα µε την αποχώρηση,  
για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται  
οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή αξίωση. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αµοιβή των ειδικών συνεργατών. 
 
 2. Στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) συνιστώνται  
∆ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία, ως εξής: 
 
 α) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω  
Τµήµατα: 
 
 Τµήµα ∆ιοίκησης Εκπαίδευσης Οργάνωσης 
 
 Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Λογιστηρίου 
 
 Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Ακινήτων 
 
 β) ∆ιεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα: 
 
 Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων Μητρώου 
 
 Τµήµα Συγχωνευόµενων Ταµείων 
 
 γ) ∆ιεύθυνση Παροχών η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα: 
 
 Τµήµα Συντάξεων 
 
 Τµήµα Συγχωνευόµενων Ταµείων 
 
 δ) Τµήµα Πληροφορικής 
 
 ε) Τµήµα Γραµµατείας 
 
 στ) Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων. 
 
 3. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. συνιστώνται οι παρακάτω  
θέσεις: 
 
 α) ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 Μία (1) θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  
δικαίου ορισµένου χρόνου υπαγόµενη απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για  
την επιστηµονική υποστήριξη του έργου αυτού. 
 
 Η πρόσληψη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού γίνεται µε τις διατάξεις του  
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, µε σύµβαση διάρκειας πέντε (5) ετών, που µπορεί να  
ανανεώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης αυτής πρέπει να έχουν τα προσόντα του  
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του  
άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α). 
 
 Στο ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της παραγράφου αυτής καταβάλλονται  
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αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και  
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 β) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 Κατηγορία ΠΕ, θέσεις δεκαπέντε (15) 
 
 Κατηγορία ΤΕ, θέσεις πέντε (5) 
 
 Κατηγορία ∆Ε, θέσεις τρεις (3) 
 
 Κατηγορία ΥΕ, θέσεις τρεις (3) 
 
 γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 
 
 ∆ύο (2) θέσεις δικηγόρων εκτων οποίων µία (1) θέση µε άδεια δικηγορίας στον  
Αρειο Πάγο και µία (1) θέση µε άδεια δικηγορίας στο Εφετείο. 
 
 Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι  
κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων των  
Τµηµάτων και του Γραφείου, οι ειδικότητες των κλάδων του προσωπικού, η  
κατανοµή των θέσεων προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια  
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 4. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ενιαίου Ταµείου  
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και µέχρις ότου συσταθεί και  
συγκροτηθεί το υπηρεσιακό του συµβούλιο, εξετάζονται από το υπηρεσιακό  
συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 5. Συνιστώνται στο Ταµείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) οι  
παρακάτω οργανικές θέσεις: 
 
 α) Στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ, θέσεις τέσσερις  
(4) στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 β) Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών (Ειδικότητας Παθολόγων) της κατηγορίας ΠΕ, θέσεις  
τρεις (3) στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 γ) Στον κλάδο ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, θέσεις επτά (7)  
στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 Οι θέσεις αυτές κατανέµονται στις Περιφερειακές Μονάδες του Ταµείου µε  
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Α.Ξ.Υ. 
 
 6. Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµόσιων Εργων  
(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις, οι οποίες  
προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες των αντίστοιχων κλάδων: 
 
 α. ∆έκα (10) θέσεις Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ  
στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 β. Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ στους  
βαθµούς ∆' Α'. 
 
 Οι θέσεις αυτές κατανέµονται στις Περιφερειακές Μονάδες του Ταµείου µε  
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
 
 7. Στο Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων Πειραιώς συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές  
θέσεις: 
 
 Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ στους βαθµούς ∆' Α'. 
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 Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών (ειδικότητας Παθολόγου) της  
κατηγορίας ΠΕ στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ στους  
βαθµούς ∆' Α'. 
 
 8. Στο Ταµείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου  
(Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις: 
 
 α) Στον Κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ, θέσεις δύο (2)  
στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 β) Στον Κλάδο ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, θέση µία (1)  
στους βαθµούς ∆' Α'. 
 
 9. Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που  
υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στο Τ.Ε.Β.Ε. και Τ.Α.Ε. εφόσον µε  
απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)  
κριθεί ότι πλεονάζει, µεταφέρεται χωρίς αίτησή του, µε την ίδια εργασιακή  
σχέση και τη θέση που κατέχει µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µία φορά, σε υπηρεσίες Ασφαλιστικών Οργανισµών  
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες  
εδρεύουν στον ίδιο νοµό. Μεταφορά σε άλλο νοµό επιτρέπεται µόνο µε αίτηση του  
υπαλλήλου και µε την ίδια διαδικασία. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία  
µεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 10. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες της ∆ιοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. συνιστάται  
Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, καταργουµένης της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής του  
Ιδρύµατος. 
 
 Με απόφαση του ∆ιοικητή που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  
καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της προαναφερόµενης Γενικής  
∆ιεύθυνσης Πληροφορικής και ταυτόχρονης κατάργησης της ∆ιεύθυνσης  
Πληροφορικής. 
 
 11. Η Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: 
 
 α) ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης αποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα: 
 
 Τµήµα ∆ιαχείρισης Μικροϋπολογιστών και Περιφερειακών. 
 
 Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. 
 
 Τµήµα ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων. 
 
 Τµήµα Αµεσης Βοήθειας (Help Desk). 
 
 β) ∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης αποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα: 
 
 Τµήµα Εισαγωγής, Επεξεργασίας και Ελέγχου Στοιχείων. 
 
 Τµήµα Παραγωγής και ∆ιακίνησης Αναφορών. 
 
 Τµήµα Ροής Εφαρµογών και Αξιοποίησης ∆εδοµένων. 
 
 Τµήµα Ανταλλαγής και Συνεκµετάλλευσης ∆εδοµένων. 
 
 γ) ∆ιεύθυνση Εφαρµογών αποτελούµενη από τα εξής Τµήµατα: 
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 Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης. 
 
 Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Ασφάλισης. 
 
 Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών Υγείας. 
 
 Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Υγείας. 
 
 Τµήµα ∆ιαδικτυακών Εφαρµογών (Internet Intranet). 
 
 δ) Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
 
 ε) Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας Εφαρµογών και Συστηµάτων. 
 
 στ) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 
 
 12. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική  
∆ιεύθυνση Πληροφορικής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 13. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και στις ∆ιευθύνσεις Τεχνικής  
Υποστήριξης, Εκµετάλλευσης και Εφαρµογών προΙστανται οι υπάλληλοι του κλάδου  
ΠΕ Πληροφορικής. 
 
 Στα Τµήµατα προΙστανται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ  
Πληροφορικής εκτός από το Τµήµα Αµεσης Βοήθειας στο οποίο προίσταται  
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ∆Ε Προσωπικού Η/Υ  
και το αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης στο οποίο  
προΙσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού   
Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 
 
 14. Συνιστάται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µία (1) θέση Γενικού ∆ιευθυντή του κλάδου  
ΠΕ Πληροφορικής, για την πλήρωση της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή, της Γενικής  
∆ιεύθυνσης Πληροφορικής, µε µείωση αντίστοιχα της υφιστάµενης θέσης µε βαθµό  
∆ιευθυντή του ίδιου κλάδου. 
 
 Συνιστώνται στο I.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τρεις (3) θέσεις µε βαθµό ∆ιευθυντή, για την  
πλήρωση των θέσεων των ∆ιευθύνσεων Τεχνικής Υποστήριξης, Εκµετάλλευσης και  
Εφαρµογών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής, µε µείωση αντίστοιχα των  
θέσεων των ενιαίων βαθµών ∆' Α' του ίδιου κλάδου. 
 
 15. Μεταφέρονται εκατόν τριάντα πέντε (135) κενές θέσεις του Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. και συγκεκριµένα είκοσι τέσσερις (24) θέσεις του κλάδου ΠΕ  
Πληροφορικής, σαράντα επτά (47) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, εξήντα  
τέσσερις (64) θέσεις του κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ και προσαυξάνουν τις θέσεις  
των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού κατά εβδοµήντα µία (71) και ΤΕ  
∆ιοικητικού Λογιστικού κατά εξήντα τέσσερις (64). 
 
 16. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των Κλάδων ΠΕ  
∆ιοικητικού Οικονοµικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, ΤΕ  
Πληροφορικής και ∆Ε Προσωπικού Η/Υ ανακατανέµονται µεταξύ των Κεντρικών και  
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, ως εξής: 
 
 α) Κεντρικές Υπηρεσίες: 
 
 Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Οικονοµικός θέσεις διακόσιες σαράντα δύο (242), κλάδος  
ΠΕ Πληροφορικής θέσεις πενήντα τέσσερις (54), κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός   
Λογιστικός θέσεις σαράντα (40), κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις εξήντα επτά  
(67), κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ θέσεις εκατόν είκοσι τέσσερις (124). 
 
 β) Περιφερειακές Υπηρεσίες: 
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 Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Οικονοµικός θέσεις δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά  
(2.187), κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις πέντε (5), κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός   
Λογιστικός θέσεις τετρακόσιες εβδοµήντα εννέα (479), κλάδος ΤΕ Πληροφορικής  
θέσεις δέκα (10), κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ θέσεις πενήντα τρεις (53). 
 
 17. Η Φ.21/391/3.3.1998 (ΦΕΚ 247 Β) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Κατανοµή οργανικών θέσεων κλάδων Πληροφορικής στις  
περιφερειακές µονάδες του Ι.Κ.Α." καταργείται. 
 

Αρθρο 29 
 

∆ιατάξεις Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 
 
 1. Η περίπτωση 1 του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, καθώς και το πρώτο εδάφιο  
της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισµού "∆ιαρθρώσεως, Συνθέσεως και  
Αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α." (ΥΑΕ4/Φ.34 οικ.4279/1971, ΦΕΚ 678 Β),  
αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 α. "Ως προϊστάµενοι των Κλάδων Α, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Η, Ι και Κύριας Ασφάλισης  
τοποθετούνται υπάλληλοι του Οργανισµού µε βαθµό Α1 ή Α2 που προέρχονται από  
τον Κλάδο ∆ιοίκησης. Ως προϊστάµενος του Κλάδου Φαρµακευτικής Περίθαλψης  
τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου Φαρµακοποιών µε βαθµό Α1 ή Α2." 
 
 β. "Ως προϊστάµενοι των Τµηµάτων τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου  
∆ιοίκησης µε βαθµούς Α2 ή Α3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλοι του ίδιου  
κλάδου µε βαθµό Α4, εκτός από τα τµήµατα ΙΑ1 και ΙΑ2 που τοποθετούνται  
υπάλληλοι του κλάδου Φαρµακοποιών µε βαθµό Α2 ή Α3 και σε περίπτωση έλλειψης  
υπάλληλοι του ίδιου κλάδου µε βαθµό Α4 και το Τµήµα Ι∆1 που τοποθετείται  
υπάλληλος του κλάδου Ιατρών µε βαθµό Α2 ή Α3 και σε περίπτωση έλλειψης  
υπάλληλος του ίδιου κλάδου µε βαθµό Α4." 
 
 2. α) Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) µε αποφάσεις του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου του δύναται, κατ' εξαίρεση από κάθε αντίθετη διάταξη,  
να συνάπτει δανειοληπτικές συµβάσεις µε την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  
(Α.Τ.Ε.) για την κάλυψη ταµιακών αναγκών των Κλάδων Κύριας Ασφάλισης Αγροτών  
και Υγείας µε ενέχυρο οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία ανήκουν στα  
χαρτοφυλάκια οµολόγων των ανωτέρω κλάδων, αντίστοιχα. 
 
 β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Γ.Α. µε απόφασή του αναθέτει στην Α.Τ.Ε.  
παράλληλα µε τη συνεργασία του εδαφίου α' και την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών  
εν όλω ή εν µέρει: 
 
 ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου οµολόγων. 
 
 Πληρωµή συντάξεων. 
 
 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών. 
 
 Εκκαθάριση νοσηλίων νοσοκοµείων και ατοµικών δαπανών υγείας ασφαλισµένων. 
 
 Εκκαθάριση φαρµακευτικών συνταγών. 
 
 Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 "Σύσταση  
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" 
 
 Παροχή συµβουλών και εν γένει συνδροµή του Ο.Γ.Α. στις διαπραγµατεύσεις του  
µε τρίτους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό του. 
 
 γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Γ.Α. καταρτίζει τις ανωτέρω συµβάσεις των  
εδαφίων α' και β' µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του  
Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Β), του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), της Υ.Α.  
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Γ/34/4237/1979 (ΦΕΚ 198 Β) ("Κανονισµός Προµηθειών Ο.Γ.Α."), καθώς και κάθε  
άλλης σχετικής διάταξης. 
 
 δ) Η διάρκεια της συµβάσεως που προβλέπεται στο εδάφιο α', καθώς και των  
προσαρτηµάτων της που προβλέπονται στο εδάφιο β' δεν µπορεί να υπερβαίνει τα  
πέντε έτη, µε δυνατότητα των συµβαλλόµενων µερών να την παρατείνουν µία µόνο  
φορά, το πολύ για πέντε επιπλέον έτη. 
 
 ε) Οι επί µέρους όροι των συµβάσεων καθορίζονται µε διαπραγµάτευση µεταξύ  
των συµβαλλόµενων µερών και σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  
Ο.Γ.Α. 
 
 στ) Για την εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεών της η Α.Τ.Ε.  
δικαιούται να χρησιµοποιήσει τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
 
 3. Το ∆.Σ. του Ο.Γ.Α. για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του, µε  
αιτιολογηµένη απόφασή του, δύναται να αναθέτει ύστερα από διαγωνισµό σε  
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την καταχώρηση στοιχείων στα µηχανογραφικά του  
προγράµµατα ή γενικά την επεξεργασία αυτών, όταν το προσωπικό του Κλάδου  
Μηχανογράφησης δεν επαρκεί. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού εγκρίνεται η  
ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών. 
 
 4. Η έννοια της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4169/1961  
είναι ότι ο Ο.Γ.Α. απολαύει ανεξαιρέτως όλων των ατελειών και ουσιαστικών  
προνοµίων, ως εάν να είναι το ίδιο το ∆ηµόσιο. 
 
 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α) "Σύσταση  
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "2. Σκοπός του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και η εφαρµογή  
προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, διακοπών, εκδροµών, δωρεάν παροχή  
εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού,  
γενικότερης ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσµού της χώρας, η  
παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων και βραβείων σε πολύτεκνες µητέρες, καθώς και  
τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθµούς, η ανάληψη δαπανών για επιµορφωτικά  
σεµινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, καθώς και  
η συµµετοχή σε προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ενωσης συναφή προς τους σκοπούς του  
Λογαριασµού." 
 
 6. α. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 3  
του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
 "Οι προγραµµατικές συµβάσεις προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης, το  
περιεχόµενο αυτής, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το  
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, το ύψος της προκαταβολής το οποίο  
µπορεί να ορίζεται µέχρι το 95% του προϋπολογισθέντος ποσού της σύµβασης, τη  
διαδικασία εκκαθάρισης, τις ρήτρες σε βάρος των συµβαλλοµένων που παραβαίνουν  
τους όρους και υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στο ∆.Σ. του  
Ο.Γ.Α." 
 
 β. Η τελευταία περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του  
Κανονισµού "∆ιαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών του  
Ο.Γ.Α.", που προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ  
214 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
 "Την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών στον Κλάδο  
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. για την πληρωµή των παροχών του Λ.Α.Ε., τη  
λογιστική παρακολούθηση αυτού και για την εισήγηση στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή  
του Προϋπολογισµού και του Απολογισµού του Λογαριασµού." 
 
 γ. Η τελευταία περίπτωση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του  
Κανονισµού "∆ιαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρµοδιστήτων των Υπηρεσιών του  



06.2004                                                                                                                                                                       www.adedy.gr - 68 -

Ο.Γ.Α.", που προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ  
214 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
 "Την ευθύνη για την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη όλων των εγγράφων και των  
δικαιολογητικών δαπανών του Λογαριασµού, τα οποία αποδεικνύουν το νόµιµο των  
πληρωµών του Λογαριασµού, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της τελευταίας  
περίπτωσης του εδαφίου β' του παρόντος." 
 
 7. Καθήκοντα ελεγκτή ιατρού δύναται να ανατίθενται και σε ιδιώτες ιατρούς,  
οι οποίοι συµβάλλονται µε τον Ο.Γ.Α. µε σύµβαση µίσθωσης έργου. 
 
 8. Συνιστάται στον Ο.Γ.Α. Επιτροπή ∆ιαχείρισης Παροχών Υγείας, η οποία  
αποτελείται: 
 
 α) από τον ∆ιοικητή του Ο.Γ.Α. ως Πρόεδρο, µε ανα πληρωτή του τον  
Υποδιοικητή, 
 
 β) από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
 
 γ) από δύο (2) υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. µε βαθµό Α1 και 
 
 δ) από έναν (1) επιστήµονα µε γνώση σε θέµατα οικονοµικών υγείας. 
 
 Τα υπό στοιχεία γ' και δ' µέλη υποδεικνύονται από τον ∆ιοικητή του Ο.Γ.Α. 
 
 Τα µέλη διορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. 
 
 Ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται µε  
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε τριετή θητεία. 
 
 Γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος του Ο.Γ.Α.  
µε απόφαση του ∆ιοικητή. 
 
 Εργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία πολιτικών του Ο.Γ.Α. για τον έλεγχο  
των δαπανών υγείας, την ορθολογική διαχείρισή τους, την αγορά υπηρεσιών  
υγείας, τη βελτίωση της παρεχόµενης περίθαλψης στους ασφαλισµένουςτου, τη  
σύναψη συµβάσεων µε συνεργαζόµενους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς  
και την εξέταση των προσφυγών των ασφαλισµένων κατά απορριπτικών αποφάσεων  
παροχών υγείας των αρµόδιων οργάνων του Οργανισµού. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο  
τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 Στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία  
καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου µόνου του Β.∆. 984/1966 (ΦΕΚ 267 Α)  
καταργείται 
 
 9. Επιτρέπεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αγορά από τον Ο.Γ.Α. χωρίς διαγωνισµό,  
ακινήτου που ανήκει σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στέγαση των  
Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. ή άλλων Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, µετά από σύµφωνη γνώµη  
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών. 
 
 10. Τα εδάφια α', β', δ', στ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού  
"Κατάστασης Προσωπικού του Ο.Γ.Α." (Υ.Α. 177647/8720/1961, ΦΕΚ 320 Β), όπως  
ισχύει σήµερα, αντικαθίστανται ως προς τη διαβάθµιση των θέσεων, ως εξής: 
 
 α) Κλάδος Γενικών θέσεων 
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 Με βαθµό Α1, θέσεις 17. 
 
 Οι θέσεις αυτές καλύπτονται µε προαγωγή, που γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα  
στις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, υπαλλήλων µε βαθµό Α2, ως εξής: 
 
 1) Εντεκα (11) θέσεις από τον κλάδο ∆ιοίκησης 
 
 2) Μία (1) θέση από τον κλάδο Αναλογιστών 
 
 3) Μία (1) θέση από τον κλάδο Πληροφορικής 
 
 4) Μία (1) θέση από τον κλάδο Ιατρών 
 
 5) Τρεις (3) θέσεις από τον κλάδοΦαρµακοποιών. 
 
 β) Κλάδος ∆ιοίκησης 
 
 Με βαθµούς Α3 - Α2 θέσεις         70 
 
 Με βαθµούς Α7 - Α4 θέσεις        175 
 
 Σύνολο                           245 
 
 δ) Κλάδος Αναλογιστών 
 
 Με βαθµούς Α3 - Α2 θέσεις          2 
 
 Με βαθµούς Α7 - Α4 θέσεις          1 
 
 Σύνολο                             3  
 
 στ) Κλάδος Φαρµακοποιών 
 
 Με βαθµούς Α3 - Α2 θέσεις        32 
 
 Με βαθµούς Α6 - Α4 θέσεις        43 
 
 Σύνολο                           75 
 
 η) Κλάδος Πληροφορικής 
 
 Με βαθµούς Α3 - Α2 θέσεις         9 
 
 Με βαθµούς Α7 - Α4 θέσεις        19 
 
 Σύνολο 28 
 
 11. Το εδάφιο θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4169/1961, που  
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 1140/1981 και  
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 2972/2001,  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "θ. Αποφασίζει για τη διενέργεια δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, επιβαλλοµένων  
εκ της αποστολής του Οργανισµού µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ  
ετησίως. 
 
 Η σκοπιµότητα των δαπανών αυτών εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." 
 
 

Αρθρο 30 
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Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) 
 
 1. Το Ν.Π.Ι.∆. υπό την επωνυµία Κ.Η.Υ.Κ.Υ. το οποίο ιδρύθηκε µε το Ν.∆.  
390/1969 (ΦΕΚ 383 Α), µεταφέρεται ως σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών και  
προσωπικού και ως αυτοτελές Ν.Π.Ι.∆. υπό την εποπτεία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διορίζεται  
από τον ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του  
παρόντος µε τριετή θητεία. Το ένα εκ των µελών υποδεικνύεται από το σύλλογο  
εργαζοµένων στο Κ.Η. Υ.Κ.Υ. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. Μέχρι τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  
Κ.Η.Υ.Κ.Υ. αυτό διοικείται προσωρινά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. συνεχίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τρίτους µε τους  
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και µε την καταβολή του ανάλογου τιµήµατος. Το  
Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει από τους φορείς αυτούς σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του άρθρου 7 του Ν.∆. 390/1969 (ΦΕΚ 383 Α). Τα έσοδα θα είναι έσοδα του  
Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., η µισθοδοσία  
και η ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του  
Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 2.α. Το προσωπικό του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό   
συνταξιοδοτικό και µισθολογικό καθεστώς που είχε πριν την υπαγωγή του  
K.H.Y.K.Υ. στην εποπτεία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 β. Αυξήσεις που χορηγούνται στους µισθούς του προσωπικού του Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ., χορηγούνται σε ποσοστό 100% και στο προσωπικό του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., για  
το οποίο εξακολουθεί να ισχύει το µισθολόγιό του. 
 
 γ. Οι παραπάνω δικαιούνται σύνταξης και από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εφόσον µε το χρόνο  
πραγµατικής ασφάλισής τους στο Ταµείο αυτό συµπληρώνουν τις απαιτούµενες από  
τη νοµοθεσία του χρονικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. 
 
 δ. Στους κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Κανονισµού του Κ.Η.Υ.Κ.Υ.  
απολυόµενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. λόγω συµπλήρωσης των  
προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης καταβάλλεται αποζηµίωση κατά τις διατάξεις  
του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει σήµερα για τους συνταξιοδοτούµενους. Οι  
διατάξεις του Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α) δεν έχουν εφαρµογή. 
 
 ε. Υπάλληλοι του Κ.Η.Υ.Κ.Υ, µε τις θέσεις που κατέχουν και µε την ίδια  
εργασιακή σχέση µπορούν να µεταφέρονται ή να αποσπώνται στο ∆ηµόσιο και σε  
Ν.Π.∆.∆. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του οικείου Υπουργού,  
µόνο µετά από αίτησή τους. 
 
 3. Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθίσταται καθολικός διάδοχος όλης της κινητής (υλικής  
και άυλης) και ακίνητης περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., καθώς και κάθε είδους  
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του  
παρόντος νόµου. 
 
 Για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακίνητης περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. ο  
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει διαπιστωτική πράξη, η  
οποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή στα  
κτηµατικά βιβλία. 
 
 Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. συνεχίζονται από το Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. 
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 4. Το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων της χώρας,  
καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών, που προβλέπονται από τις  
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) όπως ισχύει σήµερα,  
τηρείται εφεξής µηχανογραφικά στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταµείο  
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.). 
 
 Όλη η σχετική τεχνική υποδοµή (εξοπλισµός, υλικό, λογισµικό και δίκτυο) των  
προαναφερόµενων Εθνικών Μητρώων που έχει αναπτυχθεί, κάθε οικονοµική  
υποχρέωση ή απαίτηση από το έργο του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ, καθώς και κάθε δικαίωµα ή  
υποχρέωση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων έναντι της Κοινωνίας  
της Πληροφορίας Α.Ε., που αφορούν έργα σχετικά µε το ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ, περιέρχονται  
στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο αποτελεί καθολικό διάδοχο της Γ.Γ.Κ.Α. σε σχέση  
µε το έργο του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ και εφεξής είναι αρµόδιο για την τήρηση των  
προαναφερόµενων Εθνικών Γενικών Μητρώων. 
 
 Η διοίκηση του έργου, ο συντονισµός των αρµόδιων φορέων, οργανισµών και  
υπηρεσιών, η χορήγηση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κάρτας  
Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και ο καθορισµός διαδικασιών, προτεραιοτήτων και  
τρόπου επεξεργασίας, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του Πληροφοριακού  
Συστήµατος του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ περιέρχονται στην αρµοδιότητα του Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Φορέας επεξεργασίας των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν.  
2676/1999 ορίζεται το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών  
(Κ.Η.Υ.Κ.Υ.), στο οποίο ανατίθεται και η ανάπτυξη και λειτουργία του  
Πληροφοριακού Συστήµατος των Εθνικών Γενικών Μητρώων Ασφαλισµένων,  
Συνταξιούχων και Εργοδοτών. Κάθε αντίθετη σχετική διάταξη καταργείται. 
 
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία  
εκδίδεται εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζεται κάθε  
θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή του παρόντος και  
ειδικότερα ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους  
αναλαµβάνει το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Για θέµατα που δεν  
ρυθµίζονται από το παρόν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.∆.  
390/1969. 
 
 

Αρθρο 31 
 

Λογαριασµός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) 
Λογαριασµός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) 

 
 1. ∆ιαχειριστής για την παρακολούθηση της κίνησης του Λογαριασµού  
Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) και την τήρηση των  
λογιστικών βιβλίων ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικής  
∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται εκ των  
υπηρετούντων υπαλλήλων του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικού ο βοηθός ∆ιαχειριστής του Λογαριασµού. 
 
 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ∆ιαχειριστή και του βοηθού αυτού, καθώς και  
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης  
λειτουργίας του Λογαριασµού καθορίζονται από τον Κανονισµό Οικονοµικής  
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της  
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 
 
 2. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του Λ.Α.Φ.Κ.Α που σχηµατίζονται πέραν από τις  
τρέχουσες υποχρεώσεις αυτού µπορεί να επενδύονται µε αποφάσεις του Υπουργού  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε: 
 
 α) Τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και οµόλογα Τραπεζών που λειτουργούν στην  
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Ελλάδα. 
 
 β) Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους σε  
τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µετοχές που έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο  
Αξιών Αθηνών. 
 
 Οι διαδικασίες των επενδύσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την  
εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τον Κανονισµό που προβλέπεται  
από τις διατάξεις του παρόντος. 
 
 3. Η διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 2084/1992 προστίθεται και µε τις αποδόσεις  
από επενδύσεις των κεφαλαίων. 
 
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδεται Κανονισµός µε τον οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα  
που αφορούν την οικονοµική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του Λογαριασµού  
Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία  
λεπτοµέρεια. 
 
 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 591/1937, όπως τροποποιήθηκε µε το  
άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 1759/1988, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Πόροι του Λογαριασµού είναι: 
 
 1.α) Η εισφορά 1%0 στο σύνολο των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών (εισφορές  
εργοδοτών και καταβολές ασφαλισµένων) της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης των  
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής  
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων. 
 
 β) Η συνολική ετήσια εισφορά κάθε κλάδου ασφάλισης δεν δύναται να υπερβαίνει  
το ποσό των 500.000,00 ε. Η ανωτέρω εισφορά κατατίθεται σε τράπεζα ή  
πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός ταµιακής διαχείρισης εντός  
του πρώτου διµήνου του αµέσως επόµενου ηµερολογιακού έτους της χρήσεως που  
αφορά. 
 
 2. Οι τόκοι από καταθέσεις των κεφαλαίων. 
 
 3. Οι αποδόσεις από επενδύσεις των κεφαλαίων. 
 
 4. Τα έσοδα από πώληση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και µη αναγκαιούντων ή  
αχρήστων κινητών πραγµάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Λογαριασµού και των  
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 5. Τα έσοδα από την επιβολή προστίµων σε υπολόγους λόγω εκπρόθεσµης  
τακτοποίησης των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής που προβλέπονται από τον  
Κανονισµό. 
 
 6. Τα έσοδα από την επιβολή προστίµων σε εργολάβους ή προµηθευτές και από  
τις καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παράβασης όρων συµβάσεων που προβλέπονται από  
τον Κανονισµό. 
 
 7. Τα έσοδα από την επιβολή χρηµατικών προστίµων και διοικητικών ποινών  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999. 
 
 8. Τα ποσά που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση για την κάλυψη των  
δαπανών µετακίνησης στην αλλοδαπή εκπροσώπων του Υπουργείου για τη συµµετοχή  
τους σε όργανα επιτροπές και διαδικασίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης." 
 
 6. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται  
να διατίθενται σε βάρος του Λ.Β.Κ.Α. ποσά για: 
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 Κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη µηχανογραφική εξυπηρέτηση του Λ.Α.Φ.Κ.Α. 
 
 Επιχορήγηση νοµικών προσώπων (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και  
συνδικαλιστικών οργανώσεων για την οργάνωση και συνδιοργάνωση στη χώρα µας  
συνεδρίων, ηµερίδων, καθώς και λοιπών εκδηλώσεων µε αντικείµενο θέµατα  
κοινωνικής ασφάλισης. 
 
 Προµήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών δηµοσίων σχέσεων των Γραφείων  
Υπουργού, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γενικού Γραµµατέα  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Εκδοση και εκτύπωση των βιβλίων του Κοινωνικού Προϋπολογισµού, της κινητής  
και ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του Κλαδικού  
Λογιστικού Σχεδίου και κάθε άλλη έκδοση βιβλίου µε αντικείµενο θέµατα της  
κοινωνικής ασφάλισης. 
 
 Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων και της µεταφοράς χρηµάτων. 
 
 β. Επιτρέπεται στη Γ.Γ.Κ.Α. να αναθέτει µε σύµβαση έργου, κατά τις διατάξεις  
του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου φύλαξης των κτιριακών  
εγκαταστάσεών της και της µεταφοράς χρηµάτων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και  
προστασίας κτιρίων και σε ειδικές εταιρείες χρηµατοαποστολών. Αν δεν  
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση µε  
σύµβαση έργου σε ατοµικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν νοµίµως σύµφωνα µε  
τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α'). 
 
 γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α')  
δεν ισχύουν για τις αρ. 2/51596/0022/22.12.2003 και 2/73216/0022/31.12.2003  
(ΦΕΚ 66 Β') υπουργικές αποφάσεις. 
 
 7. ∆ιαχειριστής για την παρακολούθηση της κίνησης του Λογαριασµού Βελτίωσης  
Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων  
ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιοίκησης της  
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται εκ των  
υπηρετούντων υπαλλήλων του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικού ο βοηθός ∆ιαχειριστής του Λογαριασµού. 
 
 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ∆ιαχειριστή και του βοηθού αυτού, καθώς και  
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης  
λειτουργίας του Λογαριασµού καθορίζονται από τον Κανονισµό Οικονοµικής  
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του  
άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α'). 
 
 8.α) Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του Λ.Β.Κ.Α. που σχηµατίζονται πέραν από τις  
τρέχουσες υποχρεώσεις αυτού µπορεί να επενδύονται µε αποφάσεις του Υπουργού  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε: 
 
 αα) Τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και οµόλογα Τραπεζών που λειτουργούν  
νόµιµα στην Ελλάδα. 
 
 αβ) Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού και ειδικότερα σε Μερίδια  
Αµοιβαίων Κεφαλαίων: Μετοχικά, Οµολογιακά, ∆ιαθεσίµων και Μικτά. 
 
 αγ) Ακίνητα για στέγαση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α. ή για την εκµίσθωση σε  
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 β) Οι διαδικασίες των επενδύσεων, αγοράς και εκµίσθωσης ακινήτων, οι όροι  
και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τον Κανονισµό  
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οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας, που προβλέπεται από τις  
διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος. 
 

Αρθρο 32 
 

Οργανωτικές και διοικητικές διατάξεις 
 
 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "6. Οι εκκρεµείς δίκες που αφορούν υποθέσεις του τ. Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ. και στις  
οποίες φέρεται ως διάδικος το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται  
διακοπή στο όνοµα του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εκπροσωπουµένου ενώπιον των αρµόδιων  
δικαστηρίων από το αντίστοιχο προσωπικό εκ µελών του Νοµικού Συµβουλίου του  
Κράτους και δικηγόρων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. κατά τη νοµοθεσία που το διέπει 
 
 Τα ανωτέρω ισχύουν και στις δίκες µε διάδικο το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. µέχρι την πλήρωση  
των θέσεων δικηγόρων µε το προβλεπόµενο από την παρ. 15 του άρθρου αυτού  
οργανισµό του Ε.Τ.Ε.Α.Μ." 
 
 2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Ν.  
3029/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και µετά από  
γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου  
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη  
λειτουργία αυτού." 
 
 3. Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου, δύναται να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις  
ασφαλιστικής, διοικητικής και οικονοµικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους, η  
αµοιβή των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου κατά τις  
οικείες διατάξεις. 
 
 4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 προστίθεται  
εδάφιο γ' ως εξής: 
 
 Ό Πρόεδρος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αποφασίζει για την έγκριση κάθε είδους  
προβλεπόµενης στον ετήσιο προϋπολογισµό του δαπάνης, µέχρι ποσού έξι χιλιάδων  
ευρώ." 
 
 5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α')  
προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
 
 "Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από  
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., καθορίζεται κατά περίπτωση  
το ύψος της αποζηµίωσης που θα καταβάλλει το Ταµείο Νοµικών στον Ο.Α.Ε.Ε.  
(Τ.Ε.Β.Ε.)." 
 
 6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνιστάται περιφερειακή υπηρεσία  
ασφάλισης µε τον τίτλο: ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)  Ι.Κ.Α.   
Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της  
∆ιοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ." 
 
 7. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α) αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 "Μέχρι την έναρξη λειτουργίας όλων των περιφερειακών τµηµάτων της  
ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. της Γ.Γ.Κ.Α., δύναται µε εντολή του Υπουργού Εργασίας και  
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε όλες τις  
περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και των  
περιφερειακών τµηµάτων της ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α. 
 
 Η εντολή εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών  
Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης." 
 
 8. Αν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου κατά νόµο  
διοικητικού οργάνου, κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. µε την  
οποία προσδιορίζεται απαίτηση αυτού από αναγνώριση ηµερών εργασίας µετά από  
δήλωση απασχόλησης καταγγελία εργαζοµένου, αναστέλλεται η είσπραξη της  
απαίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής  
ή µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, αν  
ασκηθεί προσφυγή. 
 
 Κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η αναστολή: 
 
 α. η απαίτηση δεν απαλλάσσεται από τις κυρώσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 
 
 β. στις χορηγούµενες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας δεν περιλαµβάνεται  
ως οφειλόµενο το ποσό της απαίτησης της οποίας έχει ανασταλεί η είσπραξη και 
 
 γ. η παραγραφή της απαίτησης αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το  
χρόνο της αναστολής. 
 
 9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν. 3050/2002 "Σύσταση Λογαριασµού  
Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 214 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "3. Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α), όπως τροποποιήθηκε  
µε το άρθρο 15 του Ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) και ισχύει µε την παράγραφο 7 του  
άρθρου 20 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 3  
του άρθρου 12 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14  
του Ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α), επεκτείνεται και στο προσωπικό της Γενικής  
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται για το  
λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." 
 
 10. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999  
εφαρµόζονται και προκειµένου για συνταξιούχους και επιδοµατούχους των Φορέων  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Ο.Γ.Α. 
 
 11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4469/1965  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Το ποσό που καταβάλλεται για τις δαπάνες διοίκησης ορίζεται στο 1/13 των  
πραγµατοποιούµενων εσόδων από εισφορές του Ειδικού Λογαριασµού (Ε.Λ.∆.Ε.Ο.)." 
 
 Στο προσωπικό του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., που απασχολείται µε τη διαδικασία του  
ελέγχου, προσδιορισµού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωµής µε οποιονδήποτε  
τρόπο του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και άδεια δωροσήµου στους  
εργατοτεχνίτες οικοδόµους, καταβάλλεται ειδική αµοιβή, η οποία συνολικά δεν  
µπορεί να υπερβεί το 80% των δαπανών διοίκησης και βαρύνει τον Ειδικό  
Λογαριασµό ∆ώρου Εορτών Οικοδόµων (Ε.Λ.∆.Ε.Ο.)." 
 
 Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 2592/1998 καταργείται 
 
 12. Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ο Ο.Γ.Α., ο Ο.Α.Ε.Ε. και λοιποί Φορείς Κοινωνικής  
Ασφάλισης, αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορούν να  
συνάπτουν ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου και των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συµβάσεις  
µε τον Ο.Α.Ε.∆. ή θυγατρικές εταιρείες αυτού, για τη διάθεση, για ορισµένο  
χρόνο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες, ατόµων από τα  
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Προγράµµατα (Κατάρτιση) Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., για τη διεκπεραίωση εργασιών  
χορήγησης ασφαλιστικών παροχών όταν το τακτικό προσωπικό των Φορέων Ασφάλισης  
δεν επαρκεί για την έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών αυτών. 
 
 Η δαπάνη για την απασχόληση αυτή βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  
και καταβάλλεται στον αντισυµβαλλόµενο. 
 
 13. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορούν να προβάλλουν τους σκοπούς και το έργο της  
Κοινωνικής Ασφάλισης µε κάθε πρόσφορο µέσο, να διοργανώνουν ή να  
συνδιοργανώνουν συνέδρια, ηµερίδες και γενικά εκδηλώσεις για θέµατα  
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να εκδίδουν βιβλία και ενηµερωτικά έντυπα  
κοινωνικοασφαλιστικού περιεχοµένου µετά από σχετική έγκριση του Υπουργού  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Οι δαπάνες για τα ανωτέρω βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των οικείων Φορέων  
Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 14. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. της ∆.Ε.Η. σε περίπτωση  
αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον Ο.Α.Π. ∆.Ε.Η. µπορεί να  
αποσπώνται στον Οργανισµό υπάλληλοι της ∆.Ε.Η. της ίδιας κατηγορίας ή  
ειδικότητας." 
 
 15. Η παράγραφος 16 του άρθρου 10 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α)  
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
 "α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων και γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.) εκδίδεται ο  
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της. Με τον κανονισµό ρυθµίζονται: 
 
 Η εσωτερική λειτουργία της Ε.Α.Α. 
 
 Ο τρόπος σύστασης της επιτροπής πρόσληψης του εξειδικευµένου επιστηµονικού  
προσωπικού της. 
 
 Οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραµµατείας, η διάρθρωση και οι  
αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού  
της. 
 
 Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτου ργία της Ε.Α.Α. και της Γραµµατείας της. 
 
 β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.)  
εκδίδεται Κανονισµός µε τον οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την  
οικονοµική οργάνωση και λογιστική λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής  
(Ε.Α.Α.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια." 
 
 16. Στο τέλος της παραγράφου 13α του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α)  
προστίθεται εδάφιο ως εξης: 
 
 "Οι αποδοχές του Προέδρου του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών  
(Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα επιδόµατα εορτών και  
αδείας, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών  
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." 
 
 17. Στο τέλος του άρθρου 16 του Ν. 3505/2003 (ΦΕΚ 297 Α) προστίθεται  
παράγραφος 8, ως εξής: 
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 "8. Με κοινη απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων των  
εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 για τους ιατρούς µε οποιαδηποτε σχέση  
εργασίας των Νοσοκοµείων, Σταθµών Αµεσης Βοήθειας (Σ.Α.Β) και λοιπών  
υγειονοµικών σχηµατισµών του Ι. Κ.Α. που λειτουργούν όλες τις ηµέρες του µήνα  
σε εικοσιτετράωρη βάση." 
 
 18. Σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.∆.∆) που ο αριθµός των οργανικών  
τους θέσεων δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25), και εφόσον δεν πληρούνται  
οι προϋποθέσεις του άρθρου 87 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α) όπως συµπληρώθηκε  
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α)  
συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα προακτέων υπαλλήλων στο βαθµό του ∆ιευθυντή  
και υπάλληλοι της κατηγορίας ∆Ε που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν  
επιλεγεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο και έχουν ασκήσει καθηκοντα  
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης τουλάχιστον για δύο τριετίες. 
 
 19.α. Η περίπτωση γ του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν.  
2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "γ. Ποσό της εντολής προς διάθεση κεφαλαίων για επένδυση σε ακίνητα και  
κινητές αξίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οµοίως οι Ασφαλιστικοί  
Φορείς υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία στην Επιτροπη Ελέγχου του άρθρου 42 του  
παρόντος." 
 
 β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α) αντικαθίσταται ως  
εξης: 
 
 "4. Η Ειδικη Επιτροπή Ελέγχου και Eποπτείας της ∆ιαχείρισης της Περιουσίας  
των Ασφαλιστικών Οργανισµών ελέγχει τη νοµιµότητα των επενδύσεων και σε  
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων που ρυθµίζουν τις επενδύσεις σε  
κινητές αξίες σύµφωνα µε τους κανόνες επενδυτικής συµπεριφοράς του εδαφίου γ'  
της παραγράφου 3 του άρθρου 42 και σε ακίνητα σύµφωνα µε τους κανόνες,  
προδιαγραφές και προτάσεις της Κ.Ε.∆. που προβλέπονται από τις παραγράφους 1γ  
και 2ε του άρθρου 43, αποστέλλει στο τέλος κάθε µήνα σχετικό πόρισµα στο  
εποπτεύον Υπουργείο." 
 
 γ. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Στον έλεγχο των πάσης φύσεως επενδύσεων που πραγµατοποιούν οι Ασφαλιστικοί  
Φορείς, µε εξαίρεση αυτές που αφορούν τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οµόλογα  
τραπεζών και µετοχές εταιρειών που ιδιωτικοποιούνται" . 
 
 δ. Στο τέλος της παραγράφου 2α του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α)  
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
 "Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται ως µέλη της Επιτροπής δύο ειδικοί επί θεµάτων  
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι θα συµµετέχουν όταν  
συζητούνται θέµατα ακίνητης περιουσίας." 
 
 ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α) αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 "6. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής µπορεί να ζητείται η συνδροµή  
των αρµόδιων υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κτηµατικής Εταιρείας του  
∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της Γενικής  
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων." 
 

Αρθρο 33 
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 1. Οι συνταξιούχοι του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. που ασφαλίζονται για υγειονοµικη  
περίθαλψη στον Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόµενη στην  
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε., εξαιρούνται της ασφάλισης του κλάδου  
ασθένειας του Οργανισµού αυτού. 
 
 2. Ασφαλισµένοι του Ενιαίου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής  
Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π) που έχουν αναγνωρίσει χρόνο  
απασχόλησής τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στο Ταµείο Συντάξεων  
Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) ή στο Ταµείο  
Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ), µπορούν να  
αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ασφάλισης στον Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. εφόσον δεν  
έχει αναγνωριστεί ως συντάξιµη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Η  
αναγνώριση γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του  
ασφαλισµένου. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση του ∆ιευθυντή του  
Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. µε την οποία αποδεικνύεται η αναγνώριση του  
χρόνου αυτού. Η εξαγορά γίνεται µε την καταβολή, για κάθε µήνα που  
αναγνωρίζεται, εισφοράς σε ποσοστό 3% επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα  
πριν από την υποβολη της αίτησης. Το ποσό της οφειλής καταβάλλεται είτε  
εφάπαξ είτε σε δόσεις σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. 
 
 3. ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, των οποίων µοναδικός µέτοχος είναι ο οικείος  
οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, µπορούν να εξοφλήσουν τις καθυστερούµενες  
κύριες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης µέχρι 31.12.2002  
προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τους Οργανισµούς, Ταµεία και Λογαριασµούς των οποίων  
οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράπονται από το Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και  
προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση  
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία εντός τριών µηνών από  
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
 
 Οι ανωτέρω καθυστερούµενες κύριες εισφορές µαζί µε τα αναλογούντα σε αυτές  
πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα  
και δικαιώµατα διοικητικής εκτέλεσης κεφαλαιοποιούνται κατά την ηµεροµηνία  
υποβολής της αίτησης για ρύθµιση και εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120)  
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής και µε έκπτωση 70% επί  
των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και  
δικαιωµάτων διοικητικής εκτέλεσης. Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης δεν µπορεί  
να είναι µικρότερο των τριακοσίων (300,00) ευρώ. 
 
 Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των  
αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και  
δικαιωµάτων διοικητικής εκτέλεσης. 
 
 Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθµιση αυτή είναι η προηγούµενη καταβολή  
όλων των απαιτητών τρεχουσών εισφορών από 1.1.2003 µέχρι την ηµεροµηνία  
υποβολής της αίτησης για ρύθµιση. 
 
 Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται και όσες δηµοτικές επιχειρήσεις έχουν  
ρυθµίσει τις οφειλές τους µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3146/2003 για  
το µέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί 
 
 Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της ρύθµισης, το υπόλοιπο της οφειλής  
παρακρατείται µηνιαίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και  
αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. και τους οικείους επικουρικούς φορείς. 
 
 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε  
θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 
 4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αυτό  
είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α), µετά τη  
φράση "και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας" προστίθεται η φράση "καθώς και την  
εταιρεία µε την επωνυµία "Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε."." 
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 5. Ασφαλισµένοι των ειδικών ταµείων του άρθρου 10 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138  
Α) οι οποίοι υπέστησαν µερική ανικανότητα από τροµοκρατική πράξη που έγινε σε  
βάρος τους, εφόσον έχουν 25ετή τουλάχιστον συντάξιµη υπηρεσία, δικαιούνται,  
ανεξάρτητα από το βαθµό που κατείχαν, ποσό κύριας σύνταξης, επικουρικής,  
µερίσµατος ή βοηθήµατος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόµενο και εφάπαξ βοήθηµα  
από τα οικεία ασφαλιστικά ταµεία πού αντιστοιχεί στο βαθµό του ∆ιευθυντή µε  
τριακονταπεντα ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. 
 
 Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως και για τους ασφαλισµένους των  
ταµείων αυτών που έχουν δικαιωθεί συντάξεως µε τις διατάξεις της παρ. 11 του  
άρθρου 2 του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α). 
 
 6. α. Όσοι καθίστανται µε οποιονδήποτε τρόπο προσωπικό της Γενικής  
Γραµµατείας Τουρισµού από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής,  
υπάγονται ως προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Ταµείο Επικουρικής  
Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού (Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ.). Οι  
υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού  
µπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ. µε αίτησή τους,  
που θα υποβάλουν µέσα σε τριάντα ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος  
στην υπηρεσία τους. 
 
 β. Οι µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισµού  
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και της εταιρείας "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", που  
µεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής, σε  
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή των Ο.Τ.Α. δύνανται σε προθεσµία τριών  
µηνών από τη µεταφορά τους µε δήλωσή τους που υποβάλλεται στις υπηρεσίες που  
έχουν µεταφερθεί, να επιλέξουν την παραµονή τους ως προς την κύρια και την  
επικουρική ασφάλισή τους στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν  
πριν τη µεταφορά τους. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται και σε όσους έχουν  
µεταφερθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 29 του Ν. 2636/1998  
(ΦΕΚ 198 Α) για τους οποίους η τρίµηνη προθεσµία υπολογίζεται από την έναρξη  
ισχύος του νόµου αυτού. Για όσους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. µεταφέρονται στη  
Γενική Γραµµατεία Τουρισµού, κατ' εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων,  
εφαρµόζεται, ως προς την επικουρική ασφάλισή τους, η διάταξη της περίπτωσης  
α' της παραγράφου αυτής. 
 
 γ) Ο χρόνος υπηρεσίας όσων από τους ανωτέρω υπαλλήλους παραµείνουν στο  
προηγούµενο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό καθεστώς στη νέα τους θέση, θεωρείται  
για κάθε συνέπεια ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται 
 
 δ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των φορέων  
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης για  
την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του µεν εργοδότη από την  
υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, του δε ασφαλισµένου από τους ίδιους. Οι  
διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α),  
όπως αυτές ισχύουν ως προς το σχηµατισµό κεφαλαίων για την καταβολή του  
εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος, εξακολουθούν να ισχύουν για το τακτικό  
προσωπικό που µετατάσσεται, η δε συµπλήρωση των παραπάνω κεφαλαίων γίνεται  
από το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, χωρίς να θίγονται και όλα τα  
δικαιώµατα σχετικά µε τον υπολογισµό και την καταβολή των ποσών του εφάπαξ  
βοηθήµατος. 
 
 ε) Η ασφαλιστική και συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού που διέπεται  
από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, για το χρονικό  
διάστηµα από τη µεταφορά τους και µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,  
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του κάθε ασφαλιστικού φορέα. 
 
 στ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους  
του Ε.Ο.Τ. που έχουν ήδη µεταταχθεί στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού του  
Υπουργείου Aνάπτυξης µε βάση το άρθρο 23 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α). 
 
 7. Οι οµογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ενωσης και  
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λαµβάνουν, στα πλαίσια του προγράµµατος στεγαστικής αποκατάστασής τους,  
δάνειο κατά τα άρθρα 4 παρ. 7 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) και 3 του Ν.  
2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α), νοµιµοποιούνται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από  
αυτόν εντός του οποίου καταβάλλεται η κάθε δόση του δανείου να καταβάλλουντις  
ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις µέχρι τότε εκτελεσθείσες οικοδοµικές  
εργασίες χωρίς πρόσθετα τέλη. 
 
 Τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν από τα παραπάνω  
πρόσωπα, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, επιστρέφονται άτοκα και  
εφάπαξ, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία ενός έτους  
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 
 
 8. Ασφαλισµένες του Ταµείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, που έχουν  
υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992,  
οι οποίες είναι µητέρες µε ανήλικα παιδιά ή µε παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας  
που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, δικαιούνται πλήρη σύνταξη  
γήρατος αν αποχωρήσουν απο την εργασία τους µετά τη συµπληρώση του 55ου έτους  
της ηλικίας τους και έχουν πραγµατοποιήσει 5.500 ηµέρες εργασίας. 
 
 Αν οι ασφαλισµένες του προηγούµενου εδαφίου έχουν συµπληρώσει τις παραπάνω  
απαιτούµενες ηµέρες εργασίας, δικαιούνται σύνταξη γήρατος µειωµένη κατά το  
1/267 της πλήρους µηνιαίας σύνταξης για κάθε µήνα που λείπει από το κατά τα  
ανωτέρω οριζόµενο όριο ηλικίας και µέχρι εξήντα (60) το πολύ µήνες. 
 
 Το ποσό της δικαιούµενης σύνταξης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το  
εκάστοτε κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 
 
 Το δικαίωµα αυτό θεµελιώνεται εφόσον η µητέρα δεν είναι συνταξιούχος του  
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή άλλου οργανισµού κύριας ασφάλισης  
από ίδιο δικαίωµα. 
 

Αρθρο 34 
 

Συµπλήρωση του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος 
 
 Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού  
Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.), ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α),  
προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως ακολούθως: 
 
 "Η υγειονοµική περίθαλψη του προσωπικού του Λ.Σ. παρέχεται επίσης από γενικά  
η ειδικά κρατικά νοσοκοµεία, µονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή  
άλλα ιδρύµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά  
νοσηλευτικά ιδρύµατα συµβεβληµένα µε το ∆ηµόσιο και από ιδιώτες ιατρούς,  
συµβεβληµένους µε το ∆ηµόσιο, καθώς και µε αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές  
περιπτώσεις. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας,  
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων  
του προηγούµενου εδαφίου." 

 
Αρθρο 35 

 
Εναρξη ισχύος 

 
 Η ισχύς του νόµου άυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. 
 
 Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και  
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2004 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΟΙ ΥΠOYPΓOI 
 
ΟIKΟNΟMΙΑΣ                            ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       ∆ΙΟΙKHΣHΣ ΚΑΙ AΠΟKENΤPΩΣHΣ 
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ                     Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
 
                                      ΠEPΙBAΛΛΟNΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ANAΠTYΞHΣ                             ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ                     Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟNΟΙAΣ 
∆. ΡΕΠΠΑΣ                             Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ                              ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Γ. ∆ΡΥΣ                               Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
 
ΠΟΛΙΤIΣMΟY                            EMΠΟPIKHΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                          Γ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 
 
 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2004 
 
Ο EΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟYPΓΟΣ 
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
 
 


