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Άρθρο 1
Ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής

ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία

Το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 46

1. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά
προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπη-
ρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των
γνωµατεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει,
εξετάζονται υποχρεωτικά από 1.9.2011 για την πιστοποί-
ηση του βαθµού αναπηρίας τους από τις Υγειονοµικές Ε-
πιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση οικο-
νοµικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Η εξέ-
ταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παρά-
ταση οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παρο-
χής. 
Για την ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµι-

κής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία γίνονται δεκτές και
οι γνωµατεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της
Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της
Ελληνικής Αστυνοµίας ή της Ανώτατης Υγειονοµικής Ε-
πιτροπής του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ισχύ που έ-
χουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον
πληρούνται µε βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του

κατά περίπτωση αιτούµενου προνοιακού προγράµµατος
οικονοµικής ενίσχυσης. 

2. Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράµ-
µατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία, όπως
αυτή προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, πραγµατο-
ποιείται από τη δηµοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Ε-
φηµερίδος της Κυβερνήσεως µέσω των Δήµων και των
ΚΕ.Π.Α., ως εξής: 
α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφεροµένου µε τα α-

παιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήµο
µόνιµης διαµονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υ-
πάρχει µόνιµη διαµονή, αρµόδιος καθίσταται ο Δήµος
που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας. 
β) Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της

αίτησης ο Δήµος ενηµερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή
όχι τις προϋποθέσεις µε βάση τα απαιτούµενα διοικητικά
έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται από τη νοµοθεσία
που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής τους σε ένα ή
περισσότερα από αυτά.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί

στην υποχρέωση συµπλήρωσης των ελλειπόντων στοι-
χείων κατά το α΄ εδάφιο της παραγράφου 2 του παρό-
ντος είτε δεν πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις
ένταξής του σε πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης εκδί-
δεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήµα-
τος από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήµου µόνιµης κατοικίας ή του Δήµου που
εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα. 
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προ-

ϋποθέσεις παραπέµπεται στην αρµόδια Υγειονοµική Επι-
τροπή µε τυποποιηµένο Ειδικό Σηµείωµα (παραπεµπτι-
κό), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες
ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ΄, 30 Ιουνίου 2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά 

ζητήµατα και άλλες διατάξεις



ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την ένταξη
στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Α-
τόµων µε Αναπηρία ολοκληρώνεται µε την υποβολή σχε-
τικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. βάσει του ανωτέρου ειδικού
σηµειώµατος παραποµπής του β΄ εδαφίου της παραγρά-
γου 2 του παρόντος και την εξέταση του αιτούντος από
την οικεία Υγειονοµική Επιτροπή. Η προνοιακή παροχή ή
η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται από την ηµεροµηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήµο.
στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προ-

γράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία
ολοκληρώνεται µε την προσκόµιση από τον αιτούντα
στην αρµόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστο-
ποίησης Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Ανα-
πηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α.. 
ζ) Κατά την προσκόµιση της «Γνωστοποίησης Αποτε-

λέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τον
ενδιαφερόµενο οι αρµόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υ-
ποχρεωτικά έλεγχο, µε ανάκτηση αυτής µέσω της σχετι-
κής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 

3. Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοι-
ακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης στα Άτοµα

µε Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την εποµένη
της ηµεροµηνίας λήξης της ισχύουσας γνωµάτευσης.
β) Η αρµόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών

παροχών υποχρεούται τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη
ισχύος της προηγούµενης γνωµάτευσης να ειδοποιεί εγ-
γράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήµα-
τος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια
ως άνω διαδικασία. 
γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης

στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοι-
ακών παροχών εκκινεί από την εποµένη της λήξης της
προηγούµενης παροχής του επιδόµατος µόνο στην περί-
πτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρε-
σία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός προθεσµίας έ-
ξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµε-
νης γνωµάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρ-
χεται από της αιτήσεώς του στην αρµόδια υπηρεσία του
Δήµου.

4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών
παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έ-
κτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσε-
ως των καταβαλλόµενων οικονοµικών ενισχύσεων. 
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν

ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονοµικών ενι-
σχύσεων σε µη δικαιούχους, οι αρµόδιες υπηρεσίες προ-
βαίνουν σε αναζήτηση αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, ή στο συµψηφισµό τους µε τυχόν καταβαλλό-
µενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παρο-
χή. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται ε-
πιµέρους θέµατα εφαρµογής του παρόντος, τυποποιού-
νται τα σχετικά έγγραφα, εναρµονίζεται η ορολογία των
απαιτούµενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεµία από
τις προνοιακές παροχές µε την ορολογία του εκάστοτε ι-
σχύοντος Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Α-
ναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ιατρι-
κής φύσης ζητήµατα χορήγησης των προνοιακών παρο-
χών.»

Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ΚΕ.Π.Α.

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Από 1.9.2011 δηµιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη Διεύθυνση Αναπη-
ρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονοµικής
κρίσης όσον αφορά στον καθορισµό του βαθµού αναπη-
ρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών φορέ-
ων, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου, καθώς και των
ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση
της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσµατος Πι-
στοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κά-
θε νόµιµη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δε-
σµευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του
Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, εναρµονίζονται οι κανονιστικές
διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών,
επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή
απαλλαγών στα άτοµα µε αναπηρία, αρµοδιότητάς τους,
µε το θεσµικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του
σκοπού της ενιαίας υγειονοµικής κρίσης κατά τα ανωτέ-
ρω. Η εναρµόνιση µπορεί να περιλαµβάνει την τροποποί-
ηση ή την κατάργηση των διατάξεων που ισχύουν για τα
θέµατα αυτά, καθώς και τη ρύθµιση θεµάτων που αφο-
ρούν τα αρµόδια όργανα, τις προθεσµίες, τα απαιτούµε-
να δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 3
Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α.

για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών
επιδοµάτων αναπηρίας

Η παρ. 5Β του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«5Β.α) Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτο-
βάθµια ή Δευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το ποσό των 46,14 ευρώ,
όπως αυτό καθορίζεται στη Φ40021/26407/2051/2006
(Β΄ 1829) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας από τους ακόλουθους φορείς: 
αα) τους παραπέµποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης, για τους ασφαλισµένους τους, 
ββ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισµού του Υπουργείου για τους ανασφάλιστους,
τους άπορους και για όσους ζητούν τη χορήγηση προ-
νοιακού επιδόµατος αναπηρίας, καθώς και για τυχόν ε-
πανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδοµά-
των αναπηρίας.
β) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το

ποσό για το σύνολο των ανά µήνα εξεταζόµενων περι-
στατικών, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, σε ειδικό
λογαριασµό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει συγκεντρωτικών
καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους
Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α.. 
γ) Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών απο-
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δίδουν, στο τέλος κάθε εξαµήνου, απολογιστικά στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των οφειλόµενων ποσών για
τα παραπεµπόµενα από αυτές περιστατικά που εξετάζο-
νται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχε-
τικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα
αρµόδια ΚΕ.Π.Α..
δ) Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκοµίζουν στις αρµό-

διες υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. Βιβλιάριο Υγείας Ανασφαλί-
στου (Β.Υ.Α.), όπως αυτό προβλέπεται σε σχετική κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Οι ά-
ποροι προσκοµίζουν το βιβλιάριο απόρου. Όσοι ζητούν
τη χορήγηση προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας προ-
σκοµίζουν γνωµάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άλλως από
1.10.2015 το τυποποιηµένο Ειδικό Σηµείωµα (παραπε-
µπτικό) που εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία της
Πρόνοιας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 4
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή – Ενιαίος Πίνακας

Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή η ο-
ποία καθορίζει µε εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους
Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δηµόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό ανα-
πηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατι-
κή ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένηση ή η συνδυασµένη
εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων,
καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική Επιστηµονική Ε-
πιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποί-
ες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορί-
ζεται επ’ αόριστον, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Η επιτροπή απαρτίζεται από:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο,
β. τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης, µε α-

ναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κύριας Α-
σφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης,
γ. τoν Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ια-

τρικής της Εργασίας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ως µέλος, µε
τον αναπληρωτή του,
δ. έναν καθηγητή Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της

ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του, 
ε. έναν καθηγητή Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της η-

µεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του, 
στ. έναν καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής

Σχολής της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή
του, 
ζ. έναν καθηγητή Οφθαλµολογίας της Ιατρικής Σχολής

της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του, 
η. έναν ιατρό παθολόγο προερχόµενο από το Ειδικό

Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε α-
ναπληρωτή έναν ιατρό πνευµονολόγο προερχόµενο από
το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών,

θ. έναν ιατρό ορθοπεδικό, προερχόµενο από το Ειδικό
Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε α-
ναπληρωτή έναν ιατρό ρευµατολόγο προερχόµενο από
το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών,
ι. έναν ιατρό χειρουργό από το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υ-

γειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν
ιατρό ουρολόγο προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα Ια-
τρών Υγειονοµικών Επιτροπών, 
ια. έναν ιατρό εργασίας, ως µέλος, µε τον αναπληρω-

τή του, 
ιβ. έναν ιατρό παιδοψυχίατρο που εργάζεται στις δο-

µές αναπηρίας ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του, 
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατό-

µων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), ως µέλος, µε τον αναπλη-
ρωτή του, 
ιδ. έναν ιατρό µέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας

Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), µε ειδικότητα ψυχιάτρου, ως µέλος,
µε τον αναπληρωτή του, 
ιε. έναν ιατρό µέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εται-

ρείας µε ειδικότητα παιδονευρολόγου ως µέλος µε τον
αναπληρωτή του µε ειδικότητα παιδιάτρου.
Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί

οµάδες εργασίας επιστηµόνων που ασχολούνται µε την
αναπηρία προς υποβοήθηση του έργου της. Η λειτουργία
της επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας.»

2. Στο άρθρο 7 του ν. 3863/2010 προστίθενται παρά-
γραφοι 3 και 4 ως εξής: 

«3. O Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστού Ανα-
πηρίας, καθώς και οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια
της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόρι-
στον, αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση
της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’ ύλην αρ-
µόδιων Υπουργών και ύστερα από γνώµη της Ειδικής Ε-
πιστηµονικής Επιτροπής.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη υποπαράγρα-
φος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010, από τη
φράση «Με απόφαση του Υπουργού…» έως τη φράση
«….παθήσεων».»

Άρθρο 5
Θέµατα Ιατρών του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών

Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 3812/2009 (Α΄ 234) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επι-
τροπών ΚΕ.Π.Α.». 

Άρθρο 6
Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.µε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ.

του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διοικείται από δεκαεπταµελές
Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από:…».

2. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ββ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που
προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους
και έναν εκπρόσωπο των ατόµων µε αναπηρία, που προ-
τείνεται από την Ε.Σ.Α.µε.Α., µε τον αναπληρωτή του.»

3. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 7
του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προ-
τείνεται από την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών, µε τον ανα-
πληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων,
που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπον-
δία Συνταξιούχων Ελλάδος, µε τον αναπληρωτή του.»

Άρθρο 7
Κατάργηση της αναστολής καταβολής 

εξωιδρυµατικού επιδόµατος παραπληγίας-
τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων

Η υπ’ αριθµόν Φ11321/1119/79/27.3.2013 (Β΄ 909) υ-
πουργική απόφαση παύει εφεξής να ισχύει. 

Άρθρο 8
Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» µε τον

ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» στην
κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529

Το άρθρο 1 της κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529
(Β΄ 1189) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθµ.
Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 κοινής υ-
πουργικής απόφασης «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής
των επιδοµάτων στα τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητικά
καθυστερηµένα άτοµα και ανασφάλιστα τετραπληγικά -
παραπληγικά ακρωτηριασµένα» αντικαθίσταται ως εξής:
«Γνωµάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρία – α-
ναπηρία όρασης µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και ά-
νω».» 

Άρθρο 9
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ι-
σχύει µετά τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 66

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώ-
µατος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειο-
νοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιό-
τητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής
τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε
το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δι-
καίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 67%. Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών
επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισµένοι είτε
φέρουν µικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενε-

στέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιµο ποσοστό ανα-
πηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζη-
τούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτη-
ση 20% από τις τυχόν χορηγούµενες συνταξιοδοτικές
παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται πα-
ροχές, αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε.. Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα
τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως,
ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατι-
κό απολύτου αναπηρίας, καθώς και συντάξεις µε αιτία
την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε
ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για
τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του
άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του λήγει στις 31.12.2015.»

Άρθρο 10
Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του
ν. 1902/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος ή µερικά α-
νάπηρος κατά την έννοια των προηγούµενων εδαφίων,
έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωµατική
ή πνευµατική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του
στην ασφάλιση, εφόσον όµως η µεταγενέστερη της α-
σφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κα-
τά περίπτωση αναπηρίας.» 

2. Το άρθρο 9 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) καταργείται.

Άρθρο 11
Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας

1. Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νοµοθεσία
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το άρθρο 18 της υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθµ. 57440/1938, όπως αυτή ισχύει, πε-
ρί «Κανονισµού Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.» (Β΄ 33) για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση της
χορηγούµενης σύνταξης λόγω αναπηρίας που ισχύουν
για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους του, εφαρµό-
ζονται και για τους αντίστοιχους ασφαλισµένους Φορέ-
ων, Κλάδων και Τοµέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµο-
διότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον από τις κατα-
στατικές τους διατάξεις ή άλλες διατάξεις της νοµοθε-
σίας δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.

2. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η
υποβολή σε εξετάσεις από τις αρµόδιες υγειονοµικές ε-
πιτροπές σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος της διάτα-
ξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνυπολο-
γίζονται για την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της
σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Άρθρο 12 
Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΓΑ περί συνοδείας Ατόµων 

µε Αναπηρία (ΑµεΑ) δικαιούχων Λ.Α.Ε.

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002
(Α΄ 214) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαµ-
βάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω
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απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδοµα παραπλη-
γίας- τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία,
σύνδροµο Down, εγκεφαλική παράλυση και συµµετέ-
χουν στα προγράµµατα κοινωνικού και ιαµατικού τουρι-
σµού, καθώς και στο εκδροµικό πρόγραµµα εφόσον δεν
έχουν µέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., έχουν
τη δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο,
στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. συµµε-
τοχής στο ίδιο πρόγραµµα.»

Άρθρο 13
Περιπτώσεις συνδροµής σε ΑµεΑ παροχών αναπη-

ρίας και αµοιβών για την ένταξη στην απασχόληση

Τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) τα οποία συµµετέχουν
σε προγράµµατα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλη-
σης συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης ή/και
εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαµβάνουν επίδοµα
πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε
µορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παρο-
χές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και
αθροιστικά µε την αποζηµίωση από τη συµµετοχή τους
στα προγράµµατα αυτά ή / και την αµοιβή τους από την
απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 14
Ειδικά κλιµάκια ελέγχου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

1. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύνα-
ται να συγκροτούνται ειδικά κλιµάκια ελέγχου, από υ-
παλλήλους του Ιδρύµατος. Η αρµοδιότητά τους ασκείται
σε όλη τη χώρα και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κοι-
νών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων για τoν
έλεγχο της εισφοροδιαφυγής είτε αυτεπάγγελτα είτε
µετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή.

2. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των ειδικών κλι-
µακίων ελέγχου, ο τρόπος επιλογής των υπαλλήλων που
συµµετέχουν, η κατηγορία που ανήκουν, τα προσόντα
που πρέπει να διαθέτουν και κάθε σχετικό θέµα.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος υπολογι-
σµού της αποζηµίωσης και των εξόδων µετακίνησης που
καταβάλλονται στους συµµετέχοντες υπαλλήλους, οι ό-
ροι καταβολής και κάθε σχετικό θέµα.

Άρθρο 15
Παράταση ανώτατου ορίου παραµονής υπαλλήλων

Η παραµονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α. -
Ι.Κ.Α.) το ανώτατο όριο της οποίας, συµφώνως προς την
παρ. 1 του άρθρου 23 της Φ21/1639/1998 (Β΄ 1129) από-
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων «Κανονισµός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ε-
λέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, λήγει εντός του
τρέχοντος έτους, παρατείνεται µέχρι 31.12.2015.

Άρθρο 16
Θέµατα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. 

του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 της
Φ21/1639/1998 (Β΄ 1129) απόφασης του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισµός Λει-
τουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης
Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υ-
πάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών-Γραµµατέων.»

Άρθρο 17
Αναλογική εφαρµογή στους Φ.Κ.Α. της παρ. 3

του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ

Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974
(ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.

Άρθρο 18
Δικαιώµατα Φ.Κ.Α. µετά την υπαγωγή οφειλετών 

σε ρύθµιση και συµµόρφωση

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίω-
µα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία ο-

φειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για ο-
φειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαµβανοµένων των
πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά εί-
χαν διαµορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθµιση, ε-
φόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγούν αποδεικτικό ενηµερότητας για µε-

ταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµα-
τος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη.
Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η
οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας
και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τµήµατος µέχρι
του ύψους της οφειλής.

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να
προβαίνουν σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσε-
ων του οφειλέτη κατά του φορέα µέχρι του ύψους των
οφειλών, κατά αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 83 του K.E.Δ.E., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην
περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη συµψηφίζονται µε τις τελευταίες δόσεις
της ρύθµισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το
αρµόδιο όργανο, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου.
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Άρθρο 19
Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι Δηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τρά-
πεζες και γενικότερα τα δηµόσια και ιδιωτικά νοµικά
πρόσωπα υποχρεούνται να χορηγούν στα ταµεία υπο-
χρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του
ν. 4052/2012 (Α΄51) κάθε στοιχείο σχετικό µε την εί-
σπραξη των προς τα Ταµεία αυτά οφειλόµενων εισφο-
ρών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών
και ασφαλισµένων. Τα Ταµεία επιβαρύνονται µε την α-
παιτούµενη δαπάνη για τη χορήγηση των στοιχείων αυ-
τών. 

Άρθρο 20
Ρύθµιση για µη δέσµευση οφειλοµένων εισφορών

προς Φ.Κ.Α.

Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαρια-
σµούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και α-
φορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τµηµατική
ή ολική οφειλών ή εισφορών προς του Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν
δύνανται να αποδοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατί-
θενται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 21
Ασφάλιση δηµοσιογράφων γραφείων τύπου

αθλητικών οµοσπονδιών

1. Δηµοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται µε την ι-
διότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελµα µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών ο-
µοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, υπάγονται υποχρεωτικά από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού µήνα στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασµού Ανεργίας
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., µε την προϋπόθεση ότι
έχουν συµπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τοµέα Σύ-
νταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και
δεν είναι τακτικοί ή µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., δηµοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α.. 

2. Για την ασφάλιση των δηµοσιογράφων της παρ. 1
καταβάλλεται: α) στον Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Η-
µερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
(Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά α-
σφαλισµένου 8,5%, β) στο Λογαριασµό Ανεργίας Προ-
σωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη. 

3. Οι εισφορές της παρ. 2 υπολογίζονται επί του συνό-
λου των αποδοχών των δηµοσιογράφων της παραγρά-
φου 1 για τη συγκεκριµένη απασχόλησή τους και δεν

µπορεί να είναι κατώτερες όσων προβλέπονται για τους
λοιπούς ασφαλισµένους της Α΄ Διεύθυνσης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

Άρθρο 22
Θέµατα ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών

Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)

1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται. 

2.α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου
4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202), καταβάλλεται από τον επό-
µενο της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα από όλους
όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης
Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων του α.ν. 1846/1951 (Α΄179).
β. Στους ασφαλισµένους τεχνικούς τύπου του Τοµέα

Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρι-
σης µε εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγ-
γελµάτων για το διάστηµα, που κατ’ εφαρµογή της παρ.
2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012, διακόπηκε η παρα-
κράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. 
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε µή-

να µε ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων α-
ποδοχών Δεκεµβρίου 2011.
Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε ε-

φάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετι-
κής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων ι-
σούται µε τον αριθµό των αναγνωριζόµενων µηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνε-

ται από τη σύνταξη.
3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισµένοι στον Τοµέα Ασφά-

λισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν
λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Α-
σφάλισης ή το Δηµόσιο και εκκρεµεί αίτηση συνταξιοδό-
τησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτε-
ρα κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για κάθε έτος πλη-
ρωµής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε -κα-
τά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης-
προβλεπόµενο όριο ηλικίας. Αυτό µε συνυπολογισµό
των ανωτέρω 45 ηµερών για κάθε έτος πληρωµής της α-
νωτέρω προσαύξησης, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και µειω-
µένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του
άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) προκειµένου για
τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του
ν. 3232/2004, β) των οριζόµενων, σύµφωνα µε το τελευ-
ταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου
48 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) κατά τα έτη 1993-1997 ο-
ρίων ηλικίας, προκειµένου για τις λοιπές γυναίκες και
τους άνδρες. 

4. Στους ασφαλισµένους που κατέβαλαν την ανωτέρω
εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων της
περίπτωσης α΄ του εδαφίου β΄ του άρθρου 28 παρ. 5 του
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α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αλλά σε µεγαλύτε-
ρα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος, όρια ηλικίας, χο-
ρηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης. 
Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβο-

λής του επασφάλιστρου, καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης µετά από αναλογιστική µελέτη.

Άρθρο 23
Προθεσµία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης 
όσων επαναπροσλήφθηκαν µε το ν. 2190/1994

Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (Α΄ 68), της παρ. 25
του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) και της παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 2349/1995 (Α΄ 224) µπορούν να
υποβάλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς για αναγνώριση ως συντάξιµου µε εξαγορά του
εκτός υπηρεσίας χρόνου, µέσα σε ένα (1) έτος από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η αναγνώριση γίνε-
ται σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7
του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 και της υπ’ αριθµ.
45/οικ.982/1995 (Β΄ 428) απόφασης του Υπουργού Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 24
Θέµατα ασφάλισης του πρώην Ταµείου Συντάξεων

Προσωπικού ΗΣΑΠ

1. Ασφαλισµένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, που έχουν υπαχθεί
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
από 1.1.1983 µέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συµπλη-
ρώσει συντάξιµο χρόνο 25 ετών µέχρι 31.12.2010 και κα-
τά τη συµπλήρωση αυτού είναι µητέρες µε ανήλικα ή α-
νίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται
πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.

2. Οι διατάξεις των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου
144 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), όπως ισχύουν, εφαρµόζο-
νται και για τις ασφαλισµένες γυναίκες του Ταµείου Συ-
ντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (πρώην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).

3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δη-
µοσίευση του ν. 3655/2008 στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από
την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης και
σε καµία περίπτωση πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 25
Ασφάλιση όσων συµµετέχουν σε προγράµµατα

του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

1. Όσοι συµµετέχουν σε προγράµµατα κοινωνικής
επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Κέ-
ντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
και απασχολούνται για το σκοπό αυτόν σε παραγωγικές
µονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 45 του
π.δ. 148/2007 (Α΄ 191), υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήµατος και, ε-
φόσον κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στα προ-
γράµµατα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας
σε είδος, άµεσα ή έµµεσα, από το Δηµόσιο ή άλλον α-
σφαλιστικό οργανισµό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίν-

δυνο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
2. Για την ασφάλιση των προσώπων της παραγράφου 1

για τον κίνδυνο του ατυχήµατος, καταβάλλονται οι ανα-
λογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσο-
στό 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφα-
λιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για την α-
σφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος, κατα-
βάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές ασφαλι-
σµένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης
και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. 

Άρθρο 26
Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών 

συνείδησης ασφαλισµένων σε φορείς αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Οι ασφαλισµένοι των φορέων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋπο-
θέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010, καθώς και όσοι
θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011
και εφεξής µε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), µπορούν, µετά από σχετική αίτη-
ση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το
στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού ε-

φαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), όπως
ισχύει.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν. 1264/1982

Στο ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται άρθρο 13α µε
τίτλο «Εφαρµογή συστήµατος απλής αναλογικής στις
οργανώσεις των συνταξιούχων», µε το εξής περιεχόµε-
νο:

«Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρό-
ντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως στις οργανώσεις
των συνταξιούχων.» 

Άρθρο 28
Παράταση προθεσµιών του ν. 4281/2014

1. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 οι
προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3
του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).

2. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 οι
προθεσµίες της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014
που αφορούν τους εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορείς, τοµείς και
κλάδους επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από ανα-
λογιστική µελέτη, γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
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του Ο.Α.Ε.Ε. και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνι-
κής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) καθορίζεται ο τρόπος υπολογι-
σµού της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί ο Τοµέας
Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλά-
δου Ελεύθερων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 29
Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου

1. Καταργείται από τότε που ίσχυσε η αναστολή ι-
σχύος της 46338/5731/16.1.1948 (Β΄ 11) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται
από την περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του ν. 4183/2013 (Α΄ 186 ). 
Τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), το Κεφάλαιο ΙΓ΄ του Κανονι-
σµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ρυθµίζεται η έ-
ναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών
λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόµε-
νοι κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού και κα-
ταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισµένου
και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτι-
κής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν
καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, η α-
ναδροµική ασφαλιστική τακτοποίηση, οι προθεσµίες κα-
ταβολής των εισφορών, η δυνατότητα απαλλαγής για
µεταβατικό διάστηµα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθε-
σµης καταβολής των εισφορών, ο τρόπος υπολογισµού
των ηµερών ασφάλισης, οι προϋποθέσεις εγγραφής και
διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισµό, η αναστολή
και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση
των πωλητών λαϊκού λαχείου.

2.α. Η υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλι-
στική εισφορά για τα κατά την παράγραφο 1 ασφαλιζό-
µενα πρόσωπα ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού
της προµήθειας επί των πωλούµενων γραµµατίων του
Λαϊκού Λαχείου και εισπράττεται και καταβάλλεται στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που
κατέχει το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, λειτουρ-
γίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊ-
κών Λαχείων (όπως ορίζεται στο ν. ΙΝΖ/1905 και στην α-
ριθµ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια µε τη
χρήση Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργο-
δότη για την εφαρµογή της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ..
Σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβο-

λής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρη-
σιούχο τα προβλεπόµενα από το άρθρο 27 του
α.ν. 1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ι-
σχύει.
β. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισµένου

βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους και εισπράττε-
ται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστι-
κών Συνεταιρισµών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Η µη καταβολή των εισφορών ασφαλισµένου εντός

της κατά το άρθρο 26 του α.ν. 1846/1951 οριζόµενης
προθεσµίας συνεπάγεται τις προβλεπόµενες από το άρ-
θρο 27 του νόµου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνε-
ταιρισµών.

Άρθρο 30
Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών

Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, για την ασφάλιση πο-
λιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχολη-
θούν στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµεταλλεύσεις της
παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), ορίζεται
για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέµπτης (5ης)
ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου
υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υπο-
χρεωτικής για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ ασφαλιστι-
κής κατηγορίας.

Άρθρο 31
Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης

ανασφάλιστων υπερηλίκων

1. Από 1.10.2015 η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υ-
περηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), όπως τροποποιή-
θηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγρα-
φος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), χορη-
γείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλουν αίτηση α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συντρέ-
χουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β) Δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συντα-
ξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961. Στην περίπτωση εγγάµων ο ή η σύζυγος
δεν λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή µεγαλύτε-
ρη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής,
λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
Εάν λαµβάνουν σύνταξη µικρότερη από το ποσό αυτό

δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά
την αφαίρεση του ποσού που λαµβάνουν από το ως άνω
ποσό. Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστηµα από
1.10.2015 έως 30.9.2016 δικαιούνται το ποσό της διαφο-
ράς που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού που
λαµβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι µικρότερο από 30 ευρώ

δεν καταβάλλεται η παροχή.
Σε περίπτωση µεταβολής του ποσού της σύνταξης που

λαµβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δηµόσιο,
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεού-
νται να το δηλώσουν αµέσως στον Οργανισµό, προκει-
µένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης
που λαµβάνουν από τον ΟΓΑ.
Για όσους λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε α-

σφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νοµισµατική ισοτι-
µία λαµβάνεται υπόψη την 1η εργάσιµη ηµέρα του έτους
κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποί-
ηση του ποσού της παροχής που λαµβάνουν από τον Ο-
ΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαµβά-
νουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.
γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, µε εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται
στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα µε το ν.
1813/1988, όπως ισχύει.
δ) Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τε-

λευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για
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συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαµένουν κατά
τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά

τους, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο
µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των
4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ε-
τήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και
το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδηµα δεν υπολογίζεται:
αα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειµενική δαπά-

νη από ιδιοκατοικούµενη κύρια κατοικία µέχρι 100 τ.µ..
ββ. Τα προνοιακά επιδόµατα ή άλλης µορφής οικονοµι-

κές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑµεΑ.
γγ. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πά-

σχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδί-
ου και στους µεταµοσχευµένους.

2. Το ποσό της µηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρο-
νικό διάστηµα από 1.10.2015 µέχρι 30.9.2016 σε 260 ευ-
ρώ. Από 1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρό-
νο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λό-
γω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, µε την επι-
φύλαξη των οριζοµένων ανωτέρω στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 1.

3. Η εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες
ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.

4. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακό-
πηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, α-
παραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτη-
σης και δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από τις α-
σκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και των ενδίκων µέ-
σων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης.

5. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακο-
πή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως
προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώ-
µη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και
άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος. Εκκρεµείς αιτήσεις που δεν έ-
χουν εξετασθεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξε-
τάζονται κατά τη διαδικασία του παρόντος.

Άρθρο 32
Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α΄196) 

Το π.δ. 674/1979 (Α΄ 196) καταργείται.

Άρθρο 33
Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας
στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ

Οι διατάξεις του πρώην Ταµείου Πρόνοιας Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και της γενικότερης
νοµοθεσίας, όπως ισχύουν, που αφορούν στην αναγνώ-
ριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας, εκτός αυτής
του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, των ασφαλισµένων

στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλ-
λήλων (ΤΠΔΥ), κατά το µέρος που αφορούν τον Τοµέα
αυτό, καταργούνται. 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταρ-

γείται κάθε αντίθετη προς αυτήν διάταξη που αφορά τον
Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ.

Άρθρο 34
Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Η παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 6, του άρθρου 138 του
ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Ε-
πιτροπών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., µετέχουν
ως µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου: α) ο Προϊστάµενος Δι-
εύθυνσης του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του
Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) οι Προϊστάµενοι των Τµηµά-
των του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. α-
ντίστοιχα ή υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε.
αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθµού, οι οποίοι διορίζονται µε
απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του
Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.»

Άρθρο 35
Εναρµόνιση περιόδων αναπροσαρµογής εισφορών

Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση η αναπροσαρµογή της ανωτέρω εισφο-
ράς θα γίνει αντί της 1.10.2017 - λήξη της τριετίας
1.10.2014 έως 30.9.2017 - την 1.1.2018 σύµφωνα µε το
µέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997
της τριετίας από 1.1.2015 µέχρι 31.12.2017.»

Άρθρο 36
Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων 
πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του 

Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Στις παροχές του Λ.Α.Ε. δύνανται να συµµετέχουν
κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται µία φορά, οι υ-
πάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ,
καθώς και τα δικαιούµενα περίθαλψη έµµεσα µέλη της
οικογένειας αυτών. Η αίτηση συµµετοχής µπορεί να ανα-
κληθεί οποτεδήποτε µετά την παρέλευση πενταετίας.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι
του ΟΓΑ που υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στις παρο-
χές του Λ.Α.Ε. καταβάλουν µηνιαία ατοµική εισφορά, το
ύψος της οποίας είναι ίσο µε το άθροισµα της ανώτατης
µηνιαίας ατοµικής εισφοράς των ασφαλισµένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και
της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.»
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Άρθρο 37
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς

στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α.

Στο άρθρο 30 του ν. 4321/2015 προστίθενται εδάφια
ως εξής:

«Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
τίθενται στο αρχείο µε διάταξη του αρµόδιου Εισαγγε-
λέα. Εκκρεµή ένδικα µέσα δεν εισάγονται για συζήτηση
και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα.
Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρ-
χείο.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω πα-

ραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η ε-
κτέλεσή τους, διακόπτεται.

Άρθρο 38
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες 

ασφαλιστικών εισφορών

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως
εξής:

«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φο-
ρέα ή Τοµέα, αν το οφειλόµενο ποσό εισφορών δεν είναι
µεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) µηνιαίων συντάξε-
ων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυ-
τά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Το-
µέα και ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της σύντα-
ξης, στα οποία περιλαµβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς
και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά
από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του
ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συµψηφίζονται ή παρα-
κρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαί-
ες δόσεις, που δεν µπορεί να είναι περισσότερες από ε-
ξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη
του πρώτου µήνα έναρξης του δικαιώµατος συνταξιοδό-
τησης.» 

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του
ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται. 

3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υπο-
βληθούν από την ισχύ του νόµου και µετά, καθώς και για
αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει
η προθεσµία των δύο µηνών που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983, για
την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόµενου ποσού, κα-
θώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί
η οφειλή µέχρι την ισχύ του νόµου.

4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισµένοι που υποβάλλουν αί-
τηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 µπορούν να υπα-
χθούν σε ειδικό καθεστώς συµψηφισµού µε αναδροµικά
δικαιούµενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους
ή µέρους αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων
τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από
αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των
αναδροµικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συµψη-
φισµό της οφειλής τους. 
Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συµψηφίζεται

µε αναδροµικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά
των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δεν µπορεί
να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση

παρακρατείται αναδροµικά από τη σύνταξη του πρώτου
µήνα, µετά το συµψηφισµό.
Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συµψηφίζεται µε

αναδροµικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρα-
τείται σε µηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόµενη σύ-
νταξη, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής κατα-
βάλλεται εφάπαξ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το
άρθρο 6 του π.δ. 258/1983. 
Για τους ασφαλισµένους που υπάγονται στην παρού-

σα ρύθµιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται
πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών από
την υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εκδοθεί από τον α-
σφαλιστικό φορέα ή Τοµέα η οριστική συνταξιοδοτική α-
πόφαση, λαµβάνουν από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι
καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τοµέα, µηνιαίως
ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαί-
ωµα λήψης προσωρινής σύνταξης, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό
συµψηφίζεται µε τις αναδροµικά δικαιούµενες συντά-
ξεις. 
Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθ-

µιση αποκτούν δικαίωµα λήψης παροχών ασθένειας. Η
µηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται
επί του καταβαλλόµενου ποσού των τριακοσίων εξήντα
(360) ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδο-
τικής απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας
επανυπολογίζεται από την ηµεροµηνία έναρξης συντα-
ξιοδότησης, βάσει του δικαιούµενου ποσού σύνταξης και
το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο συνο-
λικά οφειλόµενο ποσό και συµψηφίζεται ή παρακρατεί-
ται σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω. 
Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισµένοι µπορούν

να παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης του ανωτέρω
ποσού κατά την περίοδο αναµονής έκδοσης της οριστι-
κής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωµα λήψης
παροχών ασθένειας.
Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθµι-

ση συνυποβάλλουν µε τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το χρόνο ασφά-
λισης στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόµε-
νων προθεσµιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν
συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω
οριζόµενα.
Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά

σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισµένους
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ι-
σχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Στην ανωτέρω ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν και α-

σφαλισµένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει α-
πορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόµενη από το άρ-
θρο 6 του π.δ. 258/1983 δίµηνη προθεσµία για την εφά-
παξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόµενου πο-
σού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση έως
30.9.2015.

Άρθρο 39
Διάταξη µείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

1. Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) –
Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλι-
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σης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών
(ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήπο-
τε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δηµόσιο από 1.1.1993
και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν να επιλέξουν µε
αίτησή τους την κατάταξή τους σε µία εκ των δύο
κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγο-
ριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγµατα
124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραµείνουν σε
αυτή µέχρι 31.12.2016.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κα-
τώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι α-
σφαλισµένοι πρέπει να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφει-
λές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών και να εί-
ναι ενήµεροι.

3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
αρχίζει από την πρώτη του επόµενου έτους εντός του ο-
ποίου υποβλήθηκε η αίτηση. 
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του

2015, είναι δυνατή η αναδροµική υπαγωγή σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν
το έτος 2015, µε βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κα-
τηγορία, οι υπηρεσίες των Τοµέων του ΕΤΑΑ συµψηφί-
ζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό µε µελλοντικές α-
σφαλιστικές εισφορές. 

4. Οι ασφαλισµένοι παραµένουν στην κατώτερη επιλε-
γείσα ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν ε-
µπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε
περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης
δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επα-
νέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική
κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλι-
σής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωµα κατά-
ταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

5. Το δικαίωµα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτι-
κής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. 
Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του

δικαιώµατος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλι-
στική κατηγορία, ο ασφαλισµένος δικαιούται να επανέλ-
θει µε νεότερη αίτησή του, για µία και µόνο φορά, κατα-
τασσόµενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.
Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλι-
στική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επόµενου
της υποβολής της νέας αίτησης µήνα.

6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στους λοιπούς Το-
µείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και
πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολού-
µενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην ειδική προσαύξηση του
ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.

7. Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων των κλάδων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ),
που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης ή στο Δηµόσιο µέχρι 31.12.1992, και
ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς του ΕΤΑΑ ως ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες, ή έµµισθοι υπόχρεοι της ειδικής
προσαύξησης (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από
1.1.2015 έως 31.12.2016 προς τους Τοµείς τις προβλε-
πόµενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί και ί-
σχυαν µέχρι 30.6.2011.
Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφί-

ζονται µε µελλοντικές εισφορές. 

Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισµένοι καταβάλλουν
προς τους Τοµείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόµενης
από την ισχύουσα νοµοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς
και την προβλεπόµενη από την παρ. 14 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, πρόσθετη εισφορά. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

9. Οι αναδροµικές οφειλές εισφορών των µέχρι
31.12.1992, καθώς και των από 1.1.1993 ασφαλισµένων
προς τους Τοµείς του ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό
διάστηµα από 1.7.2011 µέχρι 31.12.2014 και έχουν προ-
κύψει από την επιβολή της προβλεπόµενης πρόσθετης
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011,
όπως ισχύει, καθώς και λόγω της υποχρεωτικής µετάτα-
ξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την παρ. 15 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, αντίστοιχα, καταβάλλονται σε ισόποσες
δόσεις, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων ποινών
λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη
του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της ρύθµισης της
παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 40
Ταµείο Υγείας Εφηµεριδοπωλών Θεσσαλονίκης

1. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ασφαλισµένων
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τοµέα Σύνταξης
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ-
σαλονίκης του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθµ.
31720/Σ.503/1962 (Β΄ 503) υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την υπ’ αριθµ.
10056/31621/1914/2014 (Β΄ 378) υπουργική απόφαση, οι
συνταξιούχοι του Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι κατα-
στούν εφεξής συνταξιούχοι από την ηµεροµηνία, καθώς
και τα µέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτε-
ρου µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, υπάγο-
νται για παροχές περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ και για παρο-
χές σε χρήµα στο Λογαριασµό σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε. και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού
του Κλάδου Υγείας του. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδε-
ται µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης του παρόντος νόµου, καθορίζεται το ύψος των ει-
σφορών ασφαλισµένου και εργοδότη, το ύψος και είδος
των λοιπών εσόδων και κατανέµεται το ποσοστό αυτών
σε είδος και σε χρήµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

3. Οι εισφορές ασφαλισµένων και συνταξιούχων ει-
σπράττονται από το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης –
Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαρια-
σµό Παροχών σε χρήµα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και για πα-
ροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του
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ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης – Παροχών Θεσ-

σαλονίκης ασκεί αρµοδιότητες ανάλογες µε αυτές των
Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών του Ταµείου για θέ-
µατα απονοµής κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήµα-
τος, καθώς και τις αρµοδιότητες που έχουν καθορισθεί
µε την υπ’ αριθµ. Φ80000/16644/985/2013 (Β΄1714) υ-
πουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Λο-
γαριασµού Παροχών σε χρήµα του Ενιαίου Ταµείου Α-
σφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.).»

Άρθρο 41
Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘ

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του
π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ε-
ξής: 

«ζ. Εργοδοτική εισφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων και των εργοδοτών των περιπτώσεων α΄, β΄,
γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4
του άρθρου 3 του παρόντος σε ποσοστό 7,5% επί των
πάσης φύσεως µηνιαίων αποδοχών των απασχολουµέ-
νων στους εν λόγω εργοδότες και ασφαλισµένων στον
Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Α-
θη- νών και Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε..»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1Α του
άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973 (Α΄ 36), όπως ισχύει, τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τοµέα Συντάξεων Προσωπι-
κού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.
- Μ.Μ.Ε..»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1B του
άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973 (Α΄36), όπως ισχύει, τροπο-
ποιείται ως εξής:

«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τοµέα Συντάξεων Προ-
σωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..»

Άρθρο 42
Οικογενειακά επιδόµατα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 44 του
π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:

«Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας
προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά 58,69
ευρώ και κατά 29,35  ευρώ για κάθε άγαµο παιδί µέχρι τη
συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή, σε περί-
πτωση συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερα ή ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξω-
τερικού, µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλι-
κίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελµα και δεν λαµβάνει
σύνταξη από δική του εργασία.»

Άρθρο 43
Φορολογική ενηµερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενηµερότητας του
άρθρου 12 του ν. 4174/2013 σε Προέδρους ή Διοικητές
των Φ.Κ.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δεν λαµβάνονται υπόψη οφειλές των Φ.Κ.Α. βεβαιωµέ-
νες στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλη αρχή του Δηµο-

σίου Τοµέα για τις οποίες τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα
έχουν ευθύνες για την καταβολή τους. 

Άρθρο 44
Ασφαλιστική ενηµερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32),
καθώς και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) και ισχύει
µέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 2238/1994
(Α΄ 151), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατά-
ξεις νόµων, οι οποίες προβλέπουν ατοµική και αλληλέγ-
γυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικό πρόσωπο,
δεν έχουν εφαρµογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέ-
ων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λο-
γαριασµών οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφο-
ρές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις πα-
ντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λο-
γαριασµούς οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις ει-
σφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις µεταξύ των α-
νωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν εµποδί-
ζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από την
ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. Τα ανωτέρω
δεν έχουν εφαρµογή για τις περιπτώσεις που τα προα-
ναφερόµενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήµα-
τα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερό-
µενων Ν.Π.Δ.Δ.. 

Άρθρο 45
Ασφαλιστική ενηµερότητα

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

1. Στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥ-
ΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας έως τις 31.12.2015, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση της καταβο-
λής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από
1.3.2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης
των καθυστερούµενων έως τις 28.2.2015 οφειλών, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015, από
1.10.2015.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου µέχρι
την ανωτέρω ηµεροµηνία (1.10.2015) για χρηµατικές α-
παιτήσεις του Σωµατείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ» έναντι του Δηµοσίου δεν επιτρέπεται πάσης φύσε-
ως συµψηφισµός σε βάρος του Ε.Ε.Σ. καθώς και πάσης
φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης
για υποχρεώσεις του Ε.Ε.Σ. βεβαιωµένες ή ληξιπρόθε-
σµες εκ µέρους του Δηµοσίου, του ΙΚΑ και άλλων Ασφα-
λιστικών Οργανισµών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.

Άρθρο 46
Ασφάλιση απασχολουµένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργα-
στήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης, Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄
193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγ-
γελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
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Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδια-
σµένα µε άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρµόδιο
φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κα-
θώς και οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί
που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρ-
θρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) υπάγονται στην ασφά-
λιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»

Άρθρο 47

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67
του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες
διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου
και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία ερ-
γάσιµη ηµέρα των µηνών Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου, α-
πό την προθεσµία υποβολής της δήλωσης.»

2.  Η καταληκτική προθεσµία της 30ής Ιουνίου 2015
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν.3427/2005 παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015.

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013 η φράση «Εντός ενενήντα (90) ηµερών» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «Εντός εκατόν είκοσι (120)
ηµερών».
β. Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα-

ραγράφου εφαρµόζεται και για ενδικοφανείς προσφυ-
γές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης,
των οποίων η προθεσµία εξέτασης δεν έχει συµπληρω-
θεί κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη
Βουλή.

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

Άρθρο 48

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο
χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν.
2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο
άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, µέσα στον οποίο συ-
νέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική
Συνέλευση για τις Ανώνυµες Εταιρείες, τις Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχι-
κές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός µηνός από την η-
µεροµηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσε-
ων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή και τη δη-

µοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονοµική
εφηµερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρει-
ών που υπόκεινται σε δηµοσιότητα από λοιπές διατάξεις
των προαναφερθέντων νόµων ισχύουν ανάλογα.

Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 (Α΄32)

1. Η προθεσµία των άρθρων 1 και 15 του ν.4321/2015,
όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε
καθεστώς ρύθµισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως
και τις 15.7 2015.

2. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, όπως ι-
σχύει, προστίθεται νέα περίπτωση γ΄, η οποία έχει ως ε-
ξής:

«γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθµιση µε εσφαλµένες βεβαιώ-
σεις.»

Άρθρο 50
Προστασία Ναυτικής Εργασίας

1. Η δέκατη τρίτη παράγραφος του άρθρου όγδοου
του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θα-
λάσσιες ενδοµεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών
Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄145), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 220 του ν.
4072/2012- «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος -
Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθ-
µιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄86), αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Στις συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι
διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α΄150), όπως ισχύει κάθε
φορά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και µόνο για τα
θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκή-
ρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύµβασης.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υ-
ποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), έσοδα από την
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλε-
ση συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αποδίδο-
νται σε ναυτικούς της εταιρείας, που κηρύχθηκε έκπτω-
τη, ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όµιλο εταιρειών ή
στην ίδια µητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία
υπό κοινή διαχείριση, εφόσον δεν τηρούνται οι σχετικές
µε τη µισθοδοσία τους διατάξεις. Η ικανοποίηση των α-
παιτήσεων των ναυτικών του προηγούµενου εδαφίου εί-
ναι σύµµετρη. Για την απόδοση των εσόδων του προη-
γούµενου εδαφίου εφαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία
του άρθρου τρίτου της υπουργικής απόφασης µε αριθµό
3529.2/12/2010 «Διαπίστωση των προϋποθέσεων παρο-
χής προστασίας και βεβαιώσεως των δικαιούµενων απο-
δοχών των εγκαταλειπόµενων από τον πλοιοκτήτη ναυ-
τικών» (Β΄314).»

2. Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 29 του ν.
1220/1981 «Περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως της
περί Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς νοµοθεσίας και άλ-
λων τινών διατάξεων»(Α΄296), όπως τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο Α΄ του άρθρου 11 του ν. 3816/ 2010
«Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών
προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξερ-
γασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες
διατάξεις» (Α΄6), προστίθεται παράγραφος 2α ως ακο-
λούθως:

«2.α. Η κίνηση της διαδικασίας για την καταβολή της
παροχής της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωµα κα-
ταγγελίας της σύµβασης ναυτικής εργασίας εκ µέρους
του ναυτικού και τη λύση αυτής, όταν αυτή επέρχεται
κατά χρόνο µεταγενέστερο της αίτησης του ναυτικού
για τη διαπίστωση και συνδροµή των όρων εγκατάλειψής
του και ο ναυτικός που ασκεί το ανωτέρω δικαίωµα κα-
ταγγελίας δικαιούται την παροχή της παραγράφου 1.»

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρ-
µόζονται και σε εγγυητικές επιστολές που έχουν κατα-
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πέσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι διατάξεις
της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζονται και σε
διαδικασίες για τη διαπίστωση της εγκατάλειψης ναυτι-
κών, που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος.

Άρθρο 51
Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Από το άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ΄ του ν.
3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστα-
σης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ι-
διοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατη-
γοριών προσώπων» (Α΄309), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160),
διαγράφεται η φράση «καθώς και το πολιτικό προσωπικό
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Άρθρο 52
Διαγωνισµός Κατάταξης 49 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων

Για διαγωνισµό κατάταξης 49 Δοκίµων Λιµενοφυλά-
κων που προκηρύσσεται κατά το έτος δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου, δικαίωµα συµµετοχής έχουν υποψήφι-
οι γεννηθέντες από 1.1.1988 και µετά. Η ισχύς της µε α-
ριθµ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26.7.2013 απόφασης
της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/9.4.2014 απόφαση της ίδιας Ε-
πιτροπής παρατείνεται µέχρι 31.12.2015. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.
3079/2002 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 53
Συµπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και Κεντρικού 

Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)

1. Στο άρθρο 28 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), όπως αντι-
καταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49
του ν. 4178/2013 (Α΄174), το εδάφιο β΄ της παραγράφου
2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας, Υπο-
δοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, οι οποίοι αναπληρώνο-
νται αντίστοιχα από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο
του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Οικο-
νοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.»

2. Στο άρθρο 37 του ν. 4030/2011 (Α΄249), στο οποίο
προστέθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 µε την παράγραφο
17 του άρθρου 49 του ν. 4178/2013 (Α΄174), το εδάφιο
β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας, Υπο-
δοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, οι οποίοι αναπληρώνο-
νται αντίστοιχα από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο
του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Οικο-
νοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.»

Άρθρο 54
Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του ν. 3142/1955
«Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του π.δ. 24/2015) λειτουργεί Συµβούλιο Πλοηγικής Υπη-
ρεσίας αποτελούµενο από:
α) τον Κεντρικό Λιµενάρχη Πειραιώς ως Πρόεδρο µε

τον νόµιµο αναπληρωτή του,
β) τον Τµηµατάρχη του Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονο-

µικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, ό-
ταν πρόκειται για ζήτηµα που εµπίπτει στις αρµοδιότη-
τες του συγκεκριµένου Αυτοτελούς Τµήµατος ή τον Τµη-
µατάρχη του Αυτοτελούς Τµήµατος Πλοηγικής Υπηρε-
σίας, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτηµα που εµπίπτει
στις αρµοδιότητες του εν λόγω Τµήµατος, µε τους νόµι-
µους αναπληρωτές τους,
γ) έναν αρχιπλοηγό ως Μέλος, καθώς και έναν αρχι-

πλοηγό ως αναπληρωτή του.
Χρέη εισηγητού χωρίς ψήφο εκτελεί υπάλληλος του

αντίστοιχου Αυτοτελούς Τµήµατος κατά λόγο αρµοδιό-
τητας, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του.
Χρέη Γραµµατέως ανατίθενται σε υπάλληλο του Αυτο-

τελούς Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης Πλοηγικών
Υπηρεσιών ή του Αυτοτελούς Τµήµατος Πλοηγικής Υπη-
ρεσίας, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του άλλου Αυτο-
τελούς Τµήµατος.
Η συγκρότηση του Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας

γίνεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
µίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015).»

Άρθρο 55
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προµήθειας Καυσίµων 

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθµών

1. Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύνα-
ψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών καυσί-
µων για τα επιχειρησιακά µέσα και συστήµατα που χρη-
σιµοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υλοποιείται κατά τις κείµενες
διατάξεις από τη Διεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές
Διοικήσεις - Κεντρικά Λιµεναρχεία - Λιµεναρχεία- Υπολι-
µεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Ε-
ναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Απο-
στολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., τα Περι-
πολικά Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
(Π.Α.Θ.Λ.Σ.) - τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
(Π.Π.Λ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπη-
ρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούµενων πιστώσεων.
Ακολούθως, η Διεύθυνση Προµηθειών προωθεί στον Αρ-
χηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση µε την οποία
χαρακτηρίζεται η προµήθεια ως υπαγόµενη στην παρού-
σα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.

2. Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύνα-
ψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών καυσί-
µων για τα πλωτά µέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σµού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
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24/2015), καθώς και προµήθειες κατά τις διατάξεις του ν.
3142/1955 (Α΄43) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού
διατάγµατος 28 Ιανουαρίου/26 Φεβρουαρίου 1958
(Α΄44), που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των κατά
τόπους Πλοηγικών Σταθµών και µέχρι του ποσού των
45.000 ευρώ ετησίως ανά Κ.Α.Ε. για καθέναν από τους
Σταθµούς αυτούς και µέχρι του ποσού των  45.000 ευρώ
µηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό Σταθµό Πειραιά θα
υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθ-
µούς, κατά τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 56
Συντήρηση Πτητικών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015) και κατά παρέκ-
κλιση των κείµενων διατάξεων, συµβάσεις µεταξύ του
τέως Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε.
σχετικά µε προµήθειες και επισκευές που αφορούν την
τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
και ίσχυαν µέχρι 31.12.2014, µπορούν να παρατείνονται
µέχρι τις 31.12.2015 µε τροποποίηση ή µη των όρων
τους.

Άρθρο 57

Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2
του ν. 4313/2014 (Α΄261) προθεσµία για την υποβολή
δήλωσης των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοφωνικών
σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις
31.10.2015.

Άρθρο 58

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄159), ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέµπτο του
ν. 4279/2014, τροποποιείται ως εξής:

«2. Από 2.1.2016 η τιµολόγηση για τις πράξεις της πα-
ραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που
εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη δια-
φήµιση ή τη χορηγία προς τον διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση
από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά
στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές και επικοινωνια-
κές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης δια-
φηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις

31.12.2015, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχε-
τική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία
φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατά-
ξεις και (ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λή-
γει το αργότερο µέχρι τις 30.3.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευ-

ρύτερου δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής δια-
δικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι
τις 31.12.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιον-

δήποτε τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσω-
πος του διαφηµιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και
όλα τα νόµιµα παραστατικά. Παρατάσεις συµβάσεων
που εµπίπτουν στο στοιχείο α΄ παραπάνω απαγορεύο-
νται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο
στοιχείο β΄ επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθε-

σίας για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»

Άρθρο 59

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4051/1960
(Α΄68) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων
τους και τέκνα που εγκαταλείφθηκαν µετά τη γέννησή
τους.»

Άρθρο 60

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003
(Α΄204) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί υπό την προε-
δρία του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, διαρκής επιτρο-
πή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997
(Α΄107) στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι, που υποδει-
κνύονται από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµίας, Υ-
ποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Οικονοµικών, Εσω-
τερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Η σύσταση της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου

διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 61 

Στη διάταξη του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003 ( Α΄204)
προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως ακολούθως:

«4. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής της παραγράφου 1
τού παρόντος άρθρου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Αντίληψης µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του, που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
σωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 62 

Το Παράρτηµα, που συνοδεύει το κείµενο του π.δ.
233/2003 ( Α΄204), αντικαθίσταται ως εξής:
« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΩΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ:
1)  Συµβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
2)  Συµβουλευτικό Κέντρο Πειραιά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
Α) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
1) Ίδρυµα Πρόνοιας Παιδιού «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΛΑ-
ΜΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
2) Ειδική Επαγγελµατική Σχολή «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Ν.
ΣΜΥΡΝΗ,ΑΘΗΝΑ
3) «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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4) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ΚΑΒΑΛΑΣ
5) Νεάπολης, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
6) «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
7) «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8) Θηλέων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9) Αρρένων Λαµίας, ΛΑΜΙΑ
10) Παπάφειο Κ.Π.Μ. Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙ-
ΤΕΥΣ» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11) Θηλέων Ρόδου, ΡΟΔΟΣ
Β) ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ,
ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Κέντρο
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΑΘΗΝΑ.
ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:
1) Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Περισσού, ΑΘΗΝΑ
2) Στέγη «Καλού Ποιµένα», ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3) Στέγη Ανηλίκων Βόλου, ΒΟΛΟΣ
4) Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.»

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4314/2014

Ο τίτλος του άρθρου 45 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει,
µεταβάλλεται ως εξής: «Διαχείριση Ταµείου Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση» και το άρ-
θρο τροποποιείται ως εξής:
Το κείµενο του άρθρου αριθµείται ως παράγραφος Α΄

µε υπότιτλο «Διαχείριση Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους» και προστίθεται παράγραφος Β΄ µε
υπότιτλο «Διαχείριση Ταµείου Προσαρµογής στην πα-
γκοσµιοποίηση» και περιεχόµενο ως εξής:

«Β.1. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Πα-
γκοσµιοποίηση, που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) α-
ριθµ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013 για την περίοδο
2014-2020, εφεξής καλούµενο ΕΤΠ, δίνει τη δυνατότητα
στα κράτη - µέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη προς τους
εργαζόµενους που απολύονται λόγω πλεονασµού και
τους αυτοαπασχολούµενους των οποίων η επαγγελµατι-
κή δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σηµαντικών
διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσµιες εµπορικές ροές
που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση, ως αποτέλεσµα της
συνέχισης της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικο-
νοµικής κρίσης ή µιας νέας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτι-
κής και οικονοµικής κρίσης. Οι ενέργειες που απολαύουν
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ αποσκοπούν
να διασφαλισθεί ότι ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός δι-
καιούχων που συµµετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρί-
σκουν διατηρήσιµη απασχόληση, το συντοµότερο δυνα-
τόν.

2. Εθνική Αρχή Συντονισµού της Εφαρµογής του ΕΤΠ
2014-2020 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης , Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων και συγκεκριµένα η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι όπως περιγράφεται στο
άρθρο 18, παράγραφος 6 του ν. 4314/2014, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. Μέχρι την υπογραφή και δηµοσίευ-
ση της υπουργικής απόφασης για την εφαρµογή της Επι-
τελικής Δοµής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4314/2014,
καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής
Γραµµατείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ίδιου Υ-
πουργείου.

3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύµφωνα µε
το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισµού (EE) αριθµ.
1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (2014-
2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισµού 966/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχε-
τικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζο-
νται στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, αναλαµ-
βάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο
πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόµου.

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύµφωνα µε το
άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Δεκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προ-
σαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (2014- 2020) και το
άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισµού 966/2012 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενι-
κό προϋπολογισµό της Ένωσης, αναλαµβάνει η Επιτρο-
πή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστά-
ται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόµου.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σµού και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµ-
φωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµεί-
ου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, τα θέµατα που
αφορούν στον προγραµµατισµό, αξιολόγηση, διαχείρι-
ση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ε-
νεργειών που απολαύουν χρηµατοδοτικής συνεισφοράς
από το ΕΤΠ 2014-2020.» 

Άρθρο 64

1. H διάταξη του άρθρου 3 του β.δ. 579/1971 (Α΄174)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων (ε-
φεξής Ίδρυµα) διοικείται από πενταµελές Διοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, και αποτελείται από:
α. τον Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται

από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου α-
παιτείται πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κοινωνικών
ή Ανθρωπιστικών ή Νοµικών Σπουδών µε εµπειρία σε ζη-
τήµατα κοινωνικής προστασίας.
β. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται α-

πό τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµι-

κών, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών.
δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικια-

ρίδη, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από την ί-
δια οικογένεια.
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ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζοµένων του
Σικιαριδείου Ιδρύµατος, που υποδεικνύεται µε τον ανα-
πληρωτή του από τον ως άνω Σύλλογο.

2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ο-
ρίζεται διετής.

3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύµατος διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανώτερος υπάλλη-
λος της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με
την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόµιµος α-
ναπληρωτής του.

4. Ως γραµµατέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώ-
σεων δ΄ και ε΄, όπως διαλαµβάνονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσµίας
ενός µηνός από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίη-
σης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ιδρύµατος συγκροτείται νοµίµως.

5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του Ιδρύµατος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Ε-
πίτροπος επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της
τυχόν απόφασης που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση
αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Επιτρό-
που, πρέπει να καλείται ο νόµιµος αναπληρωτής του.

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συµ-
µετέχει ως εισηγητής άνευ δικαιώµατος ψήφου και ο Δι-
ευθυντής του Ιδρύµατος.

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφό-
σον τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα των απόντων. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν η ψηφοφορία είναι
µυστική, αυτή επαναλαµβάνεται για µία ακόµη φορά και
η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναµεί µε απόρριψη.

8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ιδρύµατος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµο-
νεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστά-
µενων µελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα
θέµατα που συζητήθηκαν µε περιεκτική αναφορά στο πε-
ριεχόµενό τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα της ψη-
φοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτι-
κό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφη-
σαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονό-
µατα τούτων.»

2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ.
579/1971 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Οι δαπάνες του Ιδρύµατος εκτελούνται, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) περί Δηµο-
σίου Λογιστικού, του π.δ.136/2011 (Α΄267) περί καθορι-
σµού κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, της κείµενης νοµοθεσίας περί προ-
µηθειών του Δηµοσίου και της ισχύουσας νοµοθεσίας
περί κατασκευής δηµοσίων έργων.»

3. Στη διάταξη του άρθρου 10 του β.δ. 579/1971
(Α΄174) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε το πέρας διµήνου
από τη λήξη του οικονοµικού έτους, ξεχωριστός απολο-
γισµός της παρεχόµενης από το Κράτος επιχορήγησης,
σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του
ν. 4129/2013 (Α΄52) περί Κώδικα Νόµων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942
(Α΄100) περί Οικονοµικής Επιθεωρήσεως.»

Άρθρο 65

Στη διάταξη της παραγράφου 27 του άρθρου 9 του ν.
4052/2012 (Α΄41) προστίθενται δύο εδάφια, τρίτο και τέ-
ταρτο, ως ακολούθως:

«Από 1.1.2016 και εφεξής η µισθοδοσία του προσωπι-
κού του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) θα καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και ειδικότερα του ΕΦ 33-220 Δαπάνες Πρόνοιας
(Κατηγορίες δαπανών 0200 «Αµοιβές Πολιτικών Υπαλ-
λήλων (Τακτικών και ΙΔΑΧ)»).
Οι επιχορηγήσεις για την αντιµετώπιση λειτουργικών

δαπανων του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυµα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.)
καταβάλλονται από 1.1.2015 από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋ-
πολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 66

Οι διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν. 4262/2014
(Α΄114) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 55
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων

1. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί, φι-
λανθρωπικά σωµατεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν
πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθµια κοινω-
νική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό
σκοπό την οικονοµική και λειτουργική υποστήριξη των
νοµικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθµια κοι-
νωνική φροντίδα, νοµιµοποιούνται, εφόσον επικαλού-
νται και αποδεικνύουν παρούσα ή επαπειλούµενη αδυνα-
µία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσµων οφειλών και, γενικότε-
ρα, προβλήµατα οικονοµικής βιωσιµότητας, να υποβάλ-
λουν τεκµηριωµένο Σχέδιο Εξυγίανσης προς έγκριση
στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και
Αλληλεγγύης (εφεξής Παρατηρητήριο) του επόµενου
άρθρου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

2. Για το ορισµένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Ε-
ξυγίανσης πρέπει να περιγράφονται τα εξής:
α) ο δηµόσιος - κοινωφελής χαρακτήρας και σκοπός

του αιτούντος φορέα,
β) η οικονοµική του κατάσταση µε παράθεση των πιο

πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων ως προς τις τυχόν ο-
φειλές του προς το Δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές,
γ) η διάρκεια του προγράµµατος εξυγίανσης,
δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπρο-

σαρµογή των αµοιβών του προσωπικού, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
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ε) οι τυχόν διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη λάβει
χώρα µε τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές,
στ) η προτεινόµενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετί-

ζονται µε την παροχή δευτεροβάθµιας κοινωνικής φρο-
ντίδας,
ζ) προτεινόµενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και

ακίνητης περιουσίας του φορέα µε επιδιωκόµενο σκοπό
την οικονοµική ανόρθωσή του, υπό την επιφύλαξη του
ν. 4182/2013 (Α΄185) «Κώδικας Κοινωφελών Περιου-
σιών», και
η) πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών

του αιτούντος προς το Δηµόσιο, τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές,
που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υ-
πογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή
του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να επισυνάπτονται βε-
βαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για τις τυ-
χόν οφειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραφα που θεµε-
λιώνουν τα υποβαλλόµενα από τον αιτούντα φορέα
στοιχεία.

3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από
το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται µε την έκδοση σύµ-
φωνης γνώµης από το ως άνω όργανο. Έπεται η υπογρα-
φή του Συµφώνου Εξυγίανσης µεταξύ του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον
οποίο έχει ανατεθεί, δυνάµει της υπ’ αρίθµ. Υ56/15
(Β΄253), η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµ-
µατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το σύ-
νολο των Διευθύνσεων και Τµηµάτων που υπάγονται σε
αυτή, του Υπουργού Οικονοµικών και του αιτούντος φο-
ρέα. Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος για υπαγωγή
στο πρόγραµµα εξυγίανσης, οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υ-
πουργοί δεσµεύονται, καταρχήν, από τη θετική σύµφωνη
γνώµη του Παρατηρητηρίου, ήτοι είναι υποχρεωµένοι να
εκδώσουν πράξη (υπογραφή Συµφώνου) σύµφωνα µε
την ως άνω γνωµοδότηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι
αρµόδιοι Υπουργοί δεν δύνανται να ενεργήσουν κατά
τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που υποδεικνύει το Παρα-
τηρητήριο, δύνανται ωστόσο να αρνηθούν την εφαρµογή
της γνώµης και να µην προβούν στην υπογραφή του Συµ-
φώνου Εξυγίανσης. Σε αυτό το ενδεχόµενο, είναι υπο-
χρεωµένοι να αιτιολογήσουν ειδικώς την κρίση τους για
τη µη υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης.

4. Μετά την υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης, ο
προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρα-
τηρητηρίου ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο ε-
φαρµογής των όρων που εµπεριέχονται στο υπογεγραµ-
µένο Σύµφωνο και την αποδοτικότητα ή µη της αξιοποίη-
σης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπαγόµε-
νου σε καθεστώς εξυγίανσης φορέα. Ο ετήσιος προϋπο-
λογισµός του υπογράφοντος το Σύµφωνο Εξυγίανσης
φορέα εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Παρα-
τηρητηρίου, µε την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι
προϋπολογισµοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Κα-
τά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής του Σχεδίου Εξυ-
γίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως
προς τη βιωσιµότητα του συµβαλλοµένου στο Σύµφωνο
Εξυγίανσης φορέα, είναι δυνατή η χρηµατοδότησή του,
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος από τον άµεσα
ενδιαφερόµενο φορέα και θετικής σύµφωνης γνώµης
του εποπτεύοντος τη διαδικασία Παρατηρητηρίου. Το

ποσό της χρηµατοδότησης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο ό-
ριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολο-
γισµού του αιτούντος φορέα και η υποχρέωση της σχετι-
κής δαπάνης αναλαµβάνεται απευθείας από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Η εντελλόµενη δαπάνη του προηγούµε-
νου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί σε συναφείς µε τον
σκοπό πιστώσεις, εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Ως προς το ζήτηµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών
του προνοιακού φορέα προς το Δηµόσιο, η σχετική ρύθ-
µιση πρέπει να διαλαµβάνει τη διαδικασία καταβολής
των οφειλών σε µία ή περισσότερες δόσεις εντός συγκε-
κριµένου χρονικού διαστήµατος. Από την εποµένη της υ-
πογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης, οι συµπεφωνηµέ-
νες δόσεις δεν επιβαρύνονται κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) περί ΚΕΔΕ ή των άρ-
θρων 53 και 57 του ν. 4174/2013 (Α΄170) περί Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής µίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερού-
µενου ποσού η προβλεπόµενη στο τρίτο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προσαύξηση. Σε περί-
πτωση πλήρους συµµόρφωσης του συµβαλλόµενου φο-
ρέα προς τους όρους της ρύθµισης, είναι δυνατή η απαλ-
λαγή των οφειλών από µέρος ή το σύνολο των τόκων και
του προστίµου εκπρόθεσµης καταβολής κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή των άρ-
θρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013). Η ρύθµιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, εάν
δεν εξοφληθούν εµπροθέσµως τρεις συνεχόµενες µηνι-
αίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άµεσα α-
παιτητό µε το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης
καταβολής από τη βεβαίωση µέχρι την εξόφλησή του και
εφαρµόζονται όλα τα διαθέσιµα µέτρα διοικητικής εκτέ-
λεσης.

6. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Ε-
ξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για ό-
σο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ρύθµιση οφειλών προς το
Δηµόσιο και δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο έ-
τους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθµισης και αυτοδί-
καιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος
της ρύθµισης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83
του ΚΕΔΕ περί συµψηφισµού και χορηγείται στον προ-
νοιακό φορέα αποδεικτικό ενηµερότητας µε υποχρεωτι-
κό ορισµό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακρά-
τησης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013. Οι ως άνω διατάξεις περί συµψηφισµού
και χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας µε όρο πα-
ρακράτησης δεν έχουν πεδίο εφαρµογής στην περίπτω-
ση της χρηµατοδότησης, όπως προβλέπεται στην παρά-
γραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το προς συµψηφισµό ή
παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υποχρεωτικώς υπό-
ψη για την κάλυψη δόσεων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
ρύθµισης οφειλών, που εµπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυ-
γίανσης.

7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαµβά-
νεται πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών
των Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογο µε αυτό που πα-
ρέχεται στις επιχειρήσεις, που εντάσσονται στις διατά-
ξεις των άρθρων 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης χορηγείται στον
προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότη-
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τας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 58 του ν.
3863/2010 (Α΄115). Από την εποµένη της υπογραφής
του Συµφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή
των χρεών για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ρύθµιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαµβά-
νεται πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών
των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόµενους και
τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζο-
µένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω
συµφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύµφωνη γνώµη των
εργαζοµένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου
των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων και του αιτούντος προ-
νοιακού φορέα. Από την εποµένη της υπογραφής του
Συµφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των
χρεών για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ρύθµιση οφει-
λών προς τους συµβεβληµένους εργαζόµενους και πι-
στωτές.

9. Η ανατροπή της ρύθµισης της παραγράφου 5 συνε-
πάγεται αυτοµάτως την ανατροπή των ρυθµίσεων των
παραγράφων 7 και 8 και αντιστρόφως.

10. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Ε-
ξυγίανσης, στο οποίο εµπεριέχονται ρυθµίσεις ληξιπρό-
θεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο, τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, τους εργαζόµενους και τους τρίτους πι-
στωτές, για όσο διάστηµα ισχύουν και εφόσον εφαρµό-
ζονται κατά πλήρες περιεχόµενο οι όροι των ως άνω
ρυθµίσεων µε σκοπό την αναδιάρθρωση του προνοιακού
φορέα, αναστέλλονται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση
των ποινικών υποθέσεων για τα αδικήµατα της µη κατα-
βολής των βεβαιωµένων στις ΔΟΥ χρεών προς το Δηµό-
σιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρή-
σεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα (άρθρο 25 ν. 1882/1990, Α΄43), της µη καταβολής α-
σφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης (άρθρο 1 α.ν. 86/1967, Α΄136) και της µη κατα-
βολής δεδουλευµένων αποδοχών σε εργαζόµενο (άρ-
θρο 28 ν. 3996/2011,  Α΄170), που σχετίζονται µε τις υπό
ρύθµιση οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστηµα, ανα-
στέλλεται η παραγραφή των ως άνω αδικηµάτων. Σε πε-
ρίπτωση πλήρους και εµπρόθεσµης εξόφλησης του συ-
νόλου των οφειλών που απορρέουν από το Σύµφωνο Ε-
ξυγίανσης, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

11. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Ε-
ξυγίανσης, στο οποίο εµπεριέχονται ρυθµίσεις ληξιπρό-
θεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο, τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, τους εργαζόµενους και τρίτους πιστω-
τές, για όσο διάστηµα ισχύουν και εφόσον εφαρµόζο-
νται κατά πλήρες περιεχόµενο οι όροι των ως άνω ρυθµί-
σεων, αναστέλλονται οι κατά του συµβαλλόµενου προ-
νοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικη-
τικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή
εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου για οφει-
λές, που εµπίπτουν στο Σύµφωνο Εξυγίανσης. Αναστέλ-
λονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστηµα οι τασσόµενες
προθεσµίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής ε-
πάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής
και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκο-
πό που δεν ανάγεται στην αποπληρωµή των υπό ρύθµιση
οφειλών του.

12. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Ε-

ξυγίανσης και για όσο διάστηµα αυτό ισχύει και εφαρµό-
ζεται, η οικονοµική διαχείριση, οι προµήθειες και οι δα-
πάνες του συµβαλλόµενου φορέα διενεργούνται, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέ-
πει τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ειδικότερα
τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των διατάξεων του άρ-
θρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16).

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά θέµατα που α-
φορούν στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 56
Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται συλλογικό δι-
οικητικό όργανο υπό την επωνυµία «Παρατηρητήριο Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης» µε επι-
διωκόµενους σκοπούς το συντονισµό και την εποπτεία
των δράσεων των πιστοποιηµένων φορέων παροχής υ-
πηρεσιών ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα.

2. Το Παρατηρητήριο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία
Πρόνοιας. Οι αρµοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:
α. Διατυπώνει προτάσεις συµβάλλοντας ουσιαστικώς

στην χάραξη προνοιακών πολιτικών για την προστασία
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού.
β. Εκφράζει σύµφωνη γνώµη στο στάδιο της έγκρισης

του Σχεδίου Εξυγίανσης που υποβάλλεται από νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, µε σκοπό την υπαγωγή του στο καθεστώς εξυγίαν-
σης, όπως περιγράφεται στο προηγούµενο άρθρο.
γ. Με γνώµονες την αποτελεσµατικότητα, τη διαφά-

νεια, τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση τυχόν διατιθέ-
µενων πόρων και περιουσιών δηµοσίου συµφέροντος,
καθώς και την οικονοµική βιωσιµότητα φορέων προνοια-
κού χαρακτήρα, εποπτεύει την εφαρµογή του περιεχο-
µένου του υπογεγραµµένου Συµφώνου Εξυγίανσης, κα-
θώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανατροπή των ό-
ρων της ως άνω ρύθµισης.
δ. Συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε είδους έγγραφα

άµεσα, συναφή µε την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίαν-
σης προνοιακών φορέων.
ε. Λαµβάνει υπόψη και συνεκτιµά εισηγήσεις διοικητι-

κών, τεχνικών και οικονοµικών υπηρεσιών των κατά πε-
ρίπτωση αρµοδίων Υπουργείων, καθώς και εκθέσεις της
Φορολογικής Διοίκησης.

3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας, ως Πρό-

εδρο,
β. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υ-

πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρωµατικό µέλος έναν α-
πό τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας,
γ. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρε-

σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρωµατικό µέλος
έναν ανώτατο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης,
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δ. τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο οποίος ορίζεται µε τον α-
ναπληρωτή του,
ε. ένα µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΤΕΙ Οικονοµικών Επιστηµών ή

Δηµοσιονοµικού Δικαίου, που ορίζεται µε τον αναπληρω-
τή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που

προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-

δος, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό την ίδια την Ένωση,
η. έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, που προτείνεται µε το

αναπληρωµατικό του µέλος από την ίδια, και
θ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας

ΑµεΑ, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από την
ΕΣΑµεΑ µετά από απόφαση του Δ.Σ. της.

4. Η θητεία των παραπάνω µελών του Παρατηρητηρίου
είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µε-
λών του Παρατηρητηρίου, αυτή παρατείνεται αυτοδικαί-
ως µέχρι το διορισµό ή την υπόδειξη νέων µελών, όχι, ό-
µως, περισσότερο από τρεις µήνες από τη λήξη της.

5. Ως γραµµατέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώ-
σεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ προτείνονται εντός προθεσµίας
ενός µηνός, που αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετι-
κής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, το
Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νοµίµως,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

6. Συµπληρωµατικός προς τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14
και 15 του ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας.

7. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικώς από
το Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων Πα-
ροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που υ-
πάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιη-
µένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντί-
δας.

8. Στο Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων,
τηρείται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Πα-
ρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλλη-
λεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισµοί, α-
πολογισµοί, χρηµατοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς και
στοιχεία που ανάγονται στη διοικητική διάρθρωση και
στελέχωση, στον αριθµό των επωφελούµενων και στις
δράσεις του κάθε φορέα.

9. Οι υπαγόµενοι στο Παρατηρητήριο φορείς συµπλη-
ρώνουν και αποστέλλουν αµελλητί τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο στοιχεία στο Τµήµα Εθε-
λοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρε-
σιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

10. Οι υπαγόµενοι στο Παρατηρητήριο φορείς υποχρε-
ούνται σε δηµόσια ετήσια λογοδοσία, µε ανάρτηση στο

διαδίκτυο της δράσης τους και του οικονοµικού απολογι-
σµού τους.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά θέµατα που α-
φορούν στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 67
Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζοµένων 

κατά κυρίου ναυαγίου

1. Στην περίπτωση που, κατ' εφαρµογή του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 έχει
αναληφθεί από τον Οργανισµό, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2881/2001 (Α΄16), τίµηµα από
1.6.2009 και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισ-
σοτέρων ναυαγίων και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων
µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο Οργανισµός, ενερ-
γώντας για λογαριασµό του κυρίου του ναυαγίου ή της
διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται να αποδώσει εξ
αυτού του τιµήµατος ποσό προς εξόφληση κατά κεφά-
λαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, α-
ξιώσεων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρί-
στριας εταιρείας εργαζοµένων στις ως άνω εταιρείες µε
κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώ-
ην ΤΕΑΥΝΠΤ-ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋ-
πάρξασα µεταξύ τους σχέση εξαρτηµένης εργασίας, λό-
γω µη καταβολής σε αυτούς µισθών, επιδοµάτων, δώρων
εορτών, αµοιβών υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβών
για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, απο-
ζηµιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύ-
πτουν από την εφαρµογή των συµβάσεων εργασίας και
των γενικών εργατικών διατάξεων.
Η απόδοση στον δικαιούχο γίνεται µε την προσκόµιση

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα κατω-
τέρω οριζόµενα, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγ-
γράφου που θεµελιώνει την υπαγωγή του εκάστοτε δι-
καιούχου στην παρούσα ρύθµιση, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α΄32) και
των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου κατα-
λαµβάνουν µόνο απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικα-
σθεί για την ανωτέρω πραγµατική και νοµική αιτία υπέρ
των εργαζοµένων µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
από την 1.6.2009 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου. Όµοιες απαιτήσεις, οι οποίες κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος τελούν σε εκκρεµοδικία, ικανο-
ποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες. Από την πα-
ρούσα ρύθµιση εξαιρούνται απαιτήσεις µελών των Διοι-
κητικών Συµβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.

3. Οι αξιώσεις των εργαζοµένων αναγγέλλονται εντός
20 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος στον Οργα-
νισµό. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής, ο Οργανι-
σµός µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών συντάσσει και αναρ-
τά πίνακα απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί. Οι δι-
καιούχοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά του πίνακα κα-
τάταξης εντός 5 εργασίµων ηµερών από την ανάρτηση
του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Οργανισµού, οι οποίες καλούνται να απο-
φανθούν εγγράφως και αιτιολογηµένα εντός 5 εργασί-
µων ηµερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται ο-
ριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ο-
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λοκληρώνεται την τελευταία εβδοµάδα του ίδιου µήνα α-
πό την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικα-
νοποιούνται συµµέτρως, ανάλογα µε το µέγεθος της κά-
θε απαίτησης.

4. Σε περίπτωση που το αναληφθέν από τον Οργανι-
σµό τίµηµα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των
δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ' ε-
φαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 κα-
τατεθειµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων τί-
µηµα, µέχρι του ύψους της συµπλήρωσης του καταβλη-
τέου ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή διε-
νεργείται µε εντολή του αρµοδίου συµβολαιογράφου και
επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης
απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρό-
ντος κατατάσσονται µε προνόµιο β΄ τάξης, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958
(Α΄32).

Άρθρο 68

1. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄32) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις ο-
φειλές νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας προς
Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν ή να
ρυθµίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί
ρυθµίσεως οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νοµικού
προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους, καθώς και αυτές που δηµιουργήθηκαν κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου
βεβαίωσής τους.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ-
ουν και για όσες αιτήσεις ρύθµισης έχουν υποβληθεί µε
τις διατάξεις του ν. 4321/2015 εντός της οριζόµενης
προθεσµίας.

Άρθρο 69

H παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993,
εφαρµόζεται αναλόγως και για το ασφαλισθέν µετά την
1.1.1993 προσωπικό των άρθρων 5 και 6 του ν. 924/1979,
όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον το εν λόγω προσωπικό
έχει επιλέξει ως φορέα ασφάλισης τους κλάδους του
Ε.Τ.Α.Α.. Η παρούσα ρύθµιση καταλαµβάνει και τις α-
σφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διά-
στηµα από 1.1.2014 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

Άρθρο 70

1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4329/2015 (Α΄53) για την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής σε καθεστώς ρύθµισης, παρατείνεται από τη λήξη
της έως και την 31η Ιουλίου 2015. Η παράταση της προη-
γούµενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες
της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015.

2. Η παράταση της προηγούµενης παραγράφου δεν ι-
σχύει για οφειλές που προέρχονται από µισθώµατα ακι-
νήτων ιδιοκτησίας των Φ.Κ.Α..

Άρθρο 71

Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση µόνιµη µεταφορά έδρας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, από το δήµο στον οποίο κυκλοφορεί
σε έτερο δήµο επιλογής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου
Ε.Δ.Χ. εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εφόσον
πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
Ο ιδιοκτήτης που αιτείται τη µόνιµη µεταφορά πρέπει

να έχει: 1. Χαρακτηρισθεί βάσει της κείµενης νοµοθε-
σίας ανάπηρος, από κοινή νόσο ή τραυµατισµό, σε ποσο-
στό τουλάχιστον 67%. 2. Κατέχει το µεταφερόµενο
Ε.Δ.Χ. για διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών πριν αιτηθεί τη
µεταφορά σύµφωνα µε την κατωτέρω περιγραφόµενη
διαδικασία. 3. Είναι δηµότης και µόνιµος κάτοικος του
δήµου στον οποίο επιθυµεί να µεταφερθεί, για διάστηµα
τουλάχιστον 10 ετών πριν αιτηθεί τη µεταφορά. Ειδικό-
τερα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης υποβάλλει στον οικείο Περι-
φερειάρχη αίτηση για την εφαρµογή της παρούσας ευ-
εργετικής διάταξης εκείνος δε, σε περίπτωση που συ-
ντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδει κατά δέσµια
αρµοδιότητα εντός 30 ηµερών από την υποβολή του αι-
τήµατος απόφαση αλλαγής έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
του σύµφωνα µε το υποβληθέν αίτηµα.

Άρθρο 72

1. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης ή διαιτη-
τικής απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολου-
θούν να ισχύουν για ένα εξάµηνο και εφαρµόζονται και
στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται στο διάστη-
µα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαµήνου, οι υφιστάµε-
νοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ό-
του λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας.

2. Η ισχύς της από 26 Μαρτίου 2014 Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας παρατείνεται από τη
λήξη της µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2015, εφόσον µέχρι
την ηµεροµηνία αυτή δεν έχει συναφθεί νέα Εθνική Γενι-
κή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Άρθρο 73

Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 27 του ν. 4325/2015 (Α΄47) παρατείνεται κατά δύο
(2) µήνες από την ηµέρα λήξης της.

Άρθρο 74

1.Α. Οι προθεσµίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014
(Α΄74) παρατείνονται µέχρι 31.12.2015.
Β. Μόνιµοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό µε

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)
που διαλύονται, δύνανται µε αίτησή τους να µεταταγούν
ή µεταφερθούν µε την ίδια σχέση εργασίας, κατά παρέκ-
κλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε Οργανισµούς και νο-
µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτείας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Σώµα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας.
Η µετάταξη ή µεταφορά γίνεται µε απόφαση του Υ-

πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης σε κενή οργανική θέση ή σε συνιστώ-
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µενη προσωποπαγή, η οποία καταργείται µετά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την
Υπηρεσία.
Για το προσωπικό που µετατάσσεται ή µεταφέρεται µε

το παρόν άρθρο εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρα-
γράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013
(Α΄16). 

Άρθρο 75

1. Στο άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 1482/1984, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 2 µε το ακόλου-
θο περιεχόµενο:

«Ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από
το Ν.Α.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 4 του π.δ.
913/1978 και ανήκε σε πλήρωµα πλοίου υπό ελληνική
σηµαία ή ασφαλιστικά συµβεβληµένου µε το Ν.Α.Τ., ή η
οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λό-
γω θανάτου από εργατικό ατύχηµα, θεµελιώνει δικαίωµα
λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρι-
κής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), χωρίς να απαιτείται
η συµπλήρωση ορισµένου χρόνου στην ασφάλιση του
Κλάδου αυτού. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από
το Ν.Α.Τ. λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήµατος περι-
λαµβανόµενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος
ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαµβάνεται υπόψη ο αντίστοι-
χος χρόνος που υπολογίστηκε από το Ν.Α.Τ., για τη χο-
ρήγηση της κύριας σύνταξης. Οι σχετικές διατάξεις περί
διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,
εφαρµόζονται αναλόγως και στον Κ.Ε.Α.Ν..

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφιση του
παρόντος νόµου.

3. Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1482/1984, όπως ίσχυε µέ-
χρι την ψήφιση του παρόντος, αναριθµείται σε άρθρο 7
παρ. 1 εδάφιο 1.

Άρθρο 76

Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων
της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (Α΄170), ό-
πως παρατάθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 2 του
ν. 4267/2014, παρατείνεται µέχρι τις 30.6.2017. Η παρά-
ταση ισχύει για επιχειρήσεις που είναι σε συνεχή λει-
τουργία µε απασχόληση προσωπικού από 1.1.2011 και ε-
φεξής και καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφα-
λιστικές εισφορές από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Η διάταξη δεν έχει εφαρµογή αν από τον έλεγχο προ-

κύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται, µέσω εγκαταστάσε-
ων, µελών διοίκησης, προσωπικού, κεφαλαίων ή άλλο
τρόπο µε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους
ίδιους τοµείς και δηµιουργεί οφειλές.

Άρθρο 77

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου οι υπ’ αριθµ.
Α-40580/3128 («Δωρεάν µετακίνηση και διαγραφή διοι-
κητικών προστίµων ανέργων µε τα µέσα µαζικής µετα-
φοράς») και Α-40569/3119 («Κατ’ εξαίρεση δωρεάν µε-
τακίνηση επιβατικού κοινού µε τα µέσα του Οµίλου ΟΑ-
ΣΑ») κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικο-
νοµικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υ-
ποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Β΄1293).
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Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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