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ΕΚθΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥθΜΙΣΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΕΔΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΘΕΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΜΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103368302 

Γενική αξιολόγηση 

.Αρβρο 1. Έ υταξη στα προυοιακά προγράμματα οικουοuικήc 
ευίσχυσηc Ατόμωυ με Αυαπηρία 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η εν όλω και σε κάθε 
στάδιο διαδικασία ένταξης των ΑμεΑ στα προνοιακά προγράμματα 
οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και η διαδικασία παράτασης των 
χορηγούμενων παροχών. 
Προβλέπεται επίσης για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα 
οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία να 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 Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος 
σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, 
εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του 
κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος 
οικονομικής ενίσχυσης . 

.Αρβρο 2 Ρύθμιση βεμάτωυ ΚΕ.Π.Α. 

Μέσα από την προτεινόμενη διάταξη, επαναβεβαιώνεται ρητώς πως 
οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού 
Αναπηρίας εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση. Αφετέρου, 
προβλέπεται η εκκίνηση επ' αυτής της βάσης, των διαδικασιών οι 
για την εναρμόνιση των κανονιστικών διατάξεων για τη χορήγηση 
των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, 
διευκολύνσεων ή απαλλαγών στα άτομα με αναπηρία, με την 
έκδοση κοινών αποφάσεων των εμπλεκομένων Υπουργών . 

.Αρβρο 3 Κατάργηση παραβόλου ΚΕΠΑ για αυασφάλιστουc 
και αιτούυτεc προυοιακώυ επιδοuάτωυ αυαπηρίαc 
Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται το πεδίο ισχύος της 
διάταξης της παρ.5β του Άρθρου 6ν.3863/2010, όπως αυτή ισχύει, 
έτσι ώστε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 
παραβόλου των 46, 14 ευρώ για τη χρήση των υπηρεσιών ΚΕΠΑ, οι 
ανασφάλιστοι πολίτες και οι αιτούντες παντός προνοιακού 
επιδόματος αναπηρίας. 
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Αοθοο 4 Ειδική Επιστnuουική Επιτροπή - Ευιαίος Πίυακαc 
Προσδιορισμού Ποσοστώυ Αυαπnρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

Με τηv παρούσα διάταξη παύει εφεξής vα ισχύει η ΥΑ Φ.8//2012 (ΥΑ 
Φ.80000/23951/417, ΦΕΚ Β' 3045/2012) και προβλέπεται εφεξής δια 
vόμου η συγκρότηση της Ειδικής Επιστημοvικής Επιτροπής που 
αvαφέρεται στο άρθρο 7 του Ν. 3863/2010. 

Αρθρο 5 Θέματα Ιατρώυ του Ειδικού Σώuατος Υγειουοuικώυ 
Επιτροπώυ ΚΕ.Π.Α. 

Με τηv προτειvόμεvη διάταξη του Άρθρου 5 προβλέπεται η 
εξαίρεση τωv ιατρώv του Ειδικού Σώματος Υγειοvομικώv 
Επιτροπώv ΚΕ.Π.Α., όπως ακριβώς ίσχυε κατά το Άρθρο 10 
v.3812/2009 για «ιατρούς, οδοvτιάτρους, ελεγκτές ιατρούς, 
θεραπευτές ιατρούς τωv ασφαλιστικώv ταμείωv», από τις 
διατάξεις που διέπουv τηv επιλογή προσωπικού με σύμβαση έργου, 
δηλαδή με αvάλογη εφαρμογή τωv διατάξεωv που ορίζουv τα 
κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμέvου χρόvου του άρθρου 21 του v. 2190/1994, όπως 
ισχύει. 

Αρθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.uε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Α.Σ. 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Με τηv προτειvόμεvη διάταξη προβλέπεται vομοθετικά η 
εκπροσώπηση της Εθvικής Συvομοσποvδίας Ατόμωv με Αvαπηρία 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Προβλέπεται, επίσης, η 
εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Αvώτατης Γεvική 
Συvομοσποvδίας Συvταξιούχωv Ελλάδος. 

Αρθρο 7 Κατάονnσn τnς αυαστολής καταβολής 
εξωιδρυuατικού επιδόματος παραπΑnγίας-τετραπΑnγίας 
κατά τn υοσnλεία τωυ δικαιούχωυ 
Με τη διάταξη αυτή παύει εφεξής vα ισχύει η υπ'αριθμόv Φ11321-
1119/79/27.3.2013 Υ.Α., σύμφωvα με τηv οποία αvεστάλη η 
καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας
τετραπληγίας σε περιπτώσεις vοσηλείας τωv δικαιούχωv σε 
οποιασδήποτε μορφής vοσηλευτικό ίδρυμα. 

Αρθρο 8 Αυτικατάστασn του όρου «τυφλότητα» με του 
ειδικότερο όρο «αυαπnρία όρασης» στnυ ΚΥΑ 
Α29α/Φ.32/Γ .η .οικ.10806/529 
Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται το άρθρο 1 της ΚΥΑ 
Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (ΦΕΚ 1189/15.05.2013, τευχ.Β), έτσι 
ώστε οι αρμόδιες για τη χορήγηση προvοιακώv επιδομάτωv 
υπηρεσίες τωv Δήμωv vα κάvουv δεκτές γvωματεύσεις τωv ΚΕΠΑ 
που πιστοποιούv «οπτική αvαπηρία - αvαπηρία όρασης από 80% και 
άvω». 
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Αρθρο 9 Παράταση χορήγησης αυαπηρικής σύυταξης 
Με τηv προτειvόμεvη διάταξη προβλέπεται η περαιτέρω παράταση 
ισχύος της διάταξης του άρθρου 66 του v. 4144/2013 έως τις 
31/12/2015. Ειδικότερα, προβλέπεται εξάμηvη παράταση του 
δικαιώματος συvταξιοδότησης λόγω αvαπηρίας στις περιπτώσεις 
λήξης του συvταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αvαπηρίας και 
εφόσοv εκκρεμεί στις υγειοvομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική 
κρίση, χωρίς υπαιτιότητα τωv ασφαλισμέvωv, με το ίδιο ποσό που 
ελάμβαvαv οι συvταξιούχοι πριv από τη λήξη του δικαιώματος, υπό 
τηv προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαv κριθεί από τηv 
αρμόδια υγειοvομική επιτροπή αvαπηρίας, με ποσοστό αvαπηρίας 
τουλάχιστοv 67%. Οι ως άvω ρυθμίσεις εφαρμόζοvται και για όλα 
τα επιδόματα που χορηγούvται λόγω αvαπηρίας (προvοιακά, βαριάς 
αvαπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αvαπηρίας κ.λπ.), καθώς και 
συvτάξεις με αιτία τηv αvαπηρία (συvτάξεις θαvάτου σε αvίκαvα 
για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), εvώ για τοv ίδιο χρόvο 
παρατείvεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσωv εμπίπτουv στο 
παρόv άρθρο. 

Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του υ.1902/1990. 
περί «uεταγευέστερης της ασφάλισης αυαπηρίας» 
Με τηv προτειvόμεvη διάταξη προβλέπεται η κατάργηση του 
άρθρου 9 του v.3863/2010 από τότε που ίσχυσε και η συvέχιση 
εφαρμογής του άρθρου 27 του v.1902/1990 με τη vομοθετική 
εφεξής πρόβλεψη, η μεταγεvέστερη της ασφάλισης αvαπηρία vα 
φθάvει τουλάχιστοv στο 40% της κατά περίπτωση αvαπηρίας. 

Αρθρο 11 Οριστικοποίηση συυτάξεωυ αυαπηρίας 
Με τη διάταξη του άρθρου 11 προτείvεται η επέκταση εφαρμογής 
της ισχύουσας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ vομοθεσίας για τηv οριστικοποίηση 
τωv χορηγουμέvωv συvτάξεωv λόγω αvαπηρίας τωv μέχρι 
31.12.1992 ασφαλισμέvωv του και στους παλαιούς ασφαλισμέvους 
τωv φορέωv κοιvωvικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, τωv 
οποίωv οι καταστατικές ή άλλες διατάξεις της vομοθεσίας δεv 
προβλέπουv τηv οριστικοποίηση τωv χορηγουμέvωv συvτάξεωv 
λόγω αvαπηρίας. 

Αρθρο 12 Ρυθuίσεις θεuάτωυ ΟΓ Α περί συυοδείας ΑuεΑ 
δικαιούχωυ Α.Α.Ε. 

Με τηv προτειvόμεvη διάταξη προβλέπεται η παροχή δυvατότητας 
στους συvταξιούχους ΟΓΑ δικαιούχους του Λ.Α.Ε. τυφλούς, 
παραπληγικούς και απόλυτα αvαπήρους που δεv έχουv μέλη 
οικογέvειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε. vα έχουv συvοδό όταv 
συμμετέχουv στα προγράμματα του Κοιvωvικού Τουρισμού και 
Εκδρομώv. 
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Αρθρο 13 «Συγκρότηση Ειδικώυ κλιμακίωυ ελέγχου» 
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται συγκρότηση Ειδικώv Κλιμακίwv 

Ελέγχωv εργοδοτώv για τηv αvάπτυξη ειδικώv ελεγκτικώv δράσεwv 

σε περιοχές όπου κατά τους θεριvούς μήvες παρατηρείται αύξηση 
τwv δεικτώv αvασφάλιστης απασχόλησης σε επιχειρήσεις ή 

εκμεταλλεύσεις του τουριστικού τομέα. 

Αρθρο 14 «Παράταση αυώτατου ορίου παραuουής 

υπαλλήλωυ» 

Η συγκεκριμέvη ρύθμιση επιβάλλεται για τη διασφάλιση της 

εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τwv υπηρεσιώv τωv 

ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ιδιαίτερα εvόψει του προγραμματισμού ελέγχωv 

της θεριvής περιόδου. 

Αρθρο 15 «Θέuατα Αιεύθυυσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της 
Περιφέρειας Αττικής» 

Εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'226) και στους 
υπαλλήλους της ΕΥΠΕΑ Αττικής, στα θέματα της επιλογής τους σε 

θέσεις ευθύvης. 

Αρθρο 16 «Αυαλογική εφαρuογή στους ΦΚΑ της παρ.3 του 

1 άρθρου 11 του ΚΕΑΕ» 
1 

Εφαρμογή στους Φορείς Κοιvwvικής Ασφάλισης τωv διατάξεwv του 

ΚΕΔΕ με τις οποίες επιτρέποvται κατασχέσεις κιvητώv κατά τις 

vυχτεριvές ώρες και κατά τις εξαιρετέες μέρες σε βάρος 

επιχειρήσεwv που οφείλουv ποσά άvω τwv 50.000 ευρώ. 

Αρθρο 17 «Αικαιώuατα ΦΚΑ μετά τηυ υπαγωγή οφειλετώυ σε 
ρύθμιση και συμμόρφωση» 

Με το άρθρο αυτό προβλέποvται τα δικαιώματα που διατηρούv οι 

Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης και μετά τηv υπαγωγή τωv 

οφειλετώv σε ρύθμιση και τη συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα 

διευκόλυvση τμηματικής καταβολής. Πρόκειται για μέτρα που 

αποσκοπούv στηv εξασφάλιση της τήρησης τwv ρυθμίσεwv και της 

εξόφλησης τωv συvολικά οφειλομέvwv ποσώv. 

Αρθρο 18 «Υποχρέωση παροχής στοιχειώυ» 
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η υποχρέωση τwv οργαvισμώv 
κοιvωvικής ασφάλισης, τwv Δημόσιωv Οικοvομικώv Υπηρεσιώv, της 
Τράπεζας της Ελλάδος, τwv τραπεζώv και γεvικότερα τωv 
δημόσιωv και ιδιωτικώv vομικώv προσώπωv vα χορηγούv στα 
ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν. 
4052/2013 κάθε είδους στοιχείο σχετικό με τηv είσπραξη τwv προς 
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τα Ταμεία αυτά οφειλόμεvωv εισφορώv και τη διασταύρωση τωv 
στοιχείωv τωv εργοδοτώv και ασφαλισμέvωv. 

Αρθρο 19 «Ρύθuιση για un δέσuευση οφειλοuέυωυ εισφορώυ 
προς ΦΚΑ» 

Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει το ακατάσχετο τωv ποσώv που 
καταβάλλοvται υπέρ τωv Οργαvισμώv Κοιvωvικής Ασφάλισης. 

Αρθρο 20 Ασφάλιση δηuοσιογράφωυ γραφείωυ τύπου 
αθλητικώυ οuοσπουδιώυ 

Με τηv προτειvόμεvη διάταξη, ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης 

τωv εργαζομέvωv στα γραφεία Τύπου τωv αθλητικώv ομοσποvδιώv, 

οι οποίες είvαι αvαγvωρισμέvες από τη Γεvική Γραμματεία 

Αθλητισμού, στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 

Αρθρο 21 «Θέuατα ασφάλισης του Τοuέα Ασφάλισης 
Τεχυικώυ Τύπου Αθηυώυ (τ. ΤΑΠΑ)» 
Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 33 του v. 4075/2012 (Α'89) και 
υποχρέωση καταβολής της πρόσθετης εισφοράς 3,6% που είχε 

θεσπιστεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του v. 
1186/1981 (Α '202), για το σύvολο τωv ασφαλισμέvωv του Τομέα 
Ασφάλισης Τεχvιτώv Τύπου Αθηvώv του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 

Αρθρο 22 «Προθεσuία για τηυ εξαγορά χρόυου ασφάλισης 
όσωυ επαυαπροσλήφθηκαυ uε του. 2190/1994» 

Χορήγηση vέας προθεσμίας για τηv υποβολή αίτησης αvαγvώρισης, 
του εκτός υπηρεσίας χρόvου, ως συvτάξιμου, σε όσους 
επαvαπροσλήφθηκαv με τις διατάξεις του 
v.2190/1994. 

Αρθρο 23 «Θέuατα ασφάλισης του π. Ταuείου Συυτάξεωυ 
Προσωπικού ΗΣΑΠ» 
Με τις διατάξεις του άρθρου εξομοιώvοvται οι μητέρες με αvήλικα 

παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είvαι αvίκαvα για κάθε 
βιοποριστική εργασία του πρώηv Ταμείου Συvτάξεωv Προσωπικού 

ΗΣΑΠ με τις διατάξεις της vομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 24 «Ασφάλιση όσωυ συuuετέχουυ σε προγράuuατα 
του ΚΕΘΕΑ» 
Ασφάλιση τωv συμμετεχόvτωv σε προγράμματα κοιvωvικής 
επαvέvταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που 
απασχολούvται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μοvάδες αυτού, 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
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Αοθρο 25 «Αυαγυώρισn χρόυου θητείας αυτιρρησιώυ 

συυείδησης ασφαλισuέυωυ σε φορείς αρuοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας, Κοιυωυικής Ασφάλισης και 

Κοιυωυικής Αλληλεννύης» 

Με τηv παρούσα διάταξη, η δυvατότητα αvαγvώρισης ως χρόvου 
ασφάλισης του χρόvου προσωριvής κράτησης ή φυλάκισης που 
εξέτισαv οι στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αvτιρρησίες συvείδησης 
αρvήθηκαv τηv εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης 
επεκτείvεται και στους ασφαλισμέvους φορέωv κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, αvεξαρτήτως χρόvου υπαγωγής στηv 
ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης με 
προϋποθέσεις που ίσχυαv μέχρι και 31-12-2010, καθώς και σε όσους 
θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης από 1-1-2011 και εφεξής 
με βάση προϋποθέσεις συvταξιοδότησης που δεv τροποποιήθηκαv 
με το αρ. 10 του v.3863/2010(A' 115). 

Αρθρο 26 «Τροποποίηση του υ. 1264/1982» 

Αvαλογική εφαρμογή τωv άρθρωv 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 
«Για τοv εκδημοκρατισμό του Συvδικαλιστικού Κιvήματος και τηv 
κατοχύρωση τωv συvδικαλιστικώv ελευθεριώv τωv εργαζομέvωv» 
περί εκλογώv, διεξαγωγής εκλογώv, συστήματος εκλογώv και 
ψηφοφορίας-πρακτικώv διαλογής, στις οργαvώσεις τωv 
συvταξιούχωv, όπου δεv ισχύουv σήμερα, οι διατάξεις περί απλής 
αvαλογικής. 

Αρθρο 27 «Παράταση προθεσuιώυ του υ.4281/2014» 

Παρατείvοvται έως 31-10-2015, η προθεσμία υποχρεωτικής 
έvταξης τωv τομέωv του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, η προθεσμία περί αυτοδίκαιης μετατροπής σε 
v.π.ι.δ.- επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης τωv 
Ταμείωv Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, του Κλάδου Πρόvοιας 
ΤΕΑΠΑΣΑ, του ΤΑΛΣ και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλωv Βουλής 
(ΤΑΥΒ), που χορηγούv εφάπαξ παροχές, καθώς και η προθεσμία, με 
τηv οποία δόθηκε η δυvατότητα μετατροπής τωv λοιπώv εκτός 
Ε.Τ.Ε.Α. φορέωv, τομέωv και κλάδωv επικουρικής ασφάλισης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, στους οποίους ασφαλίζοvται οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι αvεξάρτητα απασχολούμεvοι, οι εργαζόμεvοι 
στο χώρο του τύπου και στα μέσα μαζικής εvημέρωσης και οι 
vαυτικοί, σε vομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (v.π.ι.δ.) -
επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης 

Αρθρο 28 «Ασφάλιση πωλητώυ λαϊκού λαχείου» 

Με τηv παρούσα διάταξη επαvαρυθμίζεται η υπαγωγή στηv 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τωv πωλητώv Λαϊκού Λαχείου. 

Αρθρο 29 «Ασφάλιση στου ΟΓΑ πολιτώυ τρίτωυ χωρώυ» 
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Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι για τους ως άvω μετακαλούμεvους 
πολίτες τρίτης χώρας δεv υπάρχει συvέπεια στηv καταβολή τωv 
εισφορώv από τοv εργοδότη προς τοv ΟΓ Α, αφού για ελάχιστο 
αριθμό καταβάλλεται προκαταβολή και για ακόμα λιγότερους 
γίvεται εγγραφή στοv ΟΓ Α και πληρώvοvται οι ασφαλιστικές 
εισφορές, με το δικαιολογητικό λόγο τωv υψηλώv ασφαλιστικώv 
εισφορώv που προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία, κρίvεται 
σκόπιμη η πιλοτική εφαρμογή της προτειvόμεvης ρύθμισης, μέχρι 
31-12-2015. Με τηv προτειvόμεvη κατωτέρω ρύθμιση μειώvοvται 
οι εισφορές για τηv αvωτέρω κατηγορία από τηv 5η υποχρεωτική, 
στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, πληv του κλάδου Υγείας που 
θα παραμείvει στηv ισχύουσα σήμερα 5η ασφαλιστική κατηγορία, ή 
στηv εκάστοτε ισχύουσα υποχρεωτική για τοv ΟΓ Α, σε περίπτωση 
τροποποίησης. 

Αοθρο 30 " Χορήγηση και επαυαχορήγηση σύυταξης 

αυασφάλιστωυ υπερηλίκωυ" 

Βελτίωση προϋποθέσεωv χορήγησης και επαvαχορήγηση, για όόους 

είχε διακοπεί, της σύvταξης αvασφάλιστωv υπερηλίκωv του ΟΓΑ, οι 

οποίοι είvαι κατά καvόvα εξαιρετικά ευάλωτα στρώματα του 

πληθυσμού που διαβιούv κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Αρθρο 31 «Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α'196)» 

Με τη διάταξη αυτή καθιερώvεται η εvιαία αvτιμετώπιση τωv 
υπαλλήλωv του ΤΥΔΚΥ (σήμερα απασχολούμεvωv στοv ΟΠΑΔ ή σε 
άλλες υπηρεσίες) με αυτούς του τ. ΤΑΔΚΥ. Με τηv κατάργηση του 
Π.Δ. 674/1979 με τηv οποία θα καταργηθεί η σχετική κράτηση 2 % 
επί τωv αποδοχώv τους αλλά και η παροχή συμπληρωματικού 
βοηθήματος από τηv προαvαφερόμεvη προκύπτουσα διαφορά και 
συvεπώς δεv θα επέλθει καμία οικοvομική επιβάρυvση στοv 
Οργαvισμό. 

Αρθρο 32 ''Κατάργηση της αυαγυώρισηc χρόυου 
προυπηρεσίαc στου Τοuέα Πρόυοιαc Αηuοτικώυ και 
Κοιυοτικώυ Υπαλλήλωυ (ΤΠΑΚΥ) του ΤΠΑΥ". 
Με τη διάταξη αυτή οι τακτικοί υπάλληλοι τωv ΕΤΕΑ και του ΤΠΔ Υ, 
οι οποίοι προέρχοvται από το πρώηv ΤΑΔΚΥ, θα ασφαλισθούv σε 
φορέα αποκλειστικά κύριας ασφάλισης, ο οποίος και θα βαρύvεται 
με τηv καταβολή τωv συvτάξεώv τους, καθώς και με τηv καταβολή 
τωv συvτάξεωv τηv ήδη συvταξιούχωv τους. Επειδή, το ΕΤΕΑ είvαι 
φορέας αποκλειστικά επικουρικής ασφάλισης, με κύριο αvτικείμεvο 
τηv αποvομή επικουρικής σύvταξης στους ασφαλισμέvους του, το 
δε ΤΠΔΥ είvαι φορέας Πρόvοιας με κύριο αvτικείμεvο αvτίστοιχα 
τηv αποvομή εφάπαξ παροχώv και όχι τηv αποvομή κύριωv 
συvτάξεωv και δεδομέvου ότι η συvτριπτική πλειοψηφία τωv 
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vομικώv προσώπωv δημοσίου δικαίου υπάγοvται στις διατάξεις του 
ειδικού συvταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (v. 
3163/1955, v.δ. 4277/1962), προτείvεται η θέσπιση της 
συγκεκριμέvης διάταξης. 

Αρθρο 33 "Σύυθεση Τοπικώυ Αιοικητικώυ Επιτροπώυ" 
Με τη ρύθμιση του άρθρου 12 εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

εκδίκαση τωv υποθέσεωv στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του 

ΙΚΑ και η καλύτερη εξυπηρέτηση τωv ασφαλισμέvωv, εργοδοτώv 

και συvταξιούχωv που προσφεύγουv σε αυτές. 

Αρθρο 34 '' Ευαρuόυιση περιόδωυ αυαπροσαρuογής 
εισφορώυ Αογαριασuού Αγροτικής Εστίας" 
Με τηv παρούσα διάταξη η μηvιαία εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 
αvαπροσαρμόζεται εφεξής από τη 1 η Οκτωβρίου του έτους 
συμπλήρωσης έκαστης τριετίας, εvώ σύμφωvα με τηv παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του Ν. 2458/97 όπως ισχύει, τα ποσά τωv 
ασφαλιστικώv κατηγοριώv επί τωv οποίωv υπολογίζοvται οι 
εισφορές του Κλάδου Σύvταξης και Ασθέvειας αvαπροσαρμόζοvται 
τηv 1 η Ιαvουαρίου έκαστου έτους. 

Αρθρο 35 «~υταξη τωυ υπαλλήλωυ και τωυ συυταξιούχωυ 
πρώηυ υπαλλήλωυ του ΟΓΑ. στις παροχές του Αογαριασuού 
Αγροτικής Εστίας (Α.Α.Ε.)» 

Με τη διάταξη αυτή οι υπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv 
υπάλληλοι του ΟΓΑ θα συμπεριλαμβάvοvται στους δικαιούχους τωv 
παροχώv του Λ.Α.Ε. μετά από τηv υποβολή σχετικού αιτήματός 
τους. 

Αρθρο 36 "Κατάργηση ποιυώυ για οφειλέτες ατοuικής 
εισφοράς στου ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ" 
Η διάταξη του άρθρου 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967 (ΑΊ36) όπως ισχύει, δεv 
εφαρμόζεται όσοv αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές τωv 

ασφαλισμέvωv στοv Οργαvισμό Ασφάλισης Ελευθέρωv 

Επαγγελματιώv (ΟΑΕΕ) και στο Εvιαίο Ταμείο Αvεξάρτητα 

Απασχολούμεvωv (ΕΤΑΑ). Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί 

ποιvική δίωξη τίθεvται στο Αρχείο με διάταξη του αρμόδιου 

Εισαγγελέα. Εκκρεμή έvδικα μέσα δεv εισάγοvται για συζήτηση. 

Αποφάσεις ποιvικώv δικαστηρίωv για τις αvωτέρω παραβάσεις που 
δεv έχουv εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του vόμου αυτού, δεv 

εκτελούvται. Av άρχισε η εκτέλεσή τους διακόπτεται. 

Αρθρο 37 Καταβολή σύυταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικώυ 
εισφορώυ. 

Με τηv προτειvόμεvη ρύθμιση αυξάvεται το ποσό της οφειλής που 
μπορεί vα συμψηφίζεται ή vα παρακρατείται από τη σύvταξη τωv 
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υποψήφιωv συvταξιούχωv, σε 25.000 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση 
τωv μηvιαίωv δόσεωv συμψηφισμού ή παρακράτησης της οφειλής 
από τα ποσά τωv συvτάξεωv σε 60. Δίvεται επίσης η δυvατότητα σε 
όσους υποβάλλουv αίτηση έως 30/9/2015, vα υπαχθούv σε ειδικό 
καθεστώς συμψηφισμού με αvαδρομικά δικαιούμεvες συvτάξεις, του 
συvόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, εφόσοv το ποσό τωv 
αvαδρομικώv συvτάξεωv δεv επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της 
οφειλής τους. 

Αρθρο 38 Αιάταξη uείωση εισφορώυ ΕΤΑΑ 
Με τις προτειvόμεvες διατάξεις, παρέχεται η δυvατότητα στους 
vέους ασφαλισμέvους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv ελεύθερο επάγγελμα 
vα επιλέξουv κατόπιv αιτήσεώς τους τηv κατάταξή τους σε μία εκ 
τωv δύο κατώτερωv από αυτήv στηv οποία υπάγοvται ως σήμερα 
υποχρεωτικά, ασφαλιστικώv κατηγοριώv που προβλέποvται από τα 
π.δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993 και vα παραμείvουv σε αuτή 
μέχρι 31/12/2016. Περαιτέρω, και προκειμέvου vα αvακουφιστούv οι 
παλαιοί ασφαλισμέvοι (μέχρι 31/12/1992) του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv 
ελεύθερο επάγγελμα από το βάρος τωv ασφαλιστικώv εισφορώv και 
vα μπορέσουv vα αvταποκριθούv στις υποχρεώσεις τους έvαvτι του 
Ταμείου κατά τη δύσκολη οικοvομική συγκυρία στηv οποία 
βρίσκεται η χώρα μας, προβλέπεται ότι δε θα καταβάλλουv 
αvαδρομικά από 1/1/2015 τηv πρόσθετη εισφορά που είχε επιβληθεί 
με τις διατάξεις της παρ. 14 του v. 44 του v. 3986/2011 από 
1/7/2011, αλλά θα καταβάλλουv τις προβλεπόμεvες εισφορές όπως 
αυτές είχαv διαμορφωθεί και ίσχυαv μέχρι 30/6/2011. 

Αρθρο 39 Ταuείο Υγείας Εφnuεριδοπωλώυ Θεσσαλουίκnς 
Προτείvεται η διάταξη, προκειμέvου οι πωλητές εφημερίδωv και 
περιοδικώv στη Θεσσαλοvίκη vα υπαχθούv στηv ασφάλιση του 
Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Αρθρο 40 «Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» 
Προτείvεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 7,5% υπέρ του 
Τομέα Σύvταξης Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και 
Θεσσαλοvίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 2% υπέρ του Λογαριασμού Αvεργίας 
Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης του 
Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. 

Αρθρο 41 Οικογευειακά επιδόματα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Επιχειρείται η απάλειψη της αvισότητας με τη χορήγηση 
προσαύξησης στη σύvταξη τωv συζύγωv, αvεξαρτήτως φύλου, με 
τις ίδιες προϋποθέσεις, αvαφορικά με τα οικογεvειακά επιδόματα 
στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Αρθρο 42 Φορολογική ευnuερότnτα διοικούυτωυ 
Προτείvεται η εξαίρεση τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από 
τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του v. 4174/2014 για 
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τηv απόκτηση φορολογικής εvημερότητας, για πάσης φύσεως 
οφειλές τωv ΦΚΑ προς τηv εφορία. 

Αρθρο 43 Ασφαλιστική ευηuεΡότητα διοικούυτωυ 
Προτείvεται η εξαίρεση τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από 
τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του v. 4174/2014 για 
τηv απόκτηση ασφαλιστικής εvημερότητας, για πάσης φύσεως 
οφειλές τωv ΦΚΑ προς Οργαvισμούς Κοιvωvικής Πολιτικής, ΦΚΑ 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 44 Ασφαλιστική ευηuερότητα «ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» 
Κρίvεται απαραίτητη η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής 
εvημερότητας μέχρι 31.12.2015. 

Αρθρο 45 Ασφάλιση απασχολουuέυωυ σε ΙΕΚ. ΚΕΚ. 
Εργαστήρια Ελευθέρωυ Σπουδώυ. Κέυτρα Αία Βίου Μάθησης, 
Κολλέγια. Σχολεία Αεύτερης Ευκαιρίας 
Με τη διάταξη 45 αvτικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 
του 

v.4186/2013, προκειμέvου vα υπαχθούv στηv ασφάλιση του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ και οι παρέχοvτες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα 
σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Αvαγκαιότητα 

11.1.Περιγράψτε χωριστά και αυαλυτικά το πρόβλημα που 

καλείται υα αυτιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που 

περιλαμβάυεται στο προτειυόμευο σχέδιο υόμου. 

Αρθρο 1 ~ υταεη στα προυοιακά προγράuuατα οικουοuικής 
ευίσχυσης Ατόuωυ uε Αυαπηρία 

Με τις προτειvόμεvες διατάξεις προβλέπεται η εv όλω και σε κάθε 

στάδιο διαδικασία έvταξης τωv ΑμεΑ στα προvοιακά προγράμματα 

οικοvομικής εvίσχυσης, αλλά και η διαδικασία παράτασης τωv 

χορηγούμεvωv παροχώv προς επίλυση μιας σειράς από ζητήματα 

γραφειοκρατικής φύσης, τα οποία έχουv ταλαιπωρήσει έvτοvα τοv 

πολίτη με αvαπηρία και έχουv αποβεί σε βάρος του. Προβλέποvται 

εφεξής διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ τωv εμπλεκόμεvωv 

υπηρεσιώv (δημοτική Κοιvωvική Υπηρεσία, ΚΕ.Π.Α.) προς επίλυση 

τωv δυσλειτουργιώv που καταγράφηκαv μεταξύ τωv ως άvω για 

τηv έvταξη τωv πολιτώv με αvαπηρία στα προvοιακά προγράμματα 
οικοvομικής εvίσχυσης. 

Σε ό,τι αφορά τηv αποδοχή και τωv γvωματεύσεωv τωv 
Στρατιωτικώv Υγειοvομικώv Επιτροπώv σε ισχύ που έχουv εκδοθεί 

από τους αιτούvτες για άλλη αιτία, εφόσοv πληρούvται με βάση 

αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμεvου 
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προvοιακού προγράμματος οικοvομικής εvίσχυσης, σκοπείται μέσα 
από τηv παρούσα διάταξη vα δοθεί μια λύση στη σύγχυση που 
δημιουργήθηκε στηv περίπτωση χορήγησης παροχώv αvαπηρίας 

στο ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικές διοικητικές αρχές, όταv 

αυτό έχει παραπεμφθεί με βάση τηv αρμοδιότητα σε δύο 
διαφορετικές Υγειοvομικές Επιτροπές και έχουv εκδοθεί δύο 

γvωματεύσεις σε ισχύ. 

Αρθρο 2 Ρύθuιση θεuάτωυ ΚΕ.Π.Α. 
Η συγκεκριμέvη διάταξη αποσκοπεί στηv επίλυση τωv προβλημάτωv 
που προέκυψαv από τηv έκδοση ειδικώv διατάξεωv vόμου ή γεvικώv 
ή ειδικώv καvοvιστικώv διατάξεωv, οι οποίες σε πλείοvες 
περιπτώσεις επέβαλαv στις υπηρεσίες ΚΕΠΑ τηv έκδοση επιπλέοv 
ειδικής υγειοvομικής κρίσης, προκειμέvου για τη χορήγηση τωv 
πάσης φύσεως παροχώv, επιδομάτωv, οικοvομικώv διευκολύvσεωv ή 
απαλλαγώv στα δικαιούχα ΑμεΑ και που συvέπεια είχαv τηv 
πρόσθετη ταλαιπωρία του πολίτη με αvαπηρία, ο οποίος 
αvαγκάσθηκε vα μεταβαίvει περισσότερες φορές στις αρμόδιες 
υπηρεσίες προς συμπλήρωση ελλείψεωv ή προς παροχή 
διευκριvίσεωv, τηv επιβάρυvση του διοικητικού και ιατρικού 
προσωπικού με τηv έκδοση επιπλέοv υγειοvομικής κρίσης, τηv 
αύξηση της γραφειοκρατίας, καθώς και το πρόσθετο πρόβλημα τωv 
εvvοιολογικώv συγχύσεωv αvαφορικά με τοv προσδιορισμό της 
αvαπηρίας, ελλείψει μιας εvιαίας ορολογίας στις εv λόγω διατάξεις. 
Το τελευταίο μάλιστα είχε συχvά ως αποτέλεσμα τηv παρακώλυση 
και της ίδιας της χορήγησης τωv προβλεπομέvωv παροχώv στους 
δικαιούχους. 

Αρθρο 3 Κατάργηση παραβόλου ΚΕΠΑ για αυασφάλιστουc 
και αιτούυτεc προυοιακώυ επιδοuάτωυ αυαπηρίαc 

Η συγκεκριμέvη διάταξη αποσκοπεί στηv απαλλαγή τωv ΑμεΑ από 

τηv υποχρέωση καταβολής του δυσβάσταχτου για τα σημεριvά 

δεδομέvα κόστους του παραβόλου τωv 46, 14 ευρώ για τηv παροχή 
της υπηρεσίας τωv ΚΕ.Π.Α., ποσό το οποίο με τα προϊσχύοvτα 

δεδομέvα δεv κατέβαλλαv μόvο οι ασφαλισμέvοι πολίτες με τη\) 

προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού σημειώματος, καθώς και οι 

δικαιούχοι βιβλιαρίου απορίας σε ισχύ. 

Αρθρο 4 Ειδική Επιστηuουική Επιτροπή - Ευιαίοc Πίυακαc 
Προσδιορισuού Ποσοστώυ Αυαπηρίαc (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

Η συγκεκριμέvη διάταξη απαvτά στηv αvάγκη για αvασυγκρότηση 
της Ειδικής Επιστημοvικής Επιτροπής κατά τρόπο τέτοιο που θα 
προσδώσει έvαv χαρακτήρα της μέγιστης δυvατής επιστημοvικής 
επάρκειας. Ειδικότερα, προβλέπεται αυτή vα αποτελείται από 
πρόσωπα με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημοvικά και 
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επαγγελματικά προσόντα που θα φέρουν εις πέρας το έργο της 
επικαιροποίησης και αναπροσαρμογή του Ενιαίου Πίνακα 
Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας με βάση τα νέα δεδομένα και 
τις νέες ανάγκες με τρόπο τέτοιο που θα συμβάλουν στην άρση 
τυχόν αδικιών ή παραλείψεων του παρελθόντος. 

Αοθοο 5 Θέματα Ιατρώυ του Ειδικού Σώματος Υγειουομικώυ 
Επιτροπώυ ΚΕ.Π.Α. 

Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εποπτεύοντα φορέα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως 

διαχειριστή των ΚΕ.Π.Α., η διασφάλιση της νόμιμης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. 

αποτελεί μείζον θέμα δημοσίου συμφέροντος, αλλά και ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης των εξυπηρετούμενων από τα ΚΕ.Π.Α. πολιτών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του Άρθρου 5 προβλέπεται η 
εξαίρεση των ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών 

Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., όπως ακριβώς ίσχυε κατά το Άρθρο 10 
ν.3812/2009 για «ιατρούς, οδοντιάτρους, ελεγκτές ιατρούς, 

θεραπευτές ιατρούς των ασφαλιστικών ταμείων», από τις 

διατάξεις που διέπουν την επιλογή προσωπικού με σύμβαση 

έργου, δηλαδή με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που 

ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

Αρθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.με.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Α.Σ. 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Η προτεινόμενη διάταξη έρχεται να συμπληρώσει τη σύνθεση του 

Δ.Σ. του ασφαλιστικού φορέα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έως και 

σήμερα δεν εκπροσωπούνταν ούτε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

με Αναπηρία ούτε η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων 

Ελλάδος στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ. του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπεται εφεξής νομοθετικά απαντώντας στο εύλογο 

δικαίωμα τόσο του τριτοβάθμιου κοινωνικού και συνδικαλιστικού 

οργάνου εκπροσώπησης των Ατόμων με Αναπηρία όσο και του 

συνόλου των συνταξιούχων, ιδιωτικού και δημόσιου δηλαδή τομέα, 

να έχουν λόγο και ενεργό συμμετοχή στο σώμα του ασφαλιστικού 

φορέα τους. 

Αρθρο 7 Κατάργηση αυαστολής καταβολής εξωιδρυματικού 
επιδόuατος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη υοσηλεία 

τωυ δικαιούχωυ 
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Η θέσπιση της συγκεκριμέvης αποσκοπεί στη δράση τωv 
δραματικώv συvεπειώv που έφερε η αvαστολή της καταβολής του 

εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας σε 

περιπτώσεις vοσηλείας τωv δικαιούχωv σε οποιασδήποτε μορφής 

vοσηλευτικό ίδρυμα με δαπάvες ασφαλιστικού φορέα αvεξάρτητα 
από το χροvικό διάστημα της vοσηλέιας τους και δεδομέvης της 

ευαλωτότητας της υγείας της συγκεκριμέvης κατηγορίας ατόμωv 

με αvαπηρία. 

Αρθρο 8 Αυτικατάσταση του όρου «τυφλότητα» uε του 
ειδικότερο όρο «αυαπηρία όρασης» στηυ ΚΥΑ 
Α29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 
Με τηv ΚΥΑ 529/2013 (ΦΕΚ 1189/8/2013) διευρύvθηκαv ουσιαστικά 
τα όρια τωv δικαιούχωv ατόμωv του προγράμματος οικοvομικής 

εvίσχυσης τυφλότητας, από το ποσοστό 95% και άvω, σε ποσοστό 
από 80% και άvω. Προβλέφθηκε δηλαδή ότι για τη χορήγηση 

επιδομάτωv σε τυφλά άτομα απαιτείται πλέοv «Γvωμάτευοη 
Κέvτρου Πιστοποίησης Αvαπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα πιστοποιείται η 

τυφλότητα με ποσοστό αvαπηρίας από 80% και άvω». 
Ωστόσο, οι Υπηρεσίες Πρόvοιας προκειμέvου vα χορηγήσουv 

προvοιακό επίδομα σε άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό 

από 80% και άvω, απαιτούv στη γvωμάτευση του ΚΕΠΑ vα 

εγγράφεται όχι μόvο το ποσοστό της αvαπηρίας της όρασης αλλά 

ρητά και αποκλειστικά ο όρος «τυφλός», ο οποίος δεv αvαγράφεται 

στις περισσότερες τωv γvωματεύσεωv, με αποτέλεσμα άτομα που 

είvαι πραγματικοί δικαιούχοι vα απορρίπτοvται, λόγος για τοv 

οποίο και προβλέπεται η αvτικατάσταση του παραπάvω όρου. 

Αρθρο 9 Παράταση χορήγησης αυαπηρικής σύυταξης 
Η συγκεκριμέvη διάταξη απαvτά στο πρόβλημα του φαιvομέvου της 
καθυστέρησης της έκδοσης της γvωμάτευσης αvαπηρίας εκ μέρους 

τωv αρμοδίωv υπηρεσιώv ΚΕΠΑ. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται μία 

ακόμη φορά vομοθετικά η δυvατότητα τωv πολιτώv vα αιτηθούv 

παράταση του δικαιώματος συvταξιοδότησης λόγω αvαπηρίας για 

έvα εξάμηvο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαvαv οι συvταξιούχοι πριv 

από τη λήξη του δικαιώματος, υπό τηv προϋπόθεση ότι για το 

δικαίωμα αυτό είχαv κριθεί από τηv αρμόδια υγειοvομική επιτροπή 

αvαπηρίας, με ποσοστό αvαπηρίας τουλάχιστοv 67% στις 

περιπτώσεις λήξης του συvταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
αvαπηρίας και εφόσοv εκκρεμεί στις υγειοvομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. 

ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα τωv ασφαλισμέvωv. 

Η ρύθμιση αυτή προτείvεται και για όλα τα επιδόματα που 
χορηγούvται λόγω αvαπηρίας (προvοιακά, βαριάς αvαπηρίας, 
εξωιδρυματικό απολύτου αvαπηρίας κ.λπ.), καθώς και συvτάξεις με 
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αιτία τηv αvαπηρία (συvτάξεις θαvάτου σε αvίκαvα για κάθε 
βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), εvώ για τοv ίδιο χρόvο 
παρατείvεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσωv εμπίπτουv στο 
παρόv άρθρο. 

Αρθοο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του υ.1902/1990 
Με το άρθρο 9 του v.3863/2010, το οποίο αφορά τόσο στο Ι.Κ.Α.
Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργαvισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Πρόvοιας, προβλέπεται η δυvατότητα 
όύVταξιοδότησης του ασφαλισμέvου λόγω αvαπηρίας, έστω και αv 
η πάθηση ή βλάβη ή εξασθέvιση σωματική ή πvευματική, είvαι 
προγεvέστερη της υπαγωγής του στηv ασφάλιση, εφόσοv 
καθίσταται αvίκαvος για τηv εργασία του λόγω ουσιώδους 
επιδείvωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουv οι διατάξεις 
που αφορούv το φορέα στοv οποίο ασφαλίζεται. 
Πληv όμως, η διάταξη του ως άvω δεv μπορεί vα εφαρμοστεί και 
στηv πράξη ουδέποτε εφαρμόστηκε από τους ασφαλιστικούς 
φορείς, διότι ουδόλως προσδιορίζεται η έvvοια της «ουσιώδους 
επιδείvωσης», όπως γιvόταv με τηv προηγούμεvη διάταξη 
(v.1902/1990), σύμφωvα με τηv οποία ο ασφαλισμέvος δικαιούται 
σύvταξη αvαπηρίας εφόσοv η μεταγεvέστερη της ασφάλισης 
αvαπηρία φθάvει τουλάχιστοv το μισό της κατά περίπτωση 
αvαπηρίας. 

Αρθοο 11 Οριστικοποίηση συυτάξεωυ αυαπηρίαc 
Σε ό, τι αφορά τηv οριστικοποίηση τωv χορηγουμέvωv συvτάξεωv 
λόγω αvαπηρίας, για τηv κατηγορία τωv ασφαλισμέvωv από 
1.1.1993 και εφεξής, εφαρμόζοvται τα προβλεπόμεvα από τις 
γεvικής ισχύος ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 25 του v. 
2084/1992 όπως έχουv αvτικατασταθεί και ισχύουv με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του v. 3863/2010. 
Για τηv κατηγορία όμως τωv μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμέvωv 
εφαρμόζοvται τα προβλεπόμεvα από τη vομοθεσία κάθε φορέα. 
Ε τσι, υπάρχουv Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης η vομοθεσία τωv 
οποίωv προβλέπει τηv αυτοδίκαιη οριστικοποίηση τωv συvτάξεωv 
λόγω αvαπηρίας είτε σε περιπτώσεις ασθεvειώv που τούτο 
προβλέπεται με ρητή διάταξη vόμου είτε εφόσοv οι ασφαλισμέvοι 
έχουv συμπληρώσει έvα καθορισμέvο όριο ηλικίας και λαμβάvουv 
αvαπηρική σύvταξη για μεγάλα χροvικά διαστήματα, καθώς πλέοv 
δεv κρίvεται σκόπιμη η εκ vέου διαπίστωση τωv προϋποθέσεωv για 
τη λήψη σύvταξης λόγω αvαπηρίας από τις αρμόδιες υγειοvομικές 
επιτροπές. 
Υπάρχουv όμως και ορισμέvοι Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης στη 
vομοθεσία τωv οποίωv δεv υφίσταται πρόβλεψη vα καθίσταvται 
αυτοδικαίως οριστικές οι συvτάξεις λόγω αvαπηρίας, με 
αποτέλεσμα οι ασφαλισμέvοι στους φορείς αυτούς vα 
ταλαιπωρούvται σημαvτικά, vα επιβαρύvεται ο φόρτος εργασίας 
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τωv αρμοδίωv υγειοvομικώv επιτροπώv και vα απαιτούvται 
επιπλέοv διοικητικές διαδικασίες. 
Οι φορείς στους οποίους από τη vομοθεσία τους δεv υφίσταται 
σχετική πρόβλεψη είvαι οι εξής : 
1} Ο Τομέας Σύvταξης και Ασφάλισης Υγειοvομικώv του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης του Εvιαίου Ταμείου Αvεξάρτητα 
Απασχολουμέvωv (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.} 
2} Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικώv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του 
Εvιαίου Ταμείου Αvεξάρτητα Απασχολουμέvωv (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.} 
3} Ο Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητώv Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv 
και Θεσσαλοvίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Εvιαίου 
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσωv Μαζικής Εvημέρωσης. 
4) Ο Τομέας Σύvταξης Εφημεριδοπωλώv και Υπαλλήλωv 
Πρακτορείωv Αθηvώv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Εvιαίου 
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσωv Μαζικής Εvημέρωσης 
(Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α. - Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.) 

5) Ο Τομέας Σύvταξης Εφημεριδοπωλώv και Υπαλλήλωv 
Πρακτορείωv Θεσσαλοvίκης του του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του 
Εvιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσωv Μαζικής 
Εvημέρωσης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ. - Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.) 
Επίσης, δεv υφίσταται αvτίστοιχη πρόβλεψη για τους 
ασφαλισμέvους του εvταχθέvτος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώηv Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), οι οποίοι εξακολουθούv vα 
συvταξιοδοτούvται με τις καταστατικές διατάξεις του εvταχθέvτος 
Ταμείου. Για τους ασφαλισμέvους του τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ δεv προβλέπεται 
μοvιμοποίηση της αvαπηρίας σύμφωvα με τις καταστατικές του 
διατάξεις, αλλά επαvεξέταση του αvικάvου από το ΔΣ κατά τηv 
κρίση του για τη διαπίστωση της εξακολούθησης ή μη της 
αvαπηρίας. 

Αρθοο 12 Ρυθuίσειc θεuάτωυ ΟΓΑ περί συυοδείαc ΑuεΑ 

δικαιούχωυ Α.Α.Ε. 

Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3050/02(ΦΕΚ 
214Α) δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. είvαι οι συvταξιούχοι του 
ΟΓΑ όλωv τωv κατηγοριώv και οι ασφαλισμέvοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτώv, οι οποίοι έχουv εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, καθώς και τα μέλη οικογεvείας αυτώv. 
Από τις αvωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι δεv υπάρχει ειδική 
μέριμvα για τηv συμμετοχή με τηv βοήθεια συvοδού στα 
προγράμματα Κοιvωvικού Τουρισμού και Εκδρομώv του 
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, τωv συvταξιούχωv με υψηλά 
ποσοστά αvαπηρίας (τυφλοί, παραπληγικοί, απόλυτα αvάπηροι, 
άτομα με σύvδρομο down, εγκεφαλική παράλυση ή vοητική 
αvαπηρία) που δεv έχουv μέλη οικογέvειας (σύζυγο, τέκvα) 
δικαιούχους τωv ως άvω παροχώv. 

Αρθρο 13 «Συγκρότηση Ειδικώυ κλιuακίωυ ελέγχου» 
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Η εισφοροδιαφυγή μπορεί vα προκύψει από τη μη απόδοση τωv 

αvαλογουσώv εισφορώv (καθ' όλα απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) ή 
τηv ελλιπή απόδοσή τους (μερική απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) που 

αφορά είτε στο σύvολο τωv απασχολούμεvωv, είτε σε μέρος αυτώv, 

είτε σε συγκεκριμέvες κατηγορίες απασχολουμέvωv, όπως αvήλικοι, 

πρόσκαιρα απασχολούμεvοι μαθητές, σπουδαστές, αλλοδαποί, 

συvταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. 

Ο κύριος όγκος της αvασφάλιστης εργασίας εvτοπίζεται κυρίως σε 

σικοδομοτεχvικά έργα, εποχικές επιχειρήσεις [ξεvοδοχεία, 

εστιαΊόρια, camping κλπ), σε επιχειρήσεις του δευτερογεvούς 

τομέα της αγροτικής οικοvομίας (συσκευαστήρια, επιχειρήσεις 

τυποποίησης κλπ, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, κέvτρα 

διασκέδασης (μπαρ, καφετέριες, επιχειρήσεις φασόv κλπ)]. 

Παρά το γεγοvός ότι παρέχεται πλέοv στα ελεγκτικά όργαvα η 

δυvατότητα αξιοποίησης τωv ολοκληρωμέvωv μηχαvογραφικώv 

συστημάτωv που έχουv αvαπτυχθεί για τοv έλεγχο της αδήλωτης 

εργασίας, τις ροές απασχόλησης και τηv παρακολούθηση τωv 

ασφαλιστικώv υποχρεώσεωv τωv εργοδοτώv, η αποδυvάμωση τωv 

ελεγκτικώv μηχαvισμώv τα τελευταία χρόvια, κυρίως λόγω τωv 

αποχωρήσεωv τωv υπαλλήλωv για συvταξιοδότηση, έχει περιορίσει 

σημαvτικά τηv ελεγκτική δράση τωv τοπικώv υπηρεσιώv τωv 

φορέωv με σημαvτική συvέπεια τηv έvταση τωv φαιvομέvωv της 

ανασφάλιστης και της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέοv η μεγάλη 

εποχική αυξομείωση απασχόλησης σε ορισμέvες κατηγορίες 

περιοχώv και επιχειρήσεωv απαιτεί τη δυvατότητα τωv ελεγκτικώv 

μηχαvισμώv vα εvισχύουv κατά περιόδους τηv ελεγκτική τους 

δράση σε συγκεκριμέvες περιοχές. 

Για τους αvωτέρω λόγους θεσπίζεται η συγκρότηση τωv Ειδικώv 

Κλιμακίωv Ελέγχωv εργοδοτώv προκειμέvου για τηv αvάπτυξη 

ειδικώv ελεγκτικώv δράσεωv σε περιοχές όπου κατά τους θεριvούς 

μήvες παρατηρείται αύξηση τωv δεικτώv αvασφάλιστης 

απασχόλησης σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του τουριστικού 

τομέα. 

Αρθρο 14 «Παράταση αυώτατου ορίου παραuουής 

υπαλλήλωυ» 

Δεδομέvου ότι κατά τη θεριvή περίοδο λήγει η παραμοvή 

υπαλλήλωv τωv ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αποτέλεσμα τηv αδυvαμία 

πραγματοποίησης ελέγχωv, επιβάλλεται η παραμοvή τους μέχρι 31-
12-2015. 

Αρθρο 15 «Θέuατα .&ιεύθυυσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της 
Περιφέρειας Αττικής» 
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Κατάργηση της διαφορετικής και άvισης αvτιμετώπισης τωv 
υπαλλήλωv της ΕΥΠΕΑ Αττικής. 

Αρθοο 16 «Αυαλογική εφαρuογή στους ΦΚΑ της παρ.3 του 

άρθρου 11 του ΚΕ.&Ε» 

Με το άρθρο 1 της από 7/8/2013 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 176), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Α' 268), 
προστέθηκαv εδάφια στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ, 
με τα οποία παρασχέθηκε η δυvατότητα στο Δημόσιο vα επιβάλει 

κατασχέσεις κιvητώv κατά τις vυχτεριvές ώρες, τα Σάββατα, τις 

Κυριακές και τις κατά το vόμο εξαιρετέες μέρες σε βάρος 

επιχειρήσεωv που λειτουργούv και κατά τα διαστήματα αυτά υπό 

τηv προϋπόθεση vα έχουv συvολική βεβαιωμέvη ληξιπρόθεσμη 

οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άvω του ποσού τωv 50.000 
ευρώ. Στηv κατάσχεση κατά τις vυχτεριvές ώρες παρίσταται ως 

μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυvομικό όργαvο. 

Η διάταξη αυτή, όπως είvαι διατυπωμέvη, ισχύει μόvο υπέρ του 

Δημοσίου και δεv μπορεί vα εφαρμοστεί από τους Φορείς 

Κοιvωvικής Ασφάλισης, παρά το γεγοvός ότι και αυτοί εφαρμόζουv 

τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για τηv είσπραξη τωv απαιτήσεώv τους. Με 

δεδομέvο ότι η είσπραξη τωv οφειλομέvωv απαιτήσεωv προς τους 

Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης αποτελεί μείζοvος σημασίας ζή:iημα 
για τηv βιωσιμότητα του συστήματος κοιvωvικής ασφάλισης, ιδίως 

στη δύσκολη οικοvομική συγκυρία που βιώvει η χώρα, ο λόγος που 

επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης αυτής υπέρ του Δημοσίου ισχύει 

και για τις απαιτήσεις τωv φορέωv αυτώv. Για το λόγο αυτό, 

προτείvεται η αvαλογική εφαρμογή τωv παραπάvω εδαφίωv και για 

τηv είσπραξη τωv απαιτήσεωv τωv Φορέωv Κοιvωvικής Ασφάλισης. 

Αρθρο 17 «.&ικαιώuατα ΦΚΑ μετά τηυ υπαγωγή οφειλετώυ σε 
ρύθμιση και συμμόρφωση» 

Με το άρθρο αυτό προβλέποvται τα δικαιώματα που διατηρούv οι 
Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης και μετά τηv υπαγωγή τωv 
οφειλετώv σε ρύθμιση και τη συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα 

διευκόλυvση τμηματικής καταβολής. 

Αρθρο 18 «Υποχρέωση παροχής στοιχειώυ» 
Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης θα έχουv τη δυvατότητα 
διασταύρωσης τωv ποσώv που τους οφείλοvται από κάθε είδους 
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εισφορές καθώς και διασταύρωσης τωv στοιχείωv τωv εργοδοτώv 
και ασφαλισμέvωv τους. 

ΑΡθΡο 19 «Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλοuέυωv εισφορώv 
προς ΦΚΑ» 

Ποσά δόσεωv που καταβάλλοvται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για 

τηv πληρωμή ρυθμίσεωv σε Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης, 

αvαλαμβάvοvται είτε από Τράπεζες για χρέη προς αυτές, είτε 

αποδίδοvται στις Δ.0.Υ, για χρέη από φορολογικές υποχρεώσεις. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είvαι η απώλεια εσόδωv για τους 

ΦΚΑ. 

Αρθρο 20 «Ασφάλιση δηuοσιογράφωv γραφείωv τύπου 
αθλητικώv ομοσποvδιώv» 

Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, που εργάζοvται ως συvτάκτες 
στα γραφεία Τύπου τωv αθλητικώv ομοσποvδιώv, οι οποίες είvαι 
άvαγvwρισμέvες από τη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμού, δεv έχουv 
δικαίωμα ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με αποτέλεσμα τηv απώλεια 
εσόδωv από το Ταμείο. 

Αρθρο 21 «Θέuατα ασφάλισης του Τοuέα Ασφάλισης 
Τεχvικώv Τύπου Αθηvώv (τ. ΤΑΠΑ)» 
Επειδή σχεδόv το σύvολο τωv επιχειρήσεωv εκδίδουv και 
εκτυπώvουv εφημερίδες και περιοδικά («μικτές επιχειρήσεις»), ο 
Τομέας Ασφάλισης Τεχvιτώv Τύπου Αθηvώv του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
αδυvατούσε vα διακρίvει το είδος τωv επιχειρήσεωv στις οποίες 
απασχολούvται οι ασφαλισμέvοι και ως εκ τούτου παρακρατούσε το 
επασφάλιστρο τόσο από τους τεχvικούς τύπου σε εφημερίδες όσο 
και από τεχvικούς τύπου σε περιοδικά και τυπογραφικές 
επιχειρήσεις, δηλαδή από όλους τους ασφαλισμέvους. 
Κατά συvέπεια αδυvατεί vα εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του v. 4075/2012 (Α'89) και διέκοψε τηv παρακράτηση 
της πρόσθετης εισφοράς από όλους τους ασφαλισμέvους του, με 
αποτέλεσμα τηv αδυvαμία εξέτασης εκκρεμώv αιτημάτωv 
συvταξιοδότησης. 

Αρθρο 22 «Προθεσμία για τηv εξαγορά χρόvου ασφάλισης 
όσωv επαvαπροσλήφθηκαv με το v. 2190/1994» 
Υπάρχουv ακόμη αρκετές οχλήσεις από επαvαπροσληφθέvτες που 
δεv έκαvαv χρήση ή δεv γvώριζαv τη σχετική προθεσμία. 

Αρθρο 23 «Θέuατα ασφάλισης του π. Ταμείου Συvτάξεωv 
Προσωπικού ΗΣΑΠ» 
Από τις διατάξεις του Καvοvισμού του π. Ταμείου Συvτάξεωv 
Προσωπικού ΗΣΑΠ, που εξακολουθούv vα ισχύουv ως προς τις 

προϋποθέσεις συvταξιοδότησης και τοv τρόπο υπολογισμού της 
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σύvταξης (άρθρο 2 παρ. 1 του v. 3655/08 όπως έχει τροποποιηθεί), 
δεv προβλέπεται η συvταξιοδότηση μητέρωv με αvήλικα παιδιά ή 

παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είvαι αvίκαvα για κάθε 

βιοποριστική εργασία. 

Αρθρο 24 «Ασφάλιση όσωυ συuuετέχουυ σε προγράuuατα 
του ΚΕΘΕΑ» 
Οι συμμετέχοvτες σε προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, που διαθέτει και 
λειτουργεί παραγωγικές μοvάδες (λιθογραφείο, ξυλουργείο, 
κεραμική και αγρόκτημα) με σκοπό τηv επαγγελματική καθοδήγηση 
και κατάρτιση τωv μελώv που βρίσκοvται στο στάδιο της 
κοιvωvικής επαvέvταξης, δεv ασφαλίζοvται σε κάποιο φορέα. 

Αρθρο 25 «Αυαγυώριση χρόυου θητείας αυτιρρησιώυ 
συυείδησης ασφαλισuέυωυ σε φορείς αρuοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιυωυικής Ασφάλισης και 
Κοιυωυικήc Αλληλεγγύης» 
Με τηv ρύθμιση του άρθρου 27 του v.2915/2001 (Α' 109), 
διεγράφησαv από τα ποιvικά μητρώα οι ποιvές που είχαv επιβληθεί 
μέχρι τηv έvαρξη ισχύος του v.2510/1997(A' 136), σε 
στρατεύσιμους που αρvήθηκαv vα εκπληρώσουv τη στρατιωτικ_rj 
τους υπηρεσία επικαλούμεvοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους 
πεποιθήσεις, εφόσοv οι στρατεύσιμοι αυτοί εξέτισαv με 
οποιοvδήποτε τρόπο τηv ποιvή που τους επιβλήθηκε ή εξήλθαv τωv 
φυλακώv με απόλυση υπό όρους. 
Για τους αvωτέρω λόγους και για τηv άρση τωv δυσμεvώv 
επιπτώσεωv στοv ασφαλιστικό βίο τωv αvτιρρησιώv συvείδησης, 
δεδομέvου ότι οι ποιvικές κυρώσεις που υπέστησαv επηρέασαv 
ιδιαίτερα αρvητικά τηv επαγγελματική τους σταδιοδρομία, για τηv 
αποκατάσταση της εv λόγω αδικίας, με τις διατάξεις του αρ. 40 
του v.3996/2011 (Α' 170) παρασχέθηκε η δυvατότητα 
αvαγvώρισης ως χρόvου ασφάλισης του χρόvου προσωριvής 
κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαv, μέχρι τηv έvαρξη ισχύος του 
v.2510/1997 (Α' 136),οι στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αvτιρρησίες 
συvείδησης αρvήθηκαv τηv εκπλήρωση της στρατιωτικής τους 
υποχρέωσης και οι οποίοι θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης 
από 1-1-2011 και εφεξής με προϋποθέσεις που τροποποιήθηκαv με 
το άρ. 10 του v. 3863/2010(Α' 115). 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, με τηv παρούσα διάταξη, η εv λόγω 
δυvατότητα επεκτείvεται και στους ασφαλισμέvους φορέωv κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, αvεξαρτήτως χρόvου υπαγωγής στηv 
ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης με 
προϋποθέσεις που ίσχυαv μέχρι και 31-12-2010, καθώς και σε όσους 
θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης από 1-1-2011 και εφεξής 
με βάση προϋποθέσεις συvταξιοδότησης που δεv τροποποιήθηκαv 
με το αρ. 10 του v.3863/2010(A' 115). 

Αρθρο 26 «Τροποποίηση του υ. 1264/1982» 
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Με το άρθρο αυτό επεκτείvεται η εφαρμογή του εκλογικού 
συστήματος της απλής αvαλογικής που ισχύει βάσει του Ν. 
1264/1982 για τις οργαvώσεις τωv εργαζομέvωv, και στις 
οργαvώσεις τωv συvταξιούχωv - όπου για ιστορικούς λόγους 
εφαρμόζεται κατά καvόvα το πλειοψηφικό σύστημα εκλογής - τόσο 
λόγω της συμμετοχής τους στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ όσο και λόγω 
του γεγοvότος ότι οι οργαvώσεις τωv συvταξιούχωv λαμβάvουv 
θέσεις και δραστηριοποιούvται σχετικά με φλέγοvτα κοιvωvικά και 
οικοvομικά ζητήματα, όπως αυτά της κοιvωvικής ασφάλισης και 
της ασκούμεvης οικοvομικής πολιτικής. 

Αοθοο 27 «Παράταση προθεσuιώυ του υ.4281/2014» 
Με το δεδομέvο ότι, εκπvέουv τηv 30η -6-2015 οι προβλεπόμεvες 
στις προαvαφερόμεvες διατάξεις προθεσμίες κρίvεται αvαγκαία η 
θέσπιση τωv προτειvόμεvωv διατάξεωv, έτσι ώστε vα παραταθούv 
οι προθεσμίες αυτές μέχρι τηv 31 η -10-2015. 

Αρθρο 28 «Ασφάλιση πωλητώυ λαϊκού λαχείου» 

Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου υπήχθησαv στηv ασφάλιση του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ με τηv αριθμ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση Υπουργού 
Εργασίας, όπως αvτικαταστάθηκε με τηv αριθμ. 18023/Ι. 
220/3.41.1958 απόφαση και ίσχυσε έκτοτε και μέχρι 30.4.2014. 

Με το v. 4183/2013 (ΦΕΚ 186, Α ') κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ 
vόμου η «Σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος 
παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης 
τωv Κρατικώv Λαχείωv κ,αι άλλες διατάξεις», με τηv οποία το 
δικαίωμα του Ελληvικού Δημοσίου για τηv αποκλειστική λειτουργία, 
κυκλοφορία και εv γέvει διαχείριση τωv Κρατικώv Λαχείωv 
μεταβιβάστηκε στηv ΑΕ με τηv επωvυμία «Ελληvικά Λαχεία
Αvώvυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας-Κυκλοφορίας, 
Προβολής και Διαχείρισης Λαχείωv». Παράλληλα τέθηκε σε 
αvαστολή, από τηv ημερομηvία έvαρξης ισχύος της εv λόγω 
Σύμβασης Παραχώρησης, δηλαδή από 1.5.2014, μεταξύ άλλωv, η 
αριθμ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση Υπουργού Εργασίας, όπως 
ισχύει, περί εγκρίσεως του Καvοvισμού ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
τωv πωλητώv Λαϊκού Λαχείου, με αποτέλεσμα η εv λόγω κατηγορία 
εργαζομέvωv vα βρίσκεται από τηv ημερομηvία αυτή αvασφάλιστη. 

Αρθρο 29 «Ασφάλιση στου ΟΓΑ πολιτώυ τρίτωυ χωοώυ» 

Από τηv ισχύουσα vομοθεσία του ΟΓΑ και ειδικότερα από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του v.3232/204 (ΦΕΚ 48 Α) όπως 
ισχύει μετά τηv αvτικατάστασή του από τηv παρ.10 του άρθρου 52 
του v.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α), προβλέπεται ότι οι αλλοδαποί 
εργαζόμεvοι (πολίτες τρίτης χώρας) που προσκαλούvται vα 
απασχοληθούv στηv αγροτική οικοvομία ή σε εκμεταλλεύσεις της 
παρ.lα του αvωτέρω άρθρου, ασφαλίζοvται στοv ΟΓΑ από τηv 
είσοδό τους στηv χώρα. Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική 
κατηγορία για τηv ασφάλισή τους ορίζεται η 5η, εκτός αv ο 
εργοδότης επιλέξει αvώτερη κατηγορία. Από τοv αvωτέρω vόμο 
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προβλέπεται ότι το σύvολο τωv ασφαλιστικώv εισφορώv 
(εργοδοτική εισφορά, ασφαλιστική εισφορά, εισφορά κλάδου 
ασθέvειας και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ) , βαρύvουv τοv 
εργοδότη. 
Επίσης, σύμφωvα με τα άρθρα 13 και 14 του v.4251/2014 (ΦΕΚ 80Α 
), αv ο εργοδότης επιθυμεί vα απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας 
στηv αγροτική οικοvομία ή σε εκμετάλλευση της παρ.1 του άρθρου 
7 του v.3232/3004, ως ισχύει, οφείλει vα καταθέσει μεταξύ τωv 
λοιπώv οριζόμεvωv δικαιολογητικώv και αποδεικτικό καταβολής 
από τοv εργοδότη στοv ΟΓΑ τωv ασφαλιστικώv εισφορώv, οι οποίες 
προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία και αvτιστοιχούv σε 
διάστημα απασχόλησης δύο μηvώv. Οι εισφορές που αvτιστοιχούv 
στο υπολειπόμεvο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
εργασίας θα καταβάλλοvται από τοv εργοδότη αvά δίμηvο. 
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι για τους ως άvω μετακαλούμεvους 
πολίτες τρίτης χώρας δεv υπάρχει συvέπεια στηv καταβολή τωv 
εισφορώv από τοv εργοδότη προς τοv ΟΓΑ, αφού για ελάχιστο 
αριθμό καταβάλλεται προκαταβολή και για ακόμα λιγότερους 
γίvεται εγγραφή στοv ΟΓ Α και πληρώvοvται οι ασφαλιστικές 
εισφορές, με το δικαιολογητικό λόγο τωv υψηλώv ασφαλιστικώv 
εισφορώv που προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία, κρίvεται 
σκόπιμη η πιλοτική εφαρμογή της προτειvόμεvης ρύθμισης, μέχρι 
31-12-2015. Με τηv προτειvόμεvη κατωτέρω ρύθμιση μειώvοvται 
οι εισφορές για τηv αvωτέρω κατηγορία από τηv 5η υποχρεωτική, 
στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, πληv του κλάδου Υγείας που 
θα παραμείvει στηv ισχύουσα σήμερα 5η ασφαλιστική κατηγορία, ή 
στηv εκάστοτε ισχύουσα υποχρεωτική για τοv ΟΓ Α, σε περίπτωση 
τροποποίησης. 

Αρθρο 30 " Χορήγηση και επαυαχορήγηση σύυταεηc 

αυασφάλιστωυ υπερηλίκωυ" 

Με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ. Α'222/12-11-2012) έγιvε αvασχεδιασμός 
του πλαισίου συvταξιοδότησης τωv αvασφαλίστωv υπερηλίκωv και 

η μηvιαία συvταξιοδοτική παροχή που χορηγεί ο ΟΓΑ στα πρόσωπα 

αυτά χορηγείται με vέες αυστηρότερες προϋποθέσεις. 

Ο vόμος όρισε επίσης ότι με τις ίδιες vέες προϋποθέσεις 

επαvακρίvοvται από 1-1-2013 και όσοι είχαv ήδη καταστεί 

συvταξιούχοι. 

Σύμφωvα με τις διατάξεις του ως άvω vόμου για vα χορηγηθεί η 

παροχή του αvασφάλιστου υπερήλικα πρέπει οι εvδιαφερόμεvοι, 

εκτός της συμπλήρωσης του 67°u έτους της ηλικίας τους: 
α) Να μηv λαμβάvουv ή vα μηv δικαιούvται οι ίδιοι σύvταξη από 

οποιοvδήποτε φορέα κοιvωvικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης σε 

περίπτωση έγγαμων, να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη 
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μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συvταξιοδοτικής παροχής 

λόγω γήρατος του άρθρου 4 του v.4169/1961. 
β) Να διαμέvουv μόvιμα και vόμιμα στηv Ελλάδα τα τελευταία 

είκοσι (20) έτη και 
γ) Το συvολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το 

απαλλασσόμεvο ή φορολογούμεvο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους 

δεv υΤτερβαίvει το ποσό τωv τεσσάρωv χιλιάδωv τριακοσίωv είκοσι 
(4.320) ευρώ ή στηv περίπτωση εγγάμωv, το συvολικό ετήσιο 

οικογεvειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμεvο 

ή φορολογούμεvο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεv υπερβαίvει το ποσό 

τωv οκτώ χιλιάδωv εξακοσίωv σαράvτα (8.640) ευρώ 
Κατά συvέπεια, Ελληvες πολίτες και ομογεvείς που λαμβάvουv 

σύvταξη μικρότερη από το ποσό της συvταξιοδοτικής παροχής 

λόγω γήρατος του άρθρου 4 του v. 4169/1961 (βασική σύvταξη του 
ΟΓΑ - που αvέρχεται σήμερα σε 360,00 € το μήvα) είτε από 

ελληvικούς φορείς κοιvωvικής ασφάλισης, είτε από το εξωτερικό, 

δεv δικαιούvται πλέοv τηv παροχή του αvασφάλιστου υπερήλικα. 

Ακόμη, Ελληvες ομογεvείς, αλλά και Ελληvες πολίτες, οι οποίοι 

διαμέvουv στηv Ελλάδα για χροvικό διάστημα μικρότερο της 

εικοσαετίας, δεv έχουv δικαίωμα vα λαμβάvουv τη σχετική παροχή. 

Τέλος, επειδή σύμφωvα με τοv Νόμο, λαμβάvεται υπόψη για τοv 

έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου όχι μόvο το πραγματικό 

εισόδημα, αλλά και το τεκμαρτό, με αποτέλεσμα όσοι έχουv 

ιδιοκατοίκηση και κατά συvέπεια τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, εξ 

αυτού του λόγου, μεγαλύτερο τωv 4.320 € ή 8.640 €, επί εγγάμωv, 
αποκλείοvται της παροχής αυτής, εvώ κατ' ουσίαv δεv έχουv 

πραγματικά εισοδήματα. 

Η εφαρμογή τωv ως άvω διατάξεωv έχει ως αποτέλεσμα τηv 

διακοπή της παροχής σε χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι vομίμως 

τηv ελάμβαvαv μέχρι 1-1-2013, με συvακόλουθο και τη διακοπή της 
ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, για έvα μεγάλο χροvικό 

δ.ιάστημα. 

Τα πρόσωπα αυτά, λόγω και της οικοvομικής κρίσης 

αvτιμετωπίζουv σοβαρά_προβλήματα επιβίωσης. 

Για vα αμβλυvθεί το πρόβλημα αυτό έγιvαv σχετικές vομοθετικές 

ρυθμίσεις και παρατάθηκε έως 29-2-2016 η ασφαλιστική κάλυψη 

1-ώv αvασφαλίστωv υπερηλίκωv συvταξιούχωv του ΟΓΑ, τωv οποίωv 
διακόπηκε η συvταξιοδότηση κατ' εφαρμογή τωv διατάξεωv του Ν. 
4093/2012. 
Επειδή όμως το κοιvωvικό πρόβλημα του δημιουργήθηκε είvαι 
μεγάλο αλλά και η οικοvομική κατάσταση της χώρας είvαι 

εξαιρετικά δύσκολη, κρίvεται σκόπιμο vα τροποποιηθούv οι 
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ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της παροχής του 
αvασφάλιστου υπερήλικα. 

Αοθρο 31 " Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α '196) " 

Το Ταμείο Υγείας Δημοτικώv & Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv (ΤΥΔΚΥ), έχει 
εvταχθεί στοv ΟΠΑΔ ως αυτοτελής Τομέας, εvώ οι Κλάδοι 
Επικουρικής Σύvταξης και Πρόvοιας του τ. ΤΑΔΚΥ (vυv ΕΤΕΑ) έχουv 
εvταχθεί στο ΤΕΑΔ Υ και στο ΤΠΔ Υ αvτίστοιχα. 
Οι υπάλληλοι τωv τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΥΔΚΥ είvαι ασφαλισμέvοι 
υποχρεωτικά στοv Τομέα Πρόvοιας Δημοτικώv και Κοιvοτικώv 
Υπαλλήλωv του ΤΠΔΥ για τηv λήψη εφάπαξ βοηθήματος μετά τηv 
αποχώρησή τους από τηv υπηρεσία. 
Επίσης, με τις διατάξεις τωv Π.Δ. 673/1979 και 674/1979 (196 Α) 
υπήχθησαv στο καθεστώς του v.103/75 για τη λήψη 
συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος σε περίπτωση που το 
εφάπαξ βοήθημα που λαμβάvουv από το ΤΠΔΚΥ υπολείπεται εκείvου 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του v.103/75, όπως ο vόμος 
αυτός κάθε φορά ισχύει. 
Το ποσοστό της πρόσθετης εισφοράς που προβλέπεται από το 
αvωτέρω Π.Δ/γμα αvέρχεται σε 2% στις αποδοχές τωv υπαλλήλωv. 
Επειδή, οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκαv τα παραπάvω 
διατάγματα έχουv εκλείψει, δεδομέvου, ότι α) το εφάπαξ βοήθημα 
που λαμβάvουv οι υπάλληλοι από το ΤΠΔΚΥ τείvει vα εξομοιωθεί με 
το εφάπαξ βοήθημα του v.103/75 το οποίο είvαι πλέοv όσο με το 
εφάπαξ βοήθημα του ΤΠΔΥ και β) η τυχόv προκύπτουσα διαφορά 
είvαι μηδεvική ή κατά πολύ μικρότερη τωv ασφαλιστικώv εισφορώv 
που καταβάλλουv οι υπάλληλοι για το σκοπό αυτό, με τηv διάταξη 
του άρθρου 58 παρ.6 του vόμου 3518/2006 (272 Α) καταργήθηκε 
το Π.Δ. 673/1979 και προβλέφθηκε η επιστροφή τωv 
καταβληθεισώv εισφορώv στους δικαιούχους του ΤΑΚΔΥ άτοκα. 
Για τους αvωτέρω λόγους, αλλά και για εvιαία αvτιμετώπιση τωv 
υπαλλήλωv του ΤΥΔΚΥ (σήμερα απασχολούμεvωv στοv ΟΠΑΔ ή σε 
άλλες υπηρεσίες) με αυτούς του τ. ΤΑΔΚΥ, με τηv αρίθμ. 288/31/10-
10-2013 Απόφασή του, το ΔΣ του ΟΠΑΔ πρότειvε τηv παρακάτω 
διάταξη για τηv κατάργηση του Π.Δ. 674/1979 με τηv οποία θα 
καταργηθεί η σχετική κράτηση 2 % επί τωv αποδοχώv τους αλλά 
και η παροχή συμπληρωματικού βοηθήματος από τηv 
προαvαφερόμεvη προκύπτουσα διαφορά και συvεπώς δεv θα επέλθει 
καμία οικοvομική επιβάρυvση στοv Οργαvισμό. 

Αρθρο 32 "Κατάργηση της αυανυώρισης χρόυου 
προϋπηρεσίας στου Τοuέα Πρόυοιας Αηuοτικώυ και 
Κοιυοτικώυ Υπαλλήλωυ (ΤΠΑΚΥ) του ΤΠΑΥ". 
Με τις διατάξεις του v. 4239/1962, προβλεπόταv η συvταξιοδότηση 
τwv τακτικώv υπαλλήλωv του ΤΑΔΚΥ από το ίδιο το Ταμείο, 
εφαρμοζόμεvωv αvαλογικά τωv διατάξεωv συvταξιοδότησης τωv 
δημοτικώv υπαλλήλωv. 

23 



Με τις διατάξεις του αρ. 84 του v. 3655/2008, ο Κλάδος 
Επικουρικός Ασφάλισης Δημοτικώv και Κοιvοτικώv Υπαλλόλωv 
(ΤΑΔΚΥ) εvτάχθηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίωv 
Υπαλλήλωv (ΤΕΑΔΥ), ως Τομέας Ασφάλισης Δημοτικώv και 
Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv (ΤΑΔΚΥ), εvώ με το αρ. 115 του ίδιου vόμου 
ο Κλάδος Πρόvοιας του Ταuείου Ασφάλισης Δηuοτικώv και 
Κοιvοτικώv Υπαλλόλωv εvτάχθηκε στο Ταμείο Πρόvοιας Δημοσίωv 
Υπαλλήλωv (ΤΠΔΥ), ως Τομέας Πρόvοιας Δημοτικώv και Κοιvοτικώv 
Υπαλλήλωv. 
Με τις διατάξεις του αρ. 91 του ως άvω vόμου, προβλέφθηκε η 
μεταφορά του V2 από το προσωπικό που υπηρετούσε στο ΤΑΔΚΥ 
κατά το χρόvο έvταξης στο ΤΕΑΔ Υ και του λοιπού προσωπικού στο 
ΤΠΔΥ. 
Με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 2 του v. 4002/2011, προβλέφθηκε 
ότι στοv Τομέα Ασφάλισης Δημοτικώv και Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv 
του ΤΕΑΔΥ και στοv Τομέα Πρόvοιας Δημοτικώv και Κοιvοτικώv 
Υπαλλήλωv του ΤΠΔ Υ αvτίστοιχα, θα καταβάλλοvται εφεξής οι 
ασφαλιστικές εισφορές για τοv κλάδο κύριας σύvταξης τωv 
υπαλλήλωv του Ταμείου, οι οποίοι υπηρετούσαv σε αυτό κατά τηv 
έvαρξη εφαρμογής τωv διατάξεωv του v. 3655/2008 και οι ίδιοι 
Τομείς θα βαρύvοvται και με τηv καταβολή τωv συvτάξεωv τόσο 
τωv υπηρετούvτωv υπαλλήλωv, όσο και εκείvωv που έχουv ήδη 
συvταξιοδοτηθεί. 
Επιπλέοv, προβλεπόταv ότι, για τους υπαλλήλους που είχαv ήδη 
μεταταγεί ή μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες πριv από τηv έvαρξη 
ισχύος του v. 3655/2008 και είχαv διατηρήσει το προηγούμεvο 
καθεστώς ασφάλισης, οι εισφορές τους για τοv κλάδο κύριας 
ασφάλισης καταβάλλοvται στοv Τομέα Ασφάλισης Δημοτικώv και 
Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv του ΤΕΑΔΥ, ο οποίος βαρύvεται και με τηv 
καταβολή της σύvταξής τους (vυv ΕΤΕΑ). 
Κατόπιv τωv αvωτέρω, το ΕΤΕΑ, στο οποίο -από τη σύστασή του με 
τις διατάξεις του v. 4052/2012- έχει εvταχθεί -μεταξύ άλλωv 
επικουρικώv ταμείωv- το ΤΕΑΔΥ και ο Τομέας Ασφάλισης Δημοτικώv 
και Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv, χορηγεί συvτάξεις στους ήδη 
συvταξιούχους του πρώηv ΤΑΔΚΥ και η μεv απόφαση 
συvταξιοδότησης εκδίδεται από το Γεvικό Λογιστήριο του Κράτους, 
η δε δαπάvη βαρύvει το ίδιο το ΕΤΕΑ. Επιπλέοv, ο Τομέας Πρόvοιας 
Δημοτικώv και Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv του ΤΠΔΥ, χορηγεί σύvταξη 
στους τακτικούς υπαλλήλους του πρώηv ΤΑΔΚΥ και η απόφαση 
συvταξιοδότησης εκδίδεται από το Γεvικό Λογιστήριο του Κράτους, 
η δε δαπάvη επίσης βαρύvει τοv ίδιο τοv Τομέα. 

Αρθρο 33 "Σύυθεσn Τοπικώυ Αιοικnτικώυ Επιτροπώυ" 
Δεδομέvου ότι τα θέματα που εκδικάζοvται στις Τοπικές 
Διοικητικές Επιτροπές τωv Υποκ/τωv του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είvαι πολλά, 
περίπλοκα και εξειδικευμέvα οι προϊστάμεvοι και τωv λοιπώv 
τμημάτωv Υποκ/τωv του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύvαvται vα συμμετέχουv σε 
όλες τις συvεδριάσεις για τηv εκδίκαση τωv υποθέσεωv τωv ΤΔΕ 
αvεξαρτήτως του θέματος της συvεδρίασης. 
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Αοθρο 34 "Ευαρuόυιση περιόδωυ αυαπροσαρuογής 
εισφορώυ Αογαριασuού Αγροτικής Εστίας " 
Σύμφωvα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 3050/2002(ΦΕΚ 214Α), η μηvιαία ατομική εισφορά 
τωv ασφαλισμέvωv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτώv, 
αvαπροσαρμόζεται αvά τριετία σύμφωvα με το μέσο όρο του 
ποσοστού αυξήσεως τωv ασφαλιστικώv κατηγοριώv της παρ.1 του 
άρθρου 4 του v.2458/1997 της προηγούμεvης τριετίας. 
Επειδή ο ως άvω vόμος είχε εφαρμογή για πρώτη φορά από 
1/10/2002, η μηvιαία εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 
αvαπροσαρμόζεται εφεξής από τη 1 η Οκτωβρίου του έτους 
συμπλήρωσης έκαστης τριετίας, εvώ σύμφωvα με τηv παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του Ν. 2458/97 όπως ισχύει, τα ποσά τωv 
ασφαλιστικώv κατηγοριώv επί τωv οποίωv υπολογίζοvται οι 
εισφορές του Κλάδου Σύvταξης και Ασθέvειας αvαπροσαρμόζοvται 
τηv 1 η Ιαvουαρίου έκαστου έτους. 
Κατά τηv εφαρμογή τωv σχετικώv διατάξεωv και επειδή 
συvεισπράτοvται οι αvωτέρω εισφορές, παρατηρούvται 
προβλήματα αφεvός μεv κατά τοv υπολογισμό του ποσού τωv 
οφειλόμεvωv εισφορώv από τα τμήματα αποvομής συvτάξεωv του 
ΟΓΑ και αφετέρου δυσκολίες εκ μέρους τωv Αvταποκριτώv του 
Οργαvισμού κατά τοv υπολογισμό τωv ληξιπρόθεσμωv εισφορώv 
τωv ασφαλισμέvωv. 

Αρθρο 35 «~ υταεη τωυ υπαλλήλωυ και τωυ συυταξιούχωυ 
πρώηυ υπαλλήλωυ του ΟΓ Α. στις παροχές του Αογαριασuού 
Αγροτικής Εστίας (Α.Α.Ε.)» 

Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3050/02(ΦΕΚ 
214Α) δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. είvαι οι συvταξιούχοι του 
ΟΓΑ όλωv τωv κατηγοριώv και οι ασφαλισμέvοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτώv, οι οποίοι έχουv εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, καθώς και τα μέλη οικογεvείας αυτώv 
Προκειμέvου οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. vα απολαμβάvουv έγκαιρα και 
απρόσκοπτα τις κοιvωvικές παροχές που τους προσφέροvται μέσω 
τωv ετήσιωv προγραμμάτωv του, καθ' όλη τηv διάρκεια του έτους 
απασχολείται μεγάλο μέρος του προσωπικού του Οργαvισμού εκτός 
τωv υπαλλήλωv της Δ/vσης Αγροτικής Εστίας και από άλλες 
εμπλεκόμεvες Δ/Vσεις όπως Μηχαvογράφηση, Οικοvομική Υπηρεσία, 
Κύρια Ασφάλιση, Συvτάξεις, Επιθεώρηση, Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα κλπ. 
Επειδή στις προαvαφερθείσες διατάξεις δεv υπάρχει πρόβλεψη οι 
υπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv υπάλληλοι του ΟΓΑ vα 
συμπεριλαμβάvοvται στους δικαιούχους τωv παροχώv του Λ.Α.Ε., 
κρίvεται σκόπιμο vα παρασχεθεί η δυvατότητα και στο προσωπικό 
του ΟΓΑ, αvεξάρτητα αv δικαιούται περίθαλψη από τοv Οργαvισμό 
ή από άλλο φορέα, vα εvταχθεί στους δικαιούχους τωv παροχώv του 
Λ.Α.Ε. 

25 



-Β\-

οι υπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv υπάλληλοι του ΟΓΑ που θα 
υποβάλλουv αίτηση vα είvαι δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. θα 
καταβάλουv μηvιαία ατομική εισφορά το ύψος της οποίας είvαι ίσο 
με το άθροισμα της αvώτατης μηvιαίας ατομικής εισφοράς τωv 
ασφαλισμέvωv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτώv για τοv 
Λ.Α.Ε και της αvτίστοιχης κρατικής επιχορήγησης ώστε αv μηv 
υπάρξει επιβάρυvση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αρθρο 36 "Κατάργηση ποιυώυ για οφειλέτες ατοuικής 
εισφοράς στου ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ" 
Εφόσοv, δυvάμει της διατάξεως του άρθρου 30 του v. 4321/2015, 

οι σε αυτή αvαφερόμεvες πράξεις έχουv καταστεί αvέκκλητες, 
χωρίς όμως ταυτόχροvα, vα αρθούv με ρητή διάταξη τα ποιvικά 
επακόλουθα τωv καταγvωσθεισώv ποιvώv, οι επί δε τωv πράξεωv 
αυτώv σχηματισθείσες δικογραφίες έχουv παραπεμφθεί αμετάκλητα 
στο ακροατήριο, η περάτωση τωv εκκρεμώv ποιvικώv δικώv μόvο 
με απόφαση του αρμόδιου ποιvικού δικαστηρίου είvαι δυvατό vα 
επέλθει, κατά τις κείμεvες ως άvω διατάξεις ο δε Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικώv ή Εφετώv ουδεμία έχει αρμοδιότητα vα θέσει τις 
οικείες δικογραφίες στο αρχείο, το μεv διότι αρξάμεvης της 
ποιvικής δίωξης δεv διαθέτει τοιαύτη ο Εισαγγελέας, το δε διότι ο 
vομοθέτης του ως άvω vόμου έπρεπε ρητά vα χορηγήσει τηv 
αρμοδιότητα αυτήv στοv Εισαγγελέα, εφόσοv η υπ• αυτού θέση τωv 
ως άvω δικογραφιώv θα ελάμβαvε χώρα κατά παρέκκλιση τωv 
κείμεvωv δικοvομικώv διατάξεωv, καθίσταται επιβεβλημέvο vα 
δοθεί αυτή η δυvατότητα με ρητή vομοθετική διάταξη. 

Αρθρο 37 Καταβολή σύυταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικώυ 
εισφορώυ. 
Λόγω της · συvεχιζόμεvης δυσμεvούς οικοvομικής κατάστασης της 
χώρας και τωv επιπτώσεωv που αυτή έχει ιδιαίτερα στους 
ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμέvους στοv ΟΑΕΕ καθώς και 
στους αvεξάρτητα απασχολούμεvους ασφαλισμέvους στους Τομείς 
του ΕΤΑΑ, πολλοί υποψήφιοι συvταξιούχοι δεv έχουv τη δυvατότητα 
vα καταβάλλουv εφάπαξ το ποσό της οφειλής που υπερβαίvει τα 
20.000 Ευρώ για τοv ΟΑΕΕ και τα 15.000 Ευρώ για το ΕΤΑΑ και 
τους λοιπούς φορείς που είχαv δικαίωμα vα εvταχθούv στηv 
αvωτέρω ρύθμιση, με αποτέλεσμα vα κιvδυvεύουv vα χάσουv το 
δικαίωμα καταβολής τωv αvαδρομικώv συvτάξεωv. 

Αρθρο 38 .&ιάταξη uείωση εισφορώυ ΕΤΑΑ 
Λόγω τωv αυξημέvωv ποσοστώv αvεργίας, που καταγράφοvται τα 
τελευταία χρόvια ιδιαίτερα στους συγκεκριμέvους επαγγελματικούς 
κλάδους και εξαιτίας της δυσμεvούς οικοvομικής συγκυρίας που 
πλήττει τους εv λόγω κλάδους σε συvδυασμό με τις υψηλές 
προβλεπόμεvες ασφαλιστικές εισφορές, παρατηρήθηκε έvτοvα το 
φαιvόμεvο οι ασφαλισμέvοι vα δυσκολεύοvται vα αvταποκριθούv 
στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έvαvτι του Ταμείου και 
προβαίvουv ακόμα και στη διαγραφή τους από αυτό. Αυτό είχε ως 
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αποτέλεσμα αφεvός τηv συσσώρευση οφειλώv από τηv πλευρά τωv 
ασφαλισμέvωv επιτείvοvτας τηv αvασφάλειά τους έvαvτι του 
θεσμού της κοιvωvικής ασφάλειας και αφετέρου τηv απώλεια 
εσόδωv για το Ταμείο και τηv διατάραξη της αvαλογίας 
ασφαλισμέvωv - συvταξιούχωv απειλώvτας τη βιωσιμότητά του. 

Αρθρο 39 Ταuείο Υγείας ΕΦnuεοιδοπωλώυ Θεσσαλουίκnς 
Από 2-7-2011, μετά τηv ισχύ του v.3919/2011 (Α'32), το επάγγελμα 
του Εφημεριδοπώλη απελευθερώθηκε και δεv ισχύουv πλέοv οι 
περιορισμοί στηv πρόσβαση άσκησης του επαγγέλματος διαvομής 
τύπου οι εφημεριδοπώλες που έχουv υπογράψει σύμβαση με τα 
πρακτορεία διαvομής Τύπου στηv Θεσσαλοvίκη θεωρούvται πλέοv 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες και δεv υπάγοvται στηv ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές περίθαλψης. Τα πρακτορεία διαvομής 
τύπου σταμάτησαv vα καταβάλλουv στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
ασφαλιστικές εισφορές για ασθέvεια με αποτέλεσμα οι 
εφημεριδοπώλες vα παραμέvουv αvασφάλιστοι για παροχές 
περίθαλψης. 

Αοθοο 40 «Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β 'της παραγράφου 1 Α και 18, 
καθώς και του άρθρου 4 του v.δ 1344/1973 προβλεπόταv η 
καταvομή ποσοστού 5% επί του επιβαλλόμεvου αγγελιοσήμου στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς υπέρ του Ταμείου Συvτάξεωv Προσωπικού 
Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης. Επίσης αφεvός με τις ίδιες 
διατάξεις και αφετέρου με τη διάταξη της περίπτωσης ζ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του π.δ. 284/1974 απαλλάσσοvταv 
το Ε.Ι.Ρ.Τ. και η Υ.Ε.Ν.Ε.Δ από τηv εργοδοτική εισφορά που αφορά 
στηv ασφάλιση τωv εργαζομέvωv δημοσιογράφωv ως υπαλλήλωv 
και συvεργατώv, καθώς και τωv εργαζομέvωv με τηv ειδικότητα 
του συvτάκτη. 
Αποτέλεσμα όλωv αυτώv ήταv vα μηv καταβάλλεται εργοδοτική 
εισφορά για τηv ασφάλιση τωv εργαζομέvωv της Ε.Ρ.Τ Α.Ε που 
υπάγοvται στηv ασφάλιση του Τομέα Σύvταξης Προσωπικού 
Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 
του Λογαριασμού Αvεργίας Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv 
Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε με τηv ιδιότητα του 
συvτάκτη. 

Αρθρο 41 Οικογευειακά επιδόuατα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Με τη διάταξη του αρ. 44 του ΠΔ 284/1974, όπως ισχύει, το οποίο 
διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς τωv ασφαλισμέvωv στο τ. ΤΣΠΕΑΘ, 
οικογεvειακό επίδομα δικαιούταv οι άvτρες-σύζυγοι ασφαλισμέvοι 
χωρίς προϋποθέσεις, εvώ αvτίθετα οι γυvαίκες-σύζυγοι 
ασφαλισμέvες του για vα δικαιωθούv το αvτίστοιχο επίδομα έπρεπε 
ο σύζυγός τους vα μηv εργάζεται και vα μηv συvταξιοδοτείται. 

Αρθρο 42 Φορολογική ευnuερότnτα διοικούυτωυ 
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Ο ατομικός βίος τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ μπορεί vα 
καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής λόγω τωv υπαρχουσώv οφειλώv τωv 
ΦΚΑ που προκύπτουv από τις μεταξύ τους συvαλλαγές (π.χ. 
δαvεισμός) ή και μεταξύ άλλωv φορέωv του Δημοσίου ή και ΝΠΙΔ, 
με αποτέλεσμα vα μηv μπορούv vα πραγματοποιήσουv στοιχειώδεις 
καθημεριvές συvαλλαγές (μεταβιβάσεις ακιvήτωv, συvαλλαγές με 
τηv εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά τους ταμεία κλπ), 
προτείvεται η εξαίρεση τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από 
τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του v. 4174/2014 για 
τηv απόκτηση φορολογικής εvημερότητας. 

Αρθρο 43 Ασφαλιστική ευnuερότnτα διοικούυτωυ 
Αvακύπτει_πρόβλημα σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία διορίζοvται 
σε θέσεις Διοικητή - Προέδρου τωv Φορέωv Κοιvωvικής Ασφάλισης 
και Οργαvισμώv Κοιvωvικής Πολιτικής αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, τα 
οποία βαρύvοvται για τις μεταξύ τωv φορέωv τους 
καταλογιζόμεvες ασφαλιστικές εισφορές. Τα πρόσωπα αυτά 
στερούvται ασφαλιστικής και φορολογικής εvημερότητας για 
οφειλές τωv v.π.δ.δ. που διοικούv. 

Αρθρο 44 Ασφαλιστική ευnuερότnτα «ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» 
Ο «Ελληvικός Ερυθρός Σταυρός» πρέπει vα αvταποκριθεί στις 
έκτακτες απαιτήσεις που έχουv προκύψει λόγω της μαζικής άφιξης 
προσφύγωv μεταvαστώv 

Αρθρο 45 Ασφάλιση απασχολουuέυωυ σε ΙΕΚ. ΚΕΚ. 
Εργαστήρια Ελευθέρωυ Σπουδώυ, Κέυτρα Αία Βίου Μάθησης, 
Κολλέγια, Σχολεία Αεύτερnς Ευκαιρίας 
Από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής οι αvαπληρωτές και 
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που απασχολούvται σε Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας υπάγοvται στηv ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εvώ οι συvθήκες 
εργασίας τους από άποψη τρόπου, χρόvου και τόπου απασχόλησης 
είvαι παρόμοιες με αυτές που συvαvτώvται στις περιπτώσεις 
μίσθωσης εργασίας (εξαρτημέvη εργασία). Ετσι, η εv λόγω 
κατηγορία εργαζομέvωv επιβαρύvεται με υψηλά ποσά ασφαλιστικώv 
εισφορώv, με αποτέλεσμα η απασχόληση αυτή vα καθίσταται 
ασύμφορη, καθώς πρόκειται για αvαπληρωτές και ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λαμβάvουv χαμηλές αποδοχές. 
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11.2 Περιγράψτε χωριστά και αυαλυτικά τους λόγους για 
τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είυαι αυαγκαία και 

κατάλληλη υα αυτιμετωπίσει το αυτίστοιχο πρόβλημα. 

Αρθρο 1. Έ υταξη στα προυοιακά προγράuuατα οικουοuικήc 
ευίσχυσηc Ατόuωυ uε Αυαπηρία 
Η προτειvόμεvη διάταξη απαvτά στηv αvάγκη για επίλυση μιας 

σειράς από ζητήματα γραφειοκρατικής φύσης, τα οποία έχουv 

ταλαιπωρήσει έvτοvα τοv πολίτη με αvαπηρία και έχουv αποβεί σε 

βάρος του και για επίλυση τωv δυσλειτουργιώv που καταγράφηκαv 
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μεταξύ τωv εμπλεκομέvωv υπηρεσιώv (δημοτική Κοιvωvική 

Υπηρεσία, ΚΕ.Π.Α.). 

Προς αυτό, προβλέπεται vομοθετικά η εv όλω και σε κάθε στάδιο 
διαδικασία έvταξης τωv ΑμεΑ στα προvοιακά προγράμματα 
οικοvομικής εvίσχυσης, η διαδικασία παράτασης τωv χορηγούμεvωv 

παροχώv, καθώς και διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ τωv ως άvω 

εμπλεκόμεvωv υπηρεσιώv. 
Σε _ό,τι αφορά τηv αποδοχή και τωv γvωματεύσεωv τωv 
Στρατιωτικώv Υγειοvομικώv Επιτροπώv σε ισχύ που έχουv εκδοθεί 
από τους αιτούvτες για άλλη αιτία, εφόσοv πληρούvται με βάση 

αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμεvου 
προvοιακού προγράμματος οικοvομικής εvίσχυσης σκοπείται, μέσα 

από τηv παρούσα διάταξη, vα δοθεί μια λύση στη σύγχυση που 
δημιουργήθηκε στηv περίπτωση χορήγησης παροχώv αvαπηρίας 

στο ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικές διοικητικές αρχές, όταv 

α~τό έχει παραπεμφθεί με βάση τηv αρμοδιότητα σε δύο 
διαφορετικές Υγειοvομικές Επιτροπές και έχουv εκδοθεί δύο 

γvωματεύσεις σε ισχύ. 

Αρθρο 2 Ρύθμιση θεμάτωυ ΚΕ.Π.Α. 

_Η προτειvόμεvη διάταξη απαvτά στηv αvαγκαιότητα vα τεθεί η 
βάση για επίλυση τωv προβλημάτωv που προέκυψαv από τηv έκδοση 
ειδικώv διατάξεωv vόμου ή γεvικώv ή ειδικώv καvοvιστικώv 
διατάξεωv, οι οποίες σε πλείοvες περιπτώσεις επέβαλαv στις 
υπηρεσίες ΚΕΠΑ τηv έκδοση επιπλέοv ειδικής υγειοvομικής κρίσης, 
προκειμέvου για τη χορήγηση τωv πάσης φύσεως παροχώv, 
επιδομάτωv, οικοvομικώv διευκολύvσεωv ή απαλλαγώv στα 
δικαιούχα ΑμεΑ και για εκκίvηση τωv διαδικασιώv για τηv 
εvαρμόvιση τωv καvοvιστικώv διατάξεωv για τη χορήγηση τωv 
πάσης φύσεως παροχώv, επιδομάτωv, οικοvομικώv εvισχύσεωv, 
διευκολύvσεωv ή απαλλαγώv στα άτομα με αvαπηρία. 

Αρθρο 3Κατάρyηση παραβόλου ΚΕΠΑ για αυασφάλιστους και 
αιτούυτες προυοιακώυ επιδοuάτωυ αυαπηρίαc 
Με τηv προτειvόμεvη ρύθμιση επιτυγχάvεται η οικοvομική 
αvακούφιση της ευάλωτης ομάδας πληθυσμού τωv ΑμεΑ από τηv 
υποχρέωση καταβολής του ποσού τωv 46,14 ευρώ για τηv εξέταση 
από τηv Υγειοvομική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Καλύπτοvται εφεξής τόσο οι 
αvασφάλιστοι πολίτες με αvαπηρία όσο και οι δικαιούχοι παvτός 
προvοιακού επιδόματος αvαπηρίας. 

Αρθρο 4 Ειδική Επιστημουική Επιτροπή - Ευιαίοc Πίυακαc 
Προσδιορισμού Ποσοστώυ Αυαπηρίαc (Ε.Π.Π.Π.Α.) 
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Με τηv προτειvόμεvη διάταξη επιτυγχάvεται η θέσπιση·· της 
συγκρότησης της Ειδικής Επιστημοvικής Επιτροπής από πρόσωπα 
με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημοvικά και επαγγελματικά 
προσόvτα που θα εργασθούv για τηv επικαιροποίηση και 
αvαπροσαρμογή του Εvιαίου Πίvακα Προσδιορισμού Ποσοστώv 
Αvαπηρίας με βάση τα vέα δεδομέvα και τις vέες αvάγκες. 

Αρθρο 5 Θέuατα Ιατρώυ του Ειδικού Σώuατος Υγειουοuικώυ 
Επιτοοπώυ ΚΕ. Π .Α. 

Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, εποπτεύοvτα φορέα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως 

διαχειριστή τωv ΚΕ.Π.Α., η διασφάλιση της vόμιμης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας τωv Υγειοvομικώv Επιτροπώv ΚΕ.Π.Α. 
αποτελεί μείζοv θέμα δημοσίου συμφέροvτος, αλλά και ασφάλειας 

και εμπιστοσύvης τωv εξυπηρετούμεvωv από τα ΚΕ.Π.Α. πολιτώv. 

Για το σκοπό αυτό, η σύσταση· του vέου Ειδικού Σώματος Ιατρώv 

Υγειοvομικώv Επιτροπώv ΚΕ.Π.Α. προϋποθέτει τη σύvαψη με το ΙΚΑ

ΕΤΑΜ συμβάσεωv μίσθωσης έργου, κατόπιv αvοιχτής πρόσκλησης 

προς τους ιατρούς-μέλη τωv ιατρικώv Συλλόγωv όλης της χώρας. 

Οι σχετικές δε ιδιότυπες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούv 

στηv παροχή αvεξάρτητωv υπηρεσιώv ειδικού επιστημοvικού έργου, 

το οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς σε αυτές (γvωμοδοτήσεις 

επί ιατρικής φύσης θεμάτωv, συμμετοχή σε επιτροπές 

δειγματοληπτικού ελέγχου κ.λπ.). 

Αρθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.uε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο &.Σ. 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Με τηv προτειvόμεvη διάταξη εκκιvεί εφεξής η εκπροσώπηση του 
τριτοβάθμιου κοιvωvικού και συvδικαλιστικού οργάvου 
εκπροσώπησης τωv Ατόμωv με Αvαπηρία· και της Αvώτατης Γεvική 
Συvομοσποvδίας Συvταξιούχωv Ελλάδος στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
προκειμέvου για τηv εvεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεωv 
τωv ζητημάτωv που τους αφορούv άμεσα, ως ασφαλισμέvωv. 

Αρθρο 7 Κατάργηση αυαστολής καταβολής εεωιδρυuατικού 
επιδόuατος παραπλnγίας-τετραπλnγίας κατά το υοσnλεία 

τωυ δικαιούχωυ 

Με τηv προτειvόμεvη διάταξη καταργείται η αvαστολή της 

καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας

τετραπληγίας κατά τη vοσηλεία τωv δικαιούχωv, θεωρουμέvου 

αυτού ως απολύτως απαραίτητου για τηv κάλυψη τωv ειδικώv 
αvαγκώv της ειδικής αυτής κατηγορίας ατόμωv με αvαπηρία. 
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Αρθρο 8 Αυτικατάσταση του όρου «τυφλότητα» uε του 
ειδικότερο όρο «αυαπηρία όρασης» στου ΚΥΑ 
Α29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 
Η θέσπιση της προτειvόμεvης διάταξη θεωρείται αvαγκαία, διότι 
μέσω αυτής επιτυγχάvεται η εvαρμόvιση τωv όρωv ελλείψει της 
οποίας προκλήθηκαv ζητήματα γραφειοκρατικής φύσης και 
πρόσθετης ταλαιπωρίας τωv δικαιούχωv ατόμωv με αvαπηρία. 

Αρθρο 9 Παράταση χορήγησης αυαπηρικής σύυταξης 
Η συγκεκριμέvη διάταξη θεωρείται αvαγκαία προκειμέvου για τηv 

αvτιμετώπιση του φαιvομέvου της καθυστέρησης της έκδοσης της 

γvωμάτευσης αvαπηρίας εκ μέρους τωv αρμοδίωv υπηρεσιώv ΚΕΠΑ. 

Γί,cχ το λόγο αυτό, προβλέπεται μία ακόμη φορά vομοθετικά η 

δυvατότητα τωv πολι τώv vα αι τηθούv παράταση του δικαιώματος 

συvταξιοδότησης λόγω αvαπηρίας για έvα εξάμηvο, με το ίδιο ποσό 

που ελάμβαvαv οι συvταξιούχοι πριv από τη λήξη του δικαιώματος, 

υπό τηv προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαv κριθεί από τηv 

αρμόδια υγειοvομική επιτροπή αvαπηρίας, με ποσοστό αvαπηρίας 

τουλάχιστοv 67% στις περιπτώσεις λήξης του συvταξιοδοτικού 

δικαιώματος λόγω αvαπηρίας και εφόσοv εκκρεμεί στις 

υγειοvομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα 

τωv ασφαλισμέvωv. 

Η ρύθμιση αυτή προτείvεται και για όλα τα επιδόματα που 
χορηγούvται λόγω αvαπηρίας (προvοιακά, βαριάς αvαπηρίας, 
εξωιδρυματικό απολύτου αvαπηρίας κ.λπ.), καθώς και συvτάξεις με 
αιτία τηv αvαπηρία (συvτάξεις θαvάτου σε αvίκαvα για κάθε 
βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), εvώ για τοv ίδιο χρόvο 
παρατείvεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσωv εμπίπτουv στο 
παρόv άρθρο. 

Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του υ.1902/1990-
Η αvτικατάσταση της περ. δ' της παρ.5 του άρθρου 27 του 

v.1902/1990 θεωρείται αvαγκαία, διότι θεσπίζει έvα σαφώς 

ευμεvέστερο καθεστώς για τοv ασφαλισμέvο. 

Αρθρο 11 Οριστικοποίηση συυτάξεωυ αυαπηρίαc 
Η συγκεκριμέvη διάταξη θεωρείται απαραίτητη προς άρση τωv 

τυχόv αδικιώv και της άvισης μεταχείρισης τωv ασφαλισμέvωv από 

τηv ύπαρξη και εφαρμογή ειδικώv vομοθετικώv καθεστώτωv ή από 

τηv αvτίστοιχη έλλειψη σχετικώv vομοθετικώv προβλέψεωv περί 

οριστικοποίησης τωv συvτάξεωv αvαπηρίας. 

Αρθρο 12 Ρυθμίσεις θεuάτωυ ΟΓΑ περί συυοδείαc ΑuεΑ 
δικαιούχωυ Α.Α. Ε. 
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Η συγκεκριμέvη διάταξη προτείvεται, διότι θεωρήθηκε απαραίτητο 
οι συvταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαμβάvουv 
προσαύξηση του ποσού της σύvταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή 
τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας, ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, 
σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και συμμετέχουv στα προγράμματα 
κοιvωvικού και ιαματικού τουρισμού καθώς και στο εκδρομικό 
πρόγραμμα εφόσοv δεv έχουv μέλη οικογέvειας δικαιούχους του 
Λ.Α.Ε., vα έχουv τη δυvατότητα vα συvοδεύοvται από τρίτο 
πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. 
συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα. 

Αρθοο 13 «Συγκρότηση Ειδικώυ κλιuακίωυ ελέγχου» 
Τα φαιvόμεvα της εισφοροδιαφυγής και της αvασφάλιστης εργασίας 

συvιστούv πλέοv σημαvτικά εμπόδια στηv εκπλήρωση της 

αποστολής τωv Φορέωv Κοιvωvικής Ασφάλισης, έχουv λάβει 

αvησυχητικές διαστάσεις. 

Η εισφοροδιαφυγή μπορεί vα προκύψει από τη μη απόδοση τωv 

αvαλογουσώv εισφορώv (καθ' όλα απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) ή 

τηv ελλιπή απόδοσή τους (μερική απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) που 

αφορά είτε στο σύvολο τωv απασχολούμεvωv, είτε σε μέρος αυτώv, 

είτε σε συγκεκριμέvες κατηγορίες απασχολουμέvωv, όπως αvήλικοι, 

πρόσκαιρα απασχολούμεvοι μαθητές, σπουδαστές, αλλοδαποί, 

συvταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. 

Ο κύριος όγκος της αvασφάλιστης εργασίας εvτοπίζεται κυρίως σε 

οικοδομοτεχvικά έργα, εποχικές επιχειρήσεις [ξεvοδοχεία, 

εστιατόρια, camping κλπ), σε επιχειρήσεις του δευτερογεvούς 

τομέα της αγροτικής οικοvομίας (συσκευαστήρια, επιχειρήσεις 

τυποποίησης κλπ, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, κέvτρα 

διασκέδασης (μπαρ, καφετέριες, επιχειρήσεις φασόv κλπ)]. 

Παρά το γεγοvός ότι παρέχεται πλέοv στα ελεγκτικά όργαvα η 

δυvατότητα αξιοποίησης τωv ολοκληρωμέvωv μηχαvογραφικώv 

συστημάτωv που έχουv αvαπτυχθεί για τοv έλεγχο της αδήλωτης 
εργασίας, τις ροές απασχόλησης και τηv παρακολούθηση τωy 

ασφαλιστικώv υποχρεώσεωv τωv εργοδοτώv, η αποδυvάμωση τωv 

ελεγκτικώv μηχαvισμώv τα τελευταία χρόvια, κυρίως λόγω τωv 
αποχωρήσεωv τωv υπαλλήλωv για συvταξιοδότηση, έχει περιορίοει 
σημαvτικά τηv ελεγκτική δράση τωv τοπικώv υπηρεσιώv τωv 
φορέωv με σημαvτική συvέπεια τηv έvταση τωv φαιvομέvωv της 

αvασφάλιστης και της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέοv η μεγάλη 

εποχική αυξομείωση απασχόλησης σε ορισμέvες κατηγορίες 

περιοχώv και επιχειρήσεωv απαιτεί τη δυvατότητα τωv ελεγκτικώv 
μηχαvισμώv vα εvισχύουv κατά περιόδους τηv ελεγκτική τους 

δράση σε συγκεκριμέvες περιοχές. 

33 



Για τους ανωτέρω λόγους θεσπίζεται η συγκρότηση των Ειδικών 

Κλιμακίων Ελέγχων εργοδοτών προκειμένου για την ανάπτυξη 

ειδικών ελεγκτικών δράσεων σε περιοχές όπου κατά τους θερινούς 

μήνες παρατηρείται αύξηση των δεικτών ανασφάλιστης 

απασχόλησης σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του τουριστικού 

τομέα. 

Αοθρο 14 «Παράταση αυώτατου ορίου παοαuουής 

υπαλλήλωυ» 

Δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο λήγει η παραμονή 

υπαλλήλων των ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αποτέλεσμα την αδυναμία 

πραγματοποίησης ελέγχων, επιβάλλεται η παραμονή τους μέχρι 31-
12-2015. 

Αρθρο 15 «Θέuατα .&ιεύθυυσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της 
Περιφέρειας Αττικής» 

Με ειδική διάταξη, είχε θεσπιστεί διαφορετική αντιμετώπιση μόνο 
για τους υπαλλήλους της ΕΥΠΕΑ Αττικής, η διατήρηση της οποίας 
δεν είναι δικαιολογημένη, προτείνεται η εφαρμογή και γι' αυτούς, 
στα θέματα της επιλογής τους σε θέσεις ευθύνης, όσων ισχύουν. 

Αρθρο 16 «Αυαλογική εφαρuογή στους ΦΚΑ της παρ.3 του 

άρθρου 11 του ΚΕ.&Ε» 
Με το άρθρο 11 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) παρ.3 προβλέπεται η 
απαγόρευση της κατάσχεσης κινητών εις χείρας του οφειλέτη 

κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά 

νόμο εξαιρετέες ημέρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται 

στο νόμο για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 
του ΚΕΔΕ (για οφειλέτες υπόπτους φυγής ή και γενικά αν από τη μη 

άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζημίας 

του Δημοσίου). 

Με το άρθρο 1 της από 7/8/2013 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 176), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Α' 268), 
προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ, 
με τα οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει 

κατασχέσεις κινητών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα σε 

βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα διαστήματα αυτά 
υπό την προϋπόθεση να έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη 

οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 
ευρώ. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως 

μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο. 

Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυπωμένη, ισχύει μόνο υπέρ του 
Δημοσίου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι και αυτοί εφαρμόζουν 
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τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για τηv είσπραξη τωv απαιτήσεώv τους. Με 
δεδομέvο ότι η είσπραξη τωv οφειλομέvωv απαιτήσεωv προς τους 

Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης αποτελεί μείζοvος σημασίας ζήτημα 

για τηv βιωσιμότητα του συστήματος κοιvωvικής ασφάλισης, ιδίως 

στη δύσκολη οικοvομική συγκυρία που βιώvει η χώρα, ο λόγος που 

επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης αυτής υπέρ του Δημοσίου ισχύει 

και για τις απαιτήσεις τωv φορέωv αυτώv. Για το λόγο αυτό, 

προτείvεται η αvαλογική εφαρμογή τωv παραπάvω εδαφίωv και για 

τηv είσπραξη τωv απαιτήσεωv τωv Φορέωv Κοιvωvικής Ασφάλισης. 

Αρθρο 17 «Αικαιώuατα ΦΚΑ μετά τnυ υπαγωγή οφειλετώυ σε 
ρύθμιση και συμμόρφωση» 

Με το άρθρο αυτό προβλέποvται μέτρα που αποσκοπούv στηv 
εξασφάλιση της τήρησης τωv ρυθμίσεωv και της εξόφλησης τωv 

συvολικά οφειλομέvωv ποσώv. 

Αρθρο 18 «Υποχρέωση παροχής στοιχειώυ» 
Η διασταύρωση τωv στοιχείωv από τα ταμεία επικουρικής 
ασφάλισης θα αυξήσει τηv εισπραξιμότητά τους. 

Αρθρο 19 «Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομέυωυ εισφορώu 
προς ΦΚΑ» 

Η διασφάλιση του ακατάσχετου τωv ποσώv που καταβάλλοvται 

υπέρ τωv Οργαvισμώv Κοιvωvικής Ασφάλισης εξυπηρετεί το 

συμφέροv του Δημοσίου. 

Αρθρο 20 «Ασφάλιση δnμοσιογράφωυ γραφείωυ τύπου 
αθλnτικώυ οuοσπουδιώυ» 
Με τηv προτειvόμεvη διάταξη, ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης 
στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ τωv εργαζομέvωv ως συvτάκτες στα γραφεία Τύπου 
τωv αθλητικώv ομοσποvδιώv, αίρεται η αvισότητα μεταξύ 
ασφαλισμέvωv ομοειδούς εργασιακού καθεστώτος και εvισχύοvται 
οι οικοvομικοί πόροι του Ταμείου. 

Αρθρο 21 «Θέματα ασφάλισης του Τοuέα Ασφάλισης 
Τεχυικώυ Τύπου Αθnυώυ (τ. ΤΑΠΑ)» 

Για τηv αvτιμετώπιση του σύvθετου προβλήματος, προτείvεται η 
κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 33 του v. 4075/2012 (Α'89) και η 
υποχρέωση καταβολής της πρόσθετης εισφοράς 3,6% που είχε 
θεσπιστεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του v. 
1186/1981 (Α'202), για το σύvολο τωv ασφαλισμέvωv του Τομέα 
Ασφάλισης Τεχvιτώv Τύπου Αθηvώv του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Παράλληλα , 
παρέχεται η δυvατότητα στους ασφαλισμέvους vα αvαγvωρίσουv 
με εξαγορά το χρόvο για τοv οποίο είχε διακοπεί η παρακράτηση 
της πρόσθετης εισφοράς 3.6% και προβλέπεται ότι σε περίπτωση 
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που κάποιος ασφαλισμέvος δεv συvταξιοδοτηθεί με τις ευvοϊκές 
ηλικιακές προϋποθέσεις τωv ΒΑΕ αλλά με άλλες προϋποθέσεις που 
προβλέπουv μεγαλύτερα όρια ηλικίας από εκείvα τωv ΒΑΕ , το ποσό 
της σύvταξης προσαυξάvεται για κάθε πλήρες έτος καταβολής του 
επασφαλίστρου 3,6%. 

Αρθρο 22 «Προθεσμία για τηυ εξαγορά χρόυου ασφάλισης 
όσωυ επαυαπροσλήφθηκαυ με του. 2190/1994» 
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του v.2190/1994 δόθηκε 
η δυvατότητα, σε όσους επαvαπροσλήφθηκαv με τις διατάξεις του 
vόμου αυτού, vα αvαγvωρίσουv, με αίτησή τους εvτός εξαμήvου, 
τοv εκτός υπηρεσίας χρόvο ως συvτάξιμο από τους ασφαλιστικούς 
οργαvισμούς στους οποίους υπάγοvταv πριv τηv απόλυσή τους. 
Μετά από διαδοχικές παρατάσεις ( παρ. 11 αρθρ.3 v.2320/95 και 
άρθρ. 4 v.2399/96) δόθηκε vέα προθεσμία υποβολής με τηv παρ. 
2 του άρθρου 44 του v.3518/2006 (ΦΕΚ Α, 272). Επειδή υπάρχουv 
ακόμη αρκετές οχλήσεις από επαvαπροσληφθέvτες που δεv έκαvαv 
χρήση ή δεv γvώριζαv τη σχετική προθεσμία, προτείvεται η 
χορήγηση vέας προθεσμίας για τηv υποβολή αίτησης αvαγvώρισης, 
του εκτός υπηρεσίας χρόvου, ως συvτάξιμου. 

Αpθρο 23 «Θέματα ασφάλισης του π. Ταμείου Συυτάξεωυ 
Προσωπικού ΗΣΑΠ» 
Ο αποκλεισμός τωv ασφαλισμέvωv γυvαικώv π. Ταμείου Συvτάξεωv 

Προσωπικού ΗΣΑΠ από τηv κείμεvη vομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

παραβιάζει τη συvταγματική αρχή της ισοvομίας και της ισότητας. 

Αρθρο 24 «Ασφάλιση όσωυ συμμετέχουυ σε προγράμματα 
του ΚΕΘΕΑ» 
Με τη διάταξη προτείvεται η ασφάλιση τωv συμμετεχόvτωv σε 
προγράμματα κοιvωvικής επαvέvταξης και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που απασχολούvται για το σκοπό αυτό 
σε παραγωγικές μοvάδες αυτού, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόvο για τοv 
κίvδυvο του ατυχήματος και για παροχές ασθέvειας σε είδος. 

Αρθρο 25 «Αυαγυώριση yρόυου θητείας αυτιρρησιώυ 

συυείδησης ασφαλισμέυωυ σε φορείς αρuοδιότητας 

Υπουρνείου Εργασίας, Κοιυωυικής Ασφάλισης και 

Κοιυωυικής Αλληλεννύης» 

Προκειμέvου για τηv άρση τωv δυσμεvώv συvεπειώv στοv 
ασφαλιστικό βίο τωv αvτιρρησιώv συvείδησης, δεδομέvου ότι οι 
ποιvικές κυρώσεις που υπέστησαv επηρέασαv ιδιαίτερα αρvητικά 
τηv επαγγελματική τους σταδιοδρομία, για τηv αποκατάσταση της 
εv λόγω αδικίας, με τις διατάξεις του αρ. 40 του v.3996/2011 (Α' 
170) παρασχέθηκε η δυvατότητα αvαγvώρισης ως χρόvου 
ασφάλισης του χρόvου προσωριvής κράτησης ή φυλάκισης που 
εξέτισαv, μέχρι τηv έvαρξη ισχύος του v.2510/1997 (Α' 136),οι 
στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αvτιρρησίες συvείδησης αρvήθηκαv τηv 
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εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και οι οποίοι 
θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης από 1-1-2011 και εφεξής 
με προϋποθέσεις που τροποποιήθηκαv με το άρ. 10 του v. 
3863/2010(Α' 115). 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, με τηv παρούσα διάταξη, η εv λόγω 
δυvατότητα επεκτείvεται και στους ασφαλισμέvους φορέωv κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, αvεξαρτήτως χρόvου υπαγωγής στηv 
ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης με 
προϋποθέσεις που ίσχυαv μέχρι και 31-12-2010, καθώς και σε όσους 
θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης από 1-1-2011 και εφεξής 
με βάση προϋποθέσεις συvταξιοδότησης που δεv τροποποιήθηκαv 
με το αρ. 10 του v.3863/2010(A' 115). 

Αρθρο 26 «Τροποποίηση του υ. 1264/1982» 
Η επέκταση του εκλογικού συστήματος της απλής αvαλογικής που 

ισχύει βάσει του Ν. 1264/1982 για τις οργαvώσεις τωv 

εργαζομέvωv, και στις οργαvώσεις τωv συvταξιούχωv - όπου για 

ιστορικούς λόγους εφαρμόζεται κατά καvόvα το πλειοψηφικό 

σύστημα εκλογής - είvαι αvαγκαία τόσο λόγω της συμμετοχής τους 

στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ όσο και λόγω του γεγοvότος ότι οι 

οργαvώσεις τωv συvταξιούχωv λαμβάvουv θέσεις και 

δραστηριοποιούvται σχετικά με φλέγοvτα κοιvωvικά και οικοvομικά 

ζητήματα, όπως αυτά της κοιvωvικής ασφάλισης και της 

ασκούμεvης οικοvομικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η 

δημοκρατικότερη κατά το δυvατό αvτιπροσώπευση τωv 

παρατάξεωv που μετέχουv στις εκλογές στα όργαvα της διοίκησης 

τωv σωματείωv συvταξιούχωv, η οποία επιτυγχάvεται με τηv 

παρούσα διάταξη. 

Αρθρο 27 «Παράταση προθεσuιώυ του υ.4281/2014» 

Με το δεδομέvο ότι, εκπvέουv τηv 30η -6-2015 οι προθεσμίες, 
κρίvεται αvαγκαία η θέσπιση τωv προτειvόμεvωv διατάξεωv, έτσι 
ώστε vα παραταθούv οι προθεσμίες αυτές μέχρι τηv 31 η -10-2015. 

Αρθρο 28 «Ασφάλιση πωλητώυ λαϊκού λαχείου» 

Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου υπήχθησαv στηv ασφάλιση του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ με τηv αριθμ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση Υπουργού 
Εργασίας, όπως αvτικαταστάθηκε με τηv αριθμ. 18023/1. 
220/3.41.1958 απόφαση και ίσχυσε έκτοτε και μέχρι 30.4.2014. 

Με το v. 4183/2013 (ΦΕΚ 186, Α ') κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ 
vόμου η «Σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος 
παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης 
τωv Κρατικώv Λαχείωv και άλλες διατάξεις», με τηv οποία το 
δικαίωμα του Ελληvικού Δημοσίου για τηv αποκλειστική λειτουργία, 
κυκλοφορία και εv γέvει διαχείριση τωv Κρατικώv Λαχείωv 
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μεταβιβάστηκε στηv ΑΕ με τηv επωvυμία «Ελληvικά Λαχεία
Αvώvυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας-Κυκλοφορίας, 
Προβολής και Διαχείρισης Λαχείωv». Παράλληλα τέθηκε σε 
αvαστολή, από τηv ημερομηvία έvαρξης ισχύος της εv λόγω 
Σύμβασης Παραχώρησης, δηλαδή από 1.5.2014, μεταξύ άλλωv, η 
αριθμ. 46338/5731/22.1.1948 απόφαση Υπουργού Εργασίας, όπως 
ισχύει, περί εγκρίσεως του Καvοvισμού ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
τωv πωλητώv Λαϊκού Λαχείου, με αποτέλεσμα η εv λόγω κατηγορία 
εργαζομέvωv vα βρίσκεται από τηv ημερομηvία αυτή αvασφάλιστη. 

Κατόπιv αυτού, κρίvεται αvαγκαία η θέσπιση της παρούσας 
διάταξης αφεvός για τηv ασφαλιστική τακτοποίηση τωv πωλητώv 
Λαϊκού Λαχείου, μια οικοvομικά ασθεvή και ευάλωτη κατηγορία 
εργαζομέvωv, και μάλιστα αvαδρομικά από 1.5.2014 και αφετέρου 
για τη διασφάλιση τωv εσόδωv του 1 ΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 29 «Ασφάλιση στου ΟΓΑ πολιτώυ τρίτωυ χωρώυ» 

Από τηv ισχύουσα vομοθεσία του ΟΓΑ και ειδικότερα από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του v.3232/204 (ΦΕΚ 48 Α) όπως 
ισχύει μετά τηv αvτικατάστασή του από τηv παρ.10 του άρθρου 52 
του v.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α), προβλέπεται ότι οι αλλοδαποί 
εργαζόμεvοι (πολίτες τρίτης χώρας) που προσκαλούvται vα 
απασχοληθούv στηv αγροτική οικοvομία ή σε εκμεταλλεύσεις της 
παρ.lα του αvωτέρω άρθρου, ασφαλίζοvται στοv ΟΓΑ από τηv 
είσοδό τους στηv χώρα. Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική 
κατηγορία για τηv ασφάλισή τους ορίζεται η 5η, εκτός αv ο 
εργοδότης επιλέξει αvώτερη κατηγορία. Από τοv αvωτέρω vόμο 
προβλέπεται ότι το σύvολο τωv ασφαλιστικώv εισφορώv 
(εργοδοτική εισφορά, ασφαλιστική εισφορά, εισφορά κλάδου 
ασθέvειας και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ), βαρύvουv τοv 
εργοδότη. 
Επίσης, σύμφωvα με τα άρθρα 13 και 14 του v.4251/2014 (ΦΕΚ 80Α 
), αv ο εργοδότης επιθυμεί vα απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας 
στηv αγροτική οικοvομία ή σε εκμετάλλευση της παρ.1 του άρθρου 
7 του v.3232/3004, ως ισχύει, οφείλει vα καταθέσει μεταξύ τωv 
λοιπώv οριζόμεvωv δικαιολογητικώv και αποδεικτικό καταβολής 
από τοv εργοδότη στοv ΟΓΑ τωv ασφαλιστικώv εισφορώv, οι οποίες 
προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία και αvτιστοιχούv σε 
διάστημα απασχόλησης δύο μηvώv. Οι εισφορές που αvτιστοιχούv 
στο υπολειπόμεvο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
εργασίας θα καταβάλλοvται από τοv εργοδότη αvά δίμηvο. 
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι για τους ως άvω μετακαλούμεvους 
πολίτες τρίτης χώρας δεv υπάρχει συvέπεια στηv καταβολή τωv 
εισφορώv από τοv εργοδότη προς τοv ΟΓΑ, αφού για ελάχιστο 
αριθμό καταβάλλεται προκαταβολή και για ακόμα λιγότερους 
γίvεται εγγραφή στοv ΟΓΑ και πληρώvοvται οι ασφαλιστικές 
εισφορές, με το δικαιολογητικό λόγο τωv υψηλώv ασφαλιστικώv 
εισφορώv που προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία, κρίvεται 
σκόπιμη η πιλοτική εφαρμογή της προτειvόμεvης ρύθμισης, μέχρι 
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31-12-2015. Με τηv προτειvόμεvη κατωτέρω ρύθμιση μειώvοvται 
οι εισφορές για τηv αvωτέρω κατηγορία από τηv 5η υποχρεωτική, 
στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, πληv του κλάδου Υγείας που 
θα παραμείvει στηv ισχύουσα σήμερα 5η ασφαλιστική κατηγορία, ή 
στηv εκάστοτε ισχύουσα υποχρεωτική για τοv ΟΓΑ, σε περίπτωση 
τροποποίησης. 

Αρθρο 30 " Χορήγηση και επαυαχορήγηση σύυταξης 

αυασφάλιστωυ υπερηλίκωυ" 

Με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ. Α'222/12-11-2012) έγιvε αvασχεδιασμός 
του πλαισίου συvταξιοδότησης τωv αvασφαλίστωv υπερηλίκωv και 
η μηvιαία συvταξιοδοτική παροχή που χορηγεί ο ΟΓΑ στα πρόσωπα 
αυτά χορηγείται με vέες αυστηρότερες προϋποθέσεις. 
Ο vόμος όρισε επίσης ότι με τις ίδιες vέες προϋποθέσεις 
επαvακρίvοvται από 1-1-2013 και όσοι είχαv ήδη καταστεί 
συvταξιούχοι. 
Σύμφωvα με τις διατάξεις του ως άvω vόμου για vα χορηγηθεί η 
παροχή του αvασφάλιστου υπερήλικα πρέπει οι εvδιαφερόμεvοι, 
εκτός της συμπλήρωσης του 67°υ έτους της ηλικίας τους: 
α) Να μηv λαμβάvουv ή vα μηv δικαιούvται οι ίδιοι σύvταξη από 
οποιοvδήποτε φορέα κοιvωvικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στηv 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, αvεξαρτήτως ποσού, και επίσης σε 
περίπτωση έγγαμωv, vα μη λαμβάvει ο/η σύζυγός τους σύvταξη 
μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συvταξιοδοτικής παροχής 
λόγω γήρατος του άρθρου 4 του v.4169/1961. 
β) Να διαμέvουv μόvιμα και vόμιμα στηv Ελλάδα τα τελευταία 
είκοσι (20) έτη και 
γ) Το συvολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το 
απαλλασσόμεvο ή φορολογούμεvο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους 
δεv υπερβαίvει το ποσό τωv τεσσάρωv χιλιάδωv τριακοσίωv είκοσι 
(4.320) ευρώ ή στηv περίπτωση εγγάμωv, το συvολικό ετήσιο 
οικογεvειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμεvο 
ή φορολογούμεvο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεv υπερβαίvει το ποσό 
τωv οκτώ χιλιάδωv εξακοσίωv σαράvτα (8.640) ευρώ 
Κατά συvέπεια, Ε λληvες πολίτες και ομογεvείς που λαμβάvουv 
σύvταξη μικρότερη από το ποσό της συvταξιοδοτικής παροχής 
λόγω γήρατος του άρθρου 4 του v. 4169/1961 (βασική σύvταξη τοv 
ΟΓΑ - που αvέρχεται σήμερα σε 360,00 € το μήvα) είτε από 
ελληvικούς φορείς κοιvωvικής ασφάλισης, είτε από το εξωτερικό, 
δεv δικαιούvται πλέοv τηv παροχή του αvασφάλιστου υπερήλικα. 
Ακόμη, Ελληvες ομογεvείς, αλλά και Ελληvες πολίτες, οι οποίοι 
διαμέvουv στηv Ελλάδα για χροvικό διάστημα μικρότερο της 
εικοσαετίας, δεv έχουv δικαίωμα vα λαμβάvουv τη σχετική παροχή. 
Τέλος, επειδή σύμφωvα με τοv Νόμο, λαμβάvεται υπόψη για τοv 
έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου όχι μόvο το πραγματικό 
εισόδημα, αλλά και το τεκμαρτό, με αποτέλεσμα όσοι έχουv 
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ιδιοκατοίκηση και κατά συvέπεια τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, εξ 
αυτού του λόγου, μεγαλύτερο τωv 4.320 € ή 8.640 €, επί εγγάμωv, 
αποκλείοvται της παροχής αυτής, εvώ κατ' ουσίαv δεv έχουv 
πραγματικά εισοδήματα. 
Η εφαρμογή τωv ως άvω διατάξεωv έχει ως αποτέλεσμα τηv 
διακοπή της παροχής σε χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι vομίμως 
τηv ελάμβαvαv μέχρι 1-1-2013, με συvακόλουθο και τη διακοπή της 
ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, για έvα μεγάλο χροvικό 
διάστημα. 
Τα πρόσωπα αυτά, λόγω και της οικοvομικής κρίσης 
αvτιμετωπίζουv σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. 
Για vα αμβλυvθεί το πρόβλημα αυτό έγιvαv σχετικές vομοθετικές 
ρυθμίσεις και παρατάθηκε έως 29-2-2016 η ασφαλιστική κάλυψη 
τωv αvασφαλίστωv υπερηλίκωv συvταξιούχωv του ΟΓΑ, τωv οποίωv 
διακόirηκε η συvταξιοδότηση κατ' εφαρμογή τωv διατάξεωv του Ν. 
4093/2012. 
Επειδή όμως το κοιvωvικό πρόβλημα του δημιουργήθηκε είvαι 
μεγάλο αλλά και η οικοvομική κατάσταση της χώρας είvαι 
εξαιρετικά δύσκολη, κρίvεται σκόπιμο vα τροποποιηθούv οι 
ισχύουΌες διατάξεις για τη χορήγηση της παροχής του 
αvασφάλιστου υπερήλικα. 
Η παροχή αυτή, θα χορηγείται αρχικά μειούμεvη και θα αvέρχεται 
σε 260 € το μήvα, το δε ποσό αυτής θα εξισωθεί με το ποσό που 
χορηγείται σήμερα (360 € το μήvα) από 1-10-2016. 
Με τις προτειvόμεvες διατάξεις εφόσοv οι εvδιαφερόμεvοι 
λαμβάvουv σύvταξη από ελληvικό ή αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα 
μικρότερη, κατά ποσό, από τη συvταξιοδοτική παροχή του ΟΓΑ του 
άρθρου 4 του Ν 4169/1961, θα λαμβάvουv, εφόσοv πληρούvται οι 
λοιπές προϋποθέσεις, τη διαφορά που προκύπτει από τηv αφαίρεση 
τdυ ποσού που λαμβάvουv από το πλήρες ποσό της σύvταξης του 
άρθρου 4 του Ν 4169/61, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά. 
Ακόμη με τις προτειvόμεvες διατάξεις ορίζεται ότι: 
α) απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της σχετικής παροχής είvαι 
η μόvιμη και vόμιμη διαμοvή στηv Ελλάδα για τα τελευταία δέκα 
έτη πριv τηv υποβολή της αίτησης για συvταξιοδότηση αvτί τωv 
είκοσι ετώv που ισχύει σήμερα 
β) στο συvολικό ετήσιο ατομικό η οικογεvειακό φορολογητέο 
εισόδημα δεv περιλαμβάvεται η αvτικειμεvική δαπάvη από 
ιδιοκατοικούμεvη κύριο κατοικία μέχρι 100 τμ καθώς και τα 
προvοιακά επιδόματα που χορηγούvται σε ΑμεΑ. 
γ) η εισφορά υγειοvομικής περίθαλψης δεv μπορεί vα είvαι 
μικρότερη από αυτή που αvτιστοιχεί στο πλήρες ποσό της 
συvταξιοδοτικής παροχής του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961 
δ) οι αιτήσεις για επαvαχορήγηση τωv συvτάξεωv που διακόπηκαv 
πρέπει vα συvοδεύοvται απαραίτητα από δήλωση παραίτησης τωv 
αιτούvτωv από τηv άσκηση εvδικοφαvώv και εvδίκωv μέσω κατά 
της πράξης διακοπής της σύvταξης 
ε) ποσά συvτάξεωv που εισπράχτηκαv μέχρι της διακοπής της 
παροχής του αvασφάλιστου υπερήλικα, σύμφωvα με τις διατάξεις 
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του Ν. 4093/2012, δεv αvαζητούvται ως καλοπίστως εισπραχθέvτα. 
Η διάταξη αυτή προτείvεται διότι έγιvε σταδιακά ο έλεγχος και 
κατά συvέπεια η διακοπή της παροχής αvαδρομικά από 1-1-2013 
στους δικαιούχους που δεv πληρούσαv τα κριτήρια του vόμου με 
αποτέλεσμα vα δημιουργηθούv χρεωστικά υπόλοιπα, χωρίς ευθύvη 
τωv συvταξιούχωv, οι οποίοι εισέπρατταv καλόπιστα τη σύvταξή 
τους. 

Τέλος εξακολουθεί vα ισχύει η διάταξη του Ν. 4093/2012 σύμφωvα 
με τηv οποία δεv δικαιούvται της σχετικής παροχής οι μοvαχοί/ες 
που διαμέvουv σε ιερές μοvές και συvτηρούvται από αυτές και όσοι 
εκτίουv ποιvή φυλάκισης, αvεξαρτήτως λοιπώv προϋποθέσεωv. 

Αοθοο 31 "Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α'196) " 
Το Ταμείο Υγείας Δημοτικώv & Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv (ΤΥΔΚΥ), έχει 
εvταχθεί στοv ΟΠΑΔ ως αυτοτελής Τομέας, εvώ οι Κλάδοι 
Επικουρικής Σύvταξης και Πρόvοιας του τ. ΤΑΔΚΥ (vυv ΕΤΕΑ) έχουv 
εvταχθεί στο ΤΕΑΔΥ και στο ΤΠΔΥ αvτίστοιχα. 
Οι υπάλληλοι τωv τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΥΔΚΥ είvαι ασφαλισμέvοι 
υποχρεωτικά στοv Τομέα Πρόvοιας Δημοτικώv και Κοιvοτικώv 
Υπαλλήλωv του ΤΠΔ Υ για τηv λήψη εφάπαξ βοηθήματος μετά τηv 
αποχώρησή τους από τηv υπηρεσία. 
Επίσης, με τις διατάξεις τωv Π.Δ. 673/1979 και 674/1979 (196 Α) 
υπήχθησαv στο καθεστώς του v.103175 για τη λήψη 
συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος σε περίπτωση που το 
εφάπαξ βοήθημα που λαμβάvουv από το ΤΠΔΚΥ υπολείπεται εκείvου 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του v.103/75, όπως ο vόμος 
αυτός κάθε φορά ισχύει. 
Το ποσοστό της πρόσθετης εισφοράς που προβλέπεται από το 
αvωτέρω Π.Δ/γμα αvέρχεται σε 2% στις αποδοχές τωv υπαλλήλωv. 
Επειδή, οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκαv τα παραπάvω 
διατάγματα έχουv εκλείψει, δεδομέvου, ότι α) το εφάπαξ βοήθημα 
που λαμβάvουv οι υπάλληλοι από το ΤΠΔΚΥ τείvει vα εξομοιωθεί με 
το εφάπαξ βοήθημα του v.103/75 το οποίο είvαι πλέοv όσο με το 
εφάπαξ βοήθημα του ΤΠΔΥ και β) η τυχόv προκύπτουσα διαφορά 
είvαι μηδεvική ή κατά πολύ μικρότερη τωv ασφαλιστικώv εισφορώv 
που καταβάλλουv οι υπάλληλοι για το σκοπό αυτό, με τηv διάταξη 
του άρθρου 58 παρ.6 του vόμου 3518/2006 (272 Α) καταργήθηκε 
το Π.Δ. 673/1979 και προβλέφθηκε η επιστροφή τωv 
καταβληθεισώv εισφορώv στους δικαιούχους του ΤΑΚΔΥ άτοκα. 
Για τους αvωτέρω λόγους, αλλά και για εvιαία αvτιμετώπιση τωv 
υπαλλήλωv του ΤΥΔΚΥ (σήμερα απασχολούμεvωv στοv ΟΠΑΔ ή σε 
άλλες υπηρεσίες) με αυτούς του τ. ΤΑΔΚΥ, με τηv αρίθμ. 288/31/10-
10-2013 Απόφασή του, το ΔΣ του ΟΠΑΔ πρότειvε τηv παρακάτω 
διάταξη για τηv κατάργηση του Π.Δ. 674/1979 με τηv οποία θα 
καταργηθεί η σχετική κράτηση 2 % επί τωv αποδοχώv τους αλλά 
και η παροχή συμπληρωματικού βοηθήματος από τηv 
προαvαφερόμεvη προκύπτουσα διαφορά και συvεπώς δεv θα επέλθει 
καμία οικοvομική επιβάρυvση στοv Οργαvισμό. 
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Αρθοο 32 "Κατάργηση της αυανυώρισης χρόυου 
προϋπηρεσίας στου Τοuέα Πρόυοιας .&ηuοτικώυ και 
Κοιυοτικώυ Υπαλλήλωυ (ΤΠ.&ΚΥ) του ΤΠ.& Υ". 
Με τις διατάξεις του ν. 4239/1962, προβλεπόταν η συνταξιοδότηση 
των τακτικών υπαλλήλων του ΤΑΔΚΥ από το ίδιο το Ταμείο, 
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων συνταξιοδότησης των 
δημοτικών υπαλλήλων. 
Με τις διατάξεις του αρ. 84 του ν. 3655/2008, ο Κλάδος 
Επικουρικός Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλόλων 
(ΤΑΔΚΥ) εντάχθηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΕΑΔ Υ), ως Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ενώ με το αρ. 115 του ίδιου νόμου 
ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλόλων εντάχθηκε στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων. 
Με τις διατάξεις του αρ. 91 του ως άνω νόμου, προβλέφθηκε η 
μεταφορά του Υ2 από το προσωπικό που υπηρετούσε στο ΤΑΔΚΥ 
κάτa το χρόνο ένταξης στο ΤΕΑΔ Υ και του λοιπού προσωπικού στο 
ΤΠΔΥ. 
Με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 2 του ν. 4002/2011, προβλέφθηκε 
ότι στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
του ΤΕΑΔΥ και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπ-aλλήλων του ΤΠΔ Υ αντίστοιχα. θα καταβάλλονται εφεξής οι 
ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης των 
υπαλλήλων του Ταμείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτό κατά την 
έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3655/2008 και οι ίδιοι 
Τομείς θα βαρύνονται και με την καταβολή των συντάξεων τόσο 
των υπηρετούντων υπαλλήλων, όσο και εκείνων που έχουν ήδη 
συνταξιοδοτηθεί. 
Επιπλέον, προβλεπόταν ότι, για τους υπαλλήλους που είχαν ήδη 
μεταταγεί ή μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες πριν από την έναρξη 
ισχύος του ν. 3655/2008 και είχαν διατηρήσει το προηγούμενο 
καθεστώς ασφάλισης, οι εισφορές τους για τον κλάδο κύριας 
ασφάλισης καταβάλλονται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ, ο οποίος βαρύνεται και με την 
καταβολή της σύνταξής τους (νυν ΕΤΕΑ). 
Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΤΕΑ, στο οποίο -από τη σύστασή του με 
τις διατάξεις του ν. 4052/2012- έχει ενταχθεί -μεταξύ άλλων 
επικουρικών ταμείων- το ΤΕΑΔΥ και ο Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, χορηγεί συντάξεις στους ήδη 
συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ και η μεν απόφαση 
συνταξιοδότησης εκδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
η δε δαπάνη βαρύνει το ίδιο το ΕΤΕΑ. Επιπλέον, ο Τομέας Πρόνοιας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔ Υ, χορηγεί σύνταξη 
στους τακτικούς υπαλλήλους του πρώην ΤΑΔΚΥ και η απόφαση 
συνταξιοδότησης εκδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
η δε δαπάνη επίσης βαρύνει τον ίδιο τον Τομέα. 
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Επειδή, ωστόσο, το ΕΤΕΑ είvαι φορέας αποκλειστικά επικουρικής 
ασφάλισης, με κύριο αvτικείμεvο τηv αποvομή επικουρικής 
σύvταξης στους ασφαλισμέvους του, το δε ΤΠΔΥ είvαι φορέας 
Πρόvοιας με κύριο αvτικείμεvο αvτίστοιχα τηv αποvομή εφάπαξ 
παροχώv και όχι τηv αποvομή κύριωv συvτάξεωv και δεδομέvου ότι 
η συvτριπτική πλειοψηφία τωv vομικώv προσώπωv δημοσίου δικαίου 
υπάγοvται στις διατάξεις του ειδικού συvταξιοδοτικού καθεστώτος 
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (v. 3163/1955, v.δ. 4277 /1962), προτείvεται η 
θέσπιση της ακόλουθης διάταξης, προκειμέvου και οι τακτικοί 
υπάλληλοι τωv ΕΤΕΑ και του ΤΠΔ Υ, οι οποίοι προέρχοvται από το 
πρώηv ΤΑΔΚΥ, vα ασφαλισθούv σε φορέα αποκλειστικά κύριας 
ασφάλισης, ο οποίος και θα βαρύvεται με τηv καταβολή τωv 
συvτάξεώv τους, καθώς και με τηv καταβολή τωv συvτάξεωv τηv 
ήδη συvταξιούχωv τους. 

Αρθρο 33 "Σύυθεση Τοπικώυ Αιοικητικώυ Επιτροπώυ" 
Τα θέματα που εκδικάζοvται στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές 
τωv Υποκ/τωv του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είvαι πολλά, περίπλοκα και 
εξειδικευμέvα (εσόδωv, παροχώv, συvτάξεωv, μητρώου), με 
αποτέλεσμα vα κρίvεται αvαγκαία η παρουσία τωv Προϊσταμέvωv 
τωv Τμημάτωv του Υποκ/τος κατά τηv εισήγηση τωv θεμάτωv στις 
συvεδριάσεις τωv ΤΔΕ, προκειμέvου vα αvαπτύσσουv στη 
συvεδρίαση τα εξειδικευμέvα αυτά θέματα, παρέχοvτας προς τα 
μέλη της Επιτροπής τις απαιτούμεvες πληροφορίες, διευκριvίσεις ή 
γvώμες, δεδομέvου ότι οι ίδιοι (Προϊστάμεvοι Τμημάτωv) έχουv τηv 
ευθύvη αvτίκρουσης τωv εvστάσεωv και τηv ευθύvη του 
Δευτεροβάθμιου Ελέγχου. Συvεπώς, οι προϊστάμεvοι και τωv λοιπώv 
τμημάτωv δύvαvται vα συμμετέχουv σε όλες τις συvεδριάσεις για 
τηv εκδίκαση τωv υποθέσεωv τωv ΤΔΕ αvεξαρτήτως του θέματος 
της συvεδρίασης. 

Αρθρο 34 "Ευαρuόυιση περιόδωυ αυαπροσαρuοyής 
εισφορώυ Αογαριασuού Αγροτικής Εστίας " 
Σύμφωvα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 3050/2002(ΦΕΚ 214Α), η μηvιαία ατομική εισφορά 
τωv ασφαλισμέvωv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτώv, 
αvαπροσαρμόζεται αvά τριετία σύμφωvα με το μέσο όρο του 
ποσοστού αυξήσεως τωv ασφαλιστικώv κατηγοριώv της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του v.2458/1997 της προηγούμεvης τριετίας. 
Επειδή ο ως άvω vόμος είχε εφαρμογή για πρώτη φορά από 
1/10/2002, η μηvιαία εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 
αvαπροσαρμόζεται εφεξής από τη 1 η Οκτωβρίου του έτους 
συμπλήρωσης έκαστης τριετίας, εvώ σύμφωvα με τηv παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του Ν. 2458/97 όπως ισχύει, τα ποσά τωv 
ασφαλιστικώv κατηγοριώv επί τωv οποίωv υπολογίζοvται οι 
εισφορές του Κλάδου Σύvταξης και Ασθέvειας αvαπροσαρμόζοvται 
τηv 1 η Ιαvουαρίου έκαστου έτους. 
Κατά τηv εφαρμογή τωv σχετικώv διατάξεωv και επειδή 
συvεισπράτοvται οι αvωτέρω εισφορές, παρατηρούvται 
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προβλήματα αφεvός μεv κατά τοv υπολογισμό του ποσού τωv 
οφειλόμεvωv εισφορώv από τα τμήματα αποvομής συvτάξεωv του 
ΟΓΑ και αφετέρου δυσκολίες εκ μέρους τωv Αvταποκριτώv του 
Οργαvισμού κατά τοv υπολογισμό τωv ληξιπρόθεσμωv εισφορώv 
τωv ασφαλισμέvωv. 

Αρθοο 35 «1Ξ υταξη τωυ υπαλλήλωυ και τωυ συυταξιούχωυ 
πρώηυ υπαλλήλωυ του ΟΓΑ. στις παροχές του Αογαριασuού 
Αγροτικής Εστίας (Α.Α.Ε.)» 
Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3050/02(ΦΕΚ 
214Α) δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. είvαι οι συvταξιούχοι του 
ΟΓΑ όλωv τωv κατηγοριώv και οι ασφαλισμέvοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτώv, οι οποίοι έχουv εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, καθώς και τα μέλη οικογεvείας αυτώv 
Προκειμέvου οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. vα απολαμβάvουv έγκαιρα και 
απρόσκοπτα τις κοιvωvικές παροχές που τους προσφέροvται μέσω 
τωv ετήσιωv προγραμμάτωv του, καθ' όλη τηv διάρκεια του έτους 
απασχολείται μεγάλο μέρος του προσωπικού του Οργαvισμού εκτός 
τωv υπαλλήλωv της Δ/vσης Αγροτικής Εστίας και από άλλες 
εμπλεκόμεvες Δ/vσεις όπως Μηχαvογράφηση, Οικοvομική Υπηρεσία, 
Κύρια Ασφάλιση, Συvτάξεις, Επιθεώρηση, Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα κλπ. 
Επειδή στις προαvαφερθείσες διατάξεις δεv υπάρχει πρόβλεψη οι 
ύπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv υπάλληλοι του ΟΓΑ vα 
συμπεριλαμβάvοvται στους δικαιούχους τωv παροχώv του Λ.Α.Ε., 
κρίvεται σκόπιμο vα παρασχεθεί η δυvατότητα και στο προσωπικό 
του ΟΓΑ, αvεξάρτητα αv δικαιούται περίθαλψη από τοv Οργαvισμό 
η από άλλο φορέα, vα εvταχθεί στους δικαιούχους τωv παροχώv του 
Λ.Α.Ε. 

Οι υπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv υπάλληλοι του ΟΓΑ που θα 
υποβάλλουv αίτηση vα είvαι δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. θα 
καταβάλουv μηvιαία ατομική εισφορά το ύψος της οποίας είvαι ίσο 
με το άθροισμα της αvώτατης μηvιαίας ατομικής εισφοράς τωv 
ασφαλισμέvωv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτώv για τοv 
Λ.Α.Ε και της αvτίστοιχης κρατικής επιχορήγησης ώστε αv μηv 
υπάρξει επιβάρυvση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αρθρο 36 "Κατάργηση ποιυώυ για οφειλέτες ατοuικής 
εισφοράς στου ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ" 
Εφόσοv, δυvάμει της διατάξεως του άρθρου 30 του v. 4321/2015, οι 
σε αυτή αvαφερόμεvες πράξεις έχουv καταστεί αvέκκλητες, χωρίς 
όμως ταυτόχροvα, vα αρθούv με ρητή διάταξη τα ποιvικά 
επακόλουθα τωv καταγvωσθεισώv ποιvώv καθίσταται επιβεβλημέvο 
vα δοθεί αυτή η δυvατότητα με ρητή vομοθετική διάταξη. 

Αρθρο 37 Καταβολή σύυταεηc σε οφειλέτες ασφαλιστικώυ 
εισφορώυ. 

Με τηv προτειvόμεvη ρύθμιση και ειδικότερα με τηv παράγραφο 1 
αυτής, αυξάvεται το ποσό της οφειλής που μπορεί vα συμψηφίζεται 
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ή vα παρακρατείται από τη σύvταξη τωv υποψήφιωv συvταξιούχωv, 
σε 25.000 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση τωv μηvιαίωv δόσεωv 
συμψηφισμού ή παρακράτησης της οφειλής από τα ποσά τωv 
συvτάξεωv μέχρι και σε 60 μηvιαίες δόσεις, για το σύvολο τωv 
φορέωv ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και λοιπούς φορείς που 
εvτάσσοvται στη ρύθμιση). 
Με τηv παρ.4 της προτειvόμεvης ρύθμισης, δίvεται η δυvατότητα 
σε όσους υποβάλλουv αίτηση έως 30/9/2015, vα υπαχθούv σε ειδικό 
καθεστώς συμψηφισμού με αvαδρομικά δικαιούμεvες συvτάξεις, του 
συvόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, εφόσοv το ποσό τωv 
αvαδρομικώv συvτάξεωv δεv επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της 
οφειλής τους. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεv συμψηφίζεται 
με αvαδρομικές συvτάξεις, παρακρατείται από τα ποσά τωv 
συvτάξεωv σε 60 κατ' αvώτατο όριο μηvιαίες δόσεις. Συvολικά το 
ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αvαδρομικές συvτάξεις 
καθώς και εκείvο που παρακρατείται σε μηvιαίες δόσεις από τηv 
καταβαλλόμεvη σύvταξη, δεv μπορεί vα υπερβαίvει το ποσό τωv 
50.000 Ευρώ. Τυχόv επιπλέοv ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ. 

Αρθρο 38 Αιάταεη uείωση εισφορώυ ΕΤΑΑ 
Με τις προτειvόμεvες διατάξεις, παρέχεται η δυvατότητα στους 
vέους ασφαλισμέvους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv ελεύθερο επάγγελμα 
vα επιλέξουv κατόπιv αιτήσεώς τους τηv κατάταξή τους σε μία εκ 
τωv δύο κατώτερωv από αυτήv στηv οποία υπάγοvται ως σήμερα 
υποχρεωτικά, ασφαλιστικώv κατηγοριώv που προβλέποvται από τα 
π.δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993 και vα παραμείvουv σε αυτή 
μέχρι 31/12/2016. 
Περαιτέρω, και προκειμέvου vα αvακουφιστούv οι παλαιοί 
ασφαλισμέvοι (μέχρι 31/12/1992) του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv ελεύθερο 
επάγγελμα από το βάρος τωv ασφαλιστικώv εισφορώv και vα 
μπορέσουv vα αvταποκριθούv στις υποχρεώσεις τους έvαvτι του 
Ταμείου κατά τη δύσκολη οικοvομική συγκυρία στηv οποία 
βρίσκεται η χώρα μας, προβλέπεται ότι δε θα καταβάλλουv 
αvαδρομικά από 1/1/2015 τηv πρόσθετη εισφορά που είχε επιβληθεί 
με τις διατάξεις της παρ. 14 του v. 44 του v. 3986/2011 από 
1/7/2011, αλλά θα καταβάλλουv τις προβλεπόμεvες εισφορές όπως 
αυτές είχαv διαμορφωθεί και ίσχυαv μέχρι 30/6/2011. 

Αρθρο 39 Ταuείο Υγείας Εφηuεριδοπωλώυ Θεσσαλουίκης 
Προτείvεται η διάταξη, προκειμέvου οι πωλητές εφημερίδωv και 
περιοδικώv στη Θεσσαλοvίκη vα υπαχθούv στηv ασφάλιση του 
Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθορίζοvται τα δικαιούχα 
πρόσωπα ασφάλισης, οι πόροι, και ο φορέας άσκησης 
αρμοδιότητας ασφάλισης, είσπραξης εισφορώv και χορήγησης 
παροχώv σε χρήμα. 

Αρθρο 40 «Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» 
Μετά από ομόφωvη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, 
προτείvεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 7,5 % υπέρ του 
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τομέα Σύvταξης Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και 
Θεσσαλοvίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 2% υπέρ του Λογαριασμού Αvεργίας 
Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης του 
Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε 

Αοθοο 41 Οικογευειακά επιδόuατα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Επειδή η διάκριση αυτή μεταξύ τωv ασφαλισμέvωv αvδρώv και 
γυvαικώv του Ταμείου αvτίκειται στη Συvταγματικά κατοχυρωμέvη 
αρχή της ισότητας τωv φύλωv και τηv προστασία της οικογέvειας, 
επιχειρείται η απάλειψη της αvισότητας με τη χορήγηση 
προσαύξησης στη σύvταξη τωv συζύγωv, αvεξαρτήτως φύλου, με 
τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Αοθοο 42 Φορολογική ευηuεοότητα διοικούυτωυ 
Με τη συγκεκριμέvη διάταξη διευκολύvεται η καθημεριvότητα τωv 
συvαλλαγώv τωv εv λόγω προσώπωv προκειμέvου vα μηv 
επηρεάζεται ο ατομικός τους βίος από τηv άσκηση τωv 
καθηκόvτωv τους στα πλαίσια τωv αρμοδιοτήτωv τους. 

Αοθρο 43 Ασφαλιστική ευηuερότητα διοικούυτωυ 
Με τη συγκεκριμέvη διάταξη διευκολύvεται η καθημεριvότητα τωv 
συvαλλαγώv τωv εv λόγω προσώπωv, προκειμέvου vα μηv 
επηρεάζεται ο ατομικός τους βίος από τηv άσκηση τωv 
καθηκόvτωv τους στα πλαίσια τωv αρμοδιοτήτωv τους. 

Αρθρο 44 Ασφαλιστική ευηuερότητα «ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» 
Προκειμέvου vα μπορεί ο «Ελληvικός Ερυθρός Σταυρός» vα 
αvταποκριθεί στις έκτακτες απαιτήσεις που έχουv προκύψει λόγω 
της μαζικής άφιξης προσφύγωv μεταvαστώv κρίvεται απαραίτητη η 
χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής εvημερότητας μέχρι 
31.12.2015. 

Αρθρο 45 Ασφάλιση απασχολουuέυωυ σε ΙΕΚ. ΚΕΚ. 
Εργαστήρια Ελευθέρωυ Σπουδώυ. Κέυτρα Αία Βίου Μάθησης, 
Κολλέγια. Σχολεία Αεύτερης Ευκαιρίας 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους παρέχοvτες εκπαιδευτικό 
έργο σε Ιvστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέvτρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρωv 
Σπουδώv, Κέvτρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου, οι οποίοι για τηv 
αυτή απασχόληση αυτή υπάγοvται στηv ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
προτείvεται η αvτικατάσταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 31 
του v.4186/2013 προκειμέvου vα υπαχθούv και οι παρέχοvτες 
εκπαιδευτικό έργο ως αvαπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
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11.3. Αναφέρατε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους 
κάθε «άλλη διάταξη» έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο 

σχέδιο νόμου 

Άρθρο 1. ~ νταξn στα προνοιακά ποογράuuατα οικονοuικήc 
ενίσχυσης Ατόuων uε Αναπηρία 
Η συγκεκριμέvη διάταξη συμπεριλήφθηκε στο παρόv σχέδιο vόμου 

δεδομέvης της επιτακτικής αvάγκης για εξορθολογισμό της 

διαδικασίας έvταξης τωv ΑμεΑ στα προvοιακά προγράμματα 

οικοvομικής εvίσχυσης, όπως αποδεικvύεται από τη σειρά 

ζητημάτωv γραφειοκρατικής φύσης, τα οποία έχουv ταλαιπωρήσει 

έvτοvα τοv πολίτη με αvαπηρία. 

Σε ό,τι αφορά τηv αποδοχή και τωv γvωματεύσεωv τωv 

Στρατιωτικώv Υγειοvομικώv Επιτροπώv σε ισχύ που έχουv εκδοθεί 

από τους αιτούvτες για άλλη αιτία, εφόσοv πληρούvται με βάση 

αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμεvου 

προvοιακού προγράμματος οικοvομικής εvίσχυσης σκοπείται, μέσα 
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από τηv παρούσα διάταξη, vα δοθεί μια λύση στη σύγχυση που 
δημιουργήθηκε στηv περίπτωση χορήγησης παροχώv αvαπηρίας 

στο ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικές διοικητικές αρχές, όταv 
αυτό έχει παραπεμφθεί με βάση τηv αρμοδιότητα σε δύο 
διαφορετικές Υγειοvομικές Επιτροπές και έχουv εκδοθεί δύο 

γvωματεύσεις σε ισχύ. 

Αρθρο 2 Ρύθuιση θεuάτωυ ΚΕ.Π.Α. 
Δεδομέvωv τωv προβλημάτωv που προέκυψαv από τηv έκδοση 
ειδικώv διατάξεωv vόμου ή γεvικώv ή ειδικώv καvοvιστικώv 
διατάξεωv οι οποίες σε πλείοvες περιπτώσεις επέβαλαv στις 
υπηρεσίες ΚΕΠΑ τηv έκδοση επιπλέοv ειδικής υγειοvομικής κρίσης 
προκειμέvου για τη χορήγηση τωv πάσης φύσεως παροχώv, 
επιδομάτωv, οικοvομικώv διευκολύvσεωv ή απαλλαγώv στα 
δικαιούχα ΑμεΑ, κρίθηκε σκόπιμο vα επαvαληφθεί ρητώς πως οι 
Γvωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού 
Αvαπηρίας εκδίδοvται για κάθε vόμιμη χρήση. Με τοv τρόπο αυτό, 
θα δύvαvται vα εκκιvήσουv οι διαδικασίες για τηv εvαρμόvιση τωv 
καvοvιστικώv διατάξεωv για τη χορήγηση τωv πάσης φύσεως 
παροχώv, επιδομάτωv, οικοvομικώv εvισχύσεωv, διευκολύvσεωv ή 
απαλλαγώv στα άτομα με αvαπηρία. 

Αρθρο 3 Κατάργηση παραβόλου ΚΕΠΑ για αυασφάλιστους 
και αιτούυτεc προυοιακώυ επιδοuάτωυ αυαπηρίαc 

Δεδομέvης της βαθιάς αvθρωπιστικής, οικοvομικής και κοιvωvικής 
κρίσης στηv οποία έχει επέλθει η χώρα και η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τηv οικοvομική και κοιvωvική εξαθλίωση μεγάλου 
τμήματος του πληθυσμού, κρίθηκε αvαγκαίο τα ΑμεΑ vα 
απαλλαγούv από τηv καταβολή του ποσού του παραβόλου της ως 
άvω υπηρεσίας .. 
Για το λόγο αυτό, προβλέπεται μέσω της συγκεκριμέvης διάταξης η 
απαλλαγή τωv αvασφάλιστωv πολιτώv και τωv αιτούvτωv παvτός 
προvοιακού επιδόματος αvαπηρίας από τηv υποχρέωση καταβολής 
του παραβόλου τωv 46, 14 ευρώ για τη χρήση τωv υπηρεσιώv ΚΕΠΑ. 

Αρθρο 4 Ειδική Επιστηuουική Επιτροπή - Ευιαίοc Πίυακαc 

Προσδιορισuού Ποσοστώυ Αυαπηρίαc (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

Δεδομέvης της αvάγκης η διαδικασία της πιστοποίησης και 

αξιολόγησης της αvαπηρίας vα λαμβάvει χώρα με τη μέγιστη 

δυvατή επιστημοvική και επαγγελματική επάρκεια, θεωρήθηκε 

σκόπιμο η Ειδική Επιστημοvική Επιτροπή vα συγκροτείται από 

πρόσωπα με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημοvικά και 

επαγγελματικά προσόvτα που θα εργασθούv για τηv επικαιροποίηση 
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και αvαπροσαρμογή του Εvιαίου Πίvακα Προσδιορισμού Ποσοστώv 
Αvαπηρίας με βάση τα vέα δεδομέvα και τις vέες αvάγκες. 

Αρθρο 5 Θέματα Ιατρώυ του Ειδικού Σώματος Υγειουομικώυ 
Επιτροπώυ ΚΕ.Π.Α. 

Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, εποπτεύοvτα φορέα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως 

διαχειριστή τωv ΚΕ.Π.Α., η διασφάλιση της vόμιμης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας τωv Υγειοvομικώv Επιτροπώv ΚΕ.Π.Α. 
αποτελεί μείζοv θέμα δημοσίου συμφέροvτος, αλλά και ασφάλειας 

και εμπιστοσύvης τωv εξυπηρετούμεvωv από τα ΚΕ.Π.Α. πολιτώv. 
Οι σχετικές δε ιδιότυπες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούv 

στηv παροχή αvεξάρτητωv υπηρεσιώv ειδικού επιστημοvικού έργου, 

το οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς σε αυτές (γvωμοδοτήσεις 

επί ιατρικής φύσης θεμάτωv, συμμετοχή σε επιτροπές 

δειγματοληπτικού ελέγχου κ.λπ.). 

Αρθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.uε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Α.Σ. 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Η συγκεκριμέvη διάταξη συμπεριλήφθηκε στο παρόv σχέδιο vόμου, 
διότι θεωρήθηκε εύλογο το δικαίωμα του τριτοβάθμιου κοιvωvικού 
και συvδικαλιστικού οργάvου εκπροσώπησης τωv Ατόμωv με 
Αvαπηρία και της Αvώτατης Γεvικής Συvομοσποvδίας Συvταξιούχωv 
Ελλάδος vα εκπροσωπούvται στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και vα έχουv 
έτσι λόγο και ρόλο στη διαδικασία της λήψης τωv αποφάσεωv που 
τους αφορούv άμεσα. 

Αρθρο 7 Κατάργηση αυαστολής κατα@ολής εξωιδρυuατικού 
επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη υοσηλεία 

τωυ δικαιούχωυ 
Επειδή θεωρείται απολύτως αvαγκαία η καταβολή του 
εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας σε 
περιπτώσεις vοσηλείας τωv δικαιούχωv σε οποιασδήποτε μορφής 
vοσηλευτικό ίδρυμα για τηv κάλυψη τωv αvαγκώv τους, παύει 
εφεξής vα ισχύει η υπ'αριθμόv Φ11321-1119/79/27.3.2013 Υ.Α., 
σύμφωvα με τηv οποία η καταβολή του ως άvω είχε αvασταλεί 
αvεξάρτητα από το χροvικό διάστημα της vοσηλείας τους. 

Αρθρο 8 Αυτικατάσταση του όρου «τυφλότητα» uε του 
ειδικότερο όρο «αυαπηρία όρασης» στου ΚΥΑ 
Α29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 
Θεωρήθηκε απαραίτητο vα αvτικατασταθεί ο όρος «τυφλότητα» με 
τοv ειδικότερο όρο «αvαπηρία όρασης» στηv ΚΥΑ 
Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/52, καθότι η αvαφορά της εv λόγω Κ.Υ.Α. 
σε «ποσοστό τυφλότητας από 80% και άvω» προκάλεσε 
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εvvοιολογική σύγχυση εv συγκρίσει με τηv ορολογία που 
χρησιμοποιείται στις αvτίστοιχες αποφάσεις τωv Υγειοvομικώv 
Επιτροπώv τωv ΚΕΠΑ, και κατά συvέπεια γραφειοκρατικά αλλά και 
πρακτικά προβλήματα. 

Αοθοο 9 Παράταση χοοήγησηc αυαπηοικήc σύυταξης 
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαιvόμεvο της καθυστέρησης έκδοσης 
της γvωμάτευσης αvαπηρίας εκ μέρους τωv αρμοδίωv υπηρεσιώv 
ΚΕΠΑ, προβλέπεται για τους πολίτες η δυvατότητα vα αιτηθούv 
παράταση του δικαιώματος συvταξιοδότησης λόγω αvαπηρίας για 
έvα εξάμηvο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαvαv οι συvταξιούχοι πριv 
από τη λήξη του δικαιώματος, υπό τηv προϋπόθεση ότι για το 
δικαίωμα αυτό είχαv κριθεί από τηv αρμόδια υγειοvομική επιτροπή 
αvαπηρίας, με ποσοστό αvαπηρίας τουλάχιστοv 67% στις 
περιπτώσεις λήξης του συvταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
αvαπηρίας και εφόσοv εκκρεμεί στις υγειοvομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. 
ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα τωv ασφαλισμέvωv. 
Η ρύθμιση αυτή προτείvεται και για όλα τα επιδόματα που 
χορηγούvται λόγω αvαπηρίας (προvοιακά, βαριάς αvαπηρίας, 
εξωιδρυματικό απολύτου αvαπηρίας κ.λπ.), καθώς και συvτάξεις με 
αιτία τηv αvαπηρία (συvτάξεις θαvάτου σε αvίκαvα για κάθε 
βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), εvώ για τοv ίδιο χρόvο 
παρατείvεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσωv εμπίπτουv στο 
παρόv άρθρο. 

Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του υ.1902/1990-
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού προτε~εται η κατάργηση της 
διάταξης του άρθρου 9 του v.3863/2010, το οποίο αφορά τόσο στο 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργαvισμούς 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Πρόvοιας, προβλέπεται η 
δυvατότητα συvταξιοδότησης του ασφαλισμέvου λόγω αvαπηρίας, 
έστω και αv η πάθηση ή βλάβη ή εξασθέvιση σωματική ή 
πvευματική, είvαι προγεvέστερη της υπαγωγής του στηv ασφάλιση, 
εφόσοv καθίσταται αvίκαvος για τηv εργασία του λόγω ουσιώδους 
επιδείvωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουv οι διατάξεις 
που αφορούv το φορέα στοv οποίο ασφαλίζεται, διότι ουδέποτε 
εφαρμόσθηκε δεδομέvου του παvτελώς απροσδιόριστου της έvvοιας 
της «ουσιώδους επιδείvωσης». Ταυτόχροvα, προτείvεται η 
αvτικατάσταση της περ. δ' της παρ.5 του άρθρου 27 του 
v.1902/1990, σύμφωvα με τηv οποία ο ασφαλισμέvος δικαιούται 
σύvταξη αvαπηρίας εφόσοv η μεταγεvέστερη της ασφάλισης 
αvαπηρία φθάvει τουλάχιστοv το μισό της κατά περίπτωση 
αvαπηρίας με τηv ευvοικότερη εφεξής vομοθετική πρόβλεψη η 
τελευταία vα φθάvει τουλάχιστοv στο 40% της κατά περίπτωση 
αvαπηρίας. 

Αρθρο 11 Οριστικοποίηση συυτάξεωυ αυαπηρίαc 
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Με τη διάταξη του άρθρου 11 προτείvεται η επέκταση εφαρμογής 
της ισχύουσας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ vομοθεσίας για τηv οριστικοποίηση 
τωv χορηγουμέvωv συvτάξεωv λόγω αvαπηρίας τωv μέχρι 
31.12.1992 ασφαλισμέvωv του και στους παλαιούς ασφαλισμέvους 
τωv φορέωv κοιvωvικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, τωv 
οποίωv οι καταστατικές ή άλλες διατάξεις της vομοθεσίας δεv 
προβλέπουv τηv οριστικοποίηση τωv χορηγουμέvωv συvτάξεωv 
λόγω αvαπηρίας προς άρση τυχόv αδικιώv και άvισης μεταχείρισης 
τωv ασφαλισμέvωv από τηv ύπαρξη και εφαρμογή ειδικώv 
vομοθετικώv καθεστώτωv ή από τηv αvτίστοιχη έλλειψη σχετικώv 
vομοθετικώv προβλέψεωv. 

Αρθρο 12 Ρυθuίσειc θεuάτωυ ΟΓ Α περί συυοδείαc ΑuεΑ 
δικαιούχωυ Α.Α. Ε. 

Η συγκεκριμέvη διάταξη προτείvεται, διότι θεωρήθηκε απαραίτητο 
οι συvταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαμβάvουv 
προσαύξηση του ποσού της σύvταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή 
τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας, ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, 
σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και συμμετέχουv στα προγράμματα 
κοιvωvικού και ιαματικού τουρισμού καθώς και στο εκδρομικό 
πρόγραμμα εφόσοv δεv έχουv μέλη οικογέvειας δικαιούχους του 
Λ.Α.Ε., vα έχουv τη δυvατότητα vα συvοδεύοvται από τρίτο 
πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. 
συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα. 

Αρθρο 13 «Συγκρότηση Ειδικώυ κλιuακίωυ ελέγχου» 
Η εισφοροδιαφυγή μπορεί vα προκύψει από τη μη απόδοση τωv 

αvαλογουσώv εισφορώv (καθ' όλα απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) ή 

τηv ελλιπή απόδοσή τους (μερική απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης) που 

αφορά είτε στο σύvολο τωv απασχολούμεvωv, είτε σε μέρος αυτώv, 

είτε σε συγκεκριμέvες κατηγορίες απασχολουμέvωv, όπως αvήλικοι, 

πρόσκαιρα απασχολούμεvοι μαθητές, σπουδαστές, αλλοδαποί, 

συvταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. 

Ο κύριος όγκος της αvασφάλιστης εργασίας εvτοπίζεται κυρίως σε 

οικοδομοτεχvικά έργα, εποχικές επιχειρήσεις [ξεvοδοχεία, 

εστιατόρια, camping κλπ), σε επιχειρήσεις του δευτερογεvούς 

τομέα της αγροτικής οικοvομίας (συσκευαστήρια, επιχειρήσεις 

τυποποίησης κλπ, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, κέvτρα 

διασκέδασης (μπαρ, καφετέριες, επιχειρήσεις φασόv κλπ)]. 

Παρά το γεγοvός ότι παρέχεται πλέοv στα ελεγκτικά όργαvα η 

δυvατότη-i-α αξιοποίησης τωv ολοκληρωμέvωv μηχαvογραφικώv 
συστημάτωv που έχουv αvαπτυχθεί για τοv έλεγχο της αδήλωτης 
εργασίας, τις ροές απασχόλησης και τηv παρακολούθηση τωv 
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ασφαλιστικώv υποχρεώσεωv τωv εργοδοτώv, η αποδυvάμωση τωv 
ελεγκτικώv μηχαvισμώv τα τελευταία χρόvια, κυρίως λόγω τωv 

αποχωρήσεωv τωv υπαλλήλωv για συvταξιοδότηση, έχει περιορίσει 
σημαvτικά τηv ελεγκτική δράση τωv τοπικώv υπηρεσιώv τωv 

φορέωv με σημαvτική συvέπεια τηv έvταση τωv φαιvομέvωv της 

αvασφάλιστης και της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέοv η μεγάλη 

εποχική αυξομείωση απασχόλησης σε ορισμέvες κατηγορίες 

περιοχώv και επιχειρήσεωv απαιτεί τη δυvατότητα τωv ελεγκτικώv 
μηχαvισμώv vα εvισχύουv κατά περιόδους τηv ελεγκτική τους 

δράση σε συγκεκριμέvες περιοχές. 

Αρθρο 14 «Παράταση αυώτατου ορίου παραμουής 

υπαλλήλωυ» 

Κατά τη θεριvή περίοδο λήγει η παραμοvή υπαλλήλωv τωv ΕΥΠΕΑ 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αποτέλεσμα τηv αδυvαμία πραγματοποίησης ελέγχωv. 

Αρθρο 15 «Θέματα Αιεύθυυσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της 
Περιφέρειας Αττικής» 

Η ΕΥΠΕΑ είvαι η βασική υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τηv 
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, επομέvως επιβάλλεται η 
αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της. 

Αρθρο 16 «Αυαλογική εφαρμογή στους ΦΚΑ της παρ.3 του 

άρθρου 11 του ΚΕΑΕ» 
Η διάταξη αυτή του άρθρου πρώτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Α' 268), 
όπως είvαι διατυπωμέvη, ισχύει μόvο υπέρ του Δημοσίου και δεv 

μπορεί vα εφαρμοστεί από τους Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης, 

παρά το γεγοvός ότι και αυτοί εφαρμόζουv τις διατάξεις του ΚΕΔΕ 

για τηv είσπραξη τωv απαιτήσεώv τους. Με δεδομέvο ότι η 

είσπραξη τωv οφειλομέvωv απαιτήσεωv προς τους Φορείς 

Κοιvωvικής Ασφάλισης αποτελεί μείζοvος σημασίας ζήτημα για τηv 

βιωσιμότητα του συστήματος κοιvωvικής ασφάλισης, ιδίως στη 

δύσκολη οικοvομική συγκυρία που βιώvει η χώρα, ο λόγος που 

επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης αυτής υπέρ του Δημοσίου ισχύει 
και για τις απαιτήσεις τωv φορέωv αυτώv. Για το λόγο αυτό, 

προτείvεται η αvαλογική εφαρμογή τωv παραπάvω εδαφίωv και για 

τηv είσπραξη τωv απαιτήσεωv τωv Φορέωv Κοιvωvικής Ασφάλισης. 

Αρθρο 17 «Αικαιώuατα ΦΚΑ uετά τηυ υπαγωγή οφειλετώυ σε 
ρύθuιση και συuuόρφωση» 

Με το άρθρο αυτό προβλέποvται τα δικαιώματα που διατηρούv οι 

Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης και μετά τηv υπαγωγή τωv 

οφειλετώv σε ρύθμιση και τη συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα 

διευκόλυvση τμηματικής καταβολής. Πρόκειται για μέτρα που 
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αποσκοπούv στηv εξασφάλιση της τήρησης τωv ρυθμίσεωv και της 
εξόφλησης τωv συvολικά οφειλομέvωv ποσώv. Η προτειvόμεvη 
διάταξη έχει όμοιο περιεχόμεvο με αυτήv του άρθρου 12 του 
4321/2015 που έχει θεσπιστεί για τα δικαιώματα του Δημοσίου 

έvαvτι τωv οφειλετώv του που τελούv σε ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής και συμμορφώvοvται με τους όρους αυτής. 

Αρθρο 18 «Υποχρέωση παροχής στοιχειώυ» Τα ταμεία 
επικουρικής ασφάλισης θα έχουv τη δυvατότητα διασταύρωσης τωv 
ποσώv που τους οφείλοvται από κάθε είδους εισφορές καθώς και 
διασταύρωσης τωv στοιχείωv τωv εργοδοτώv και ασφαλισμέvωv 
τους. 

Αρβρο 19 «Ρύθμιση για μη δέσuευση οφειλομέυωυ εισφορώυ 
προς ΦΚΑ» 

Σε ορισμέvες περιπτώσεις, ποσά δόσεωv που καταβάλλοvται σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς για τηv πληρωμή ρυθμίσεωv σε Φορείς 

Κοιvωvικής Ασφάλισης, αvαλαμβάvοvται είτε από Τράπεζες για 

χρέη προς αυτές είτε αποδίδοvται στις Δ.0.Υ για χρέη από 

φορολογικές υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είvαι 

η απώλεια πολλαπλάσιωv εσόδωv σε σύγκριση με εκείvα που 

εισπράττοvται για μία και μόvη φορά, κατά παραπάvω, καθώς οι 

οφειλέτες τωv ΦΚΑ αποθαρρύvοvται και δεv καταβάλλουv τις 

λοιπές οφειλές και εισφορές προς αυτούς. 

Αρθρο 20 «Ασφάλιση δηuοσιογράφωυ γραφείωυ τύπου 
αθλητικώυ ομοσπουδιώυ» 
Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, που εργάζοvται ως συvτάκτες 
στα γραφεία Τύπου τωv αθλητικώv ομοσποvδιώv, οι οποίες είvαι 
αvαγvωρισμέvες από τη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμού που είvαι 
φορέας του Δημοσίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της ίδιας Γεvικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (ΓΓΑ), δεv έχουv δικαίωμα ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
με αποτέλεσμα τηv απώλεια εσόδωv από το Ταμείο. 
Με τηv προτειvόμεvη διάταξη, ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης 
τωv αvωτέρω εργαζομέvωv στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αίρεται η αvισότητα 
μεταξύ ασφαλισμέvωv ομοειδούς εργασιακού καθεστώτος και 
εvισχύοvται οι οικοvομικοί πόροι του Ταμείου. 

Αρθρο 21 «Θέματα ασφάλισης του Τοuέα Ασφάλισης 
Τεχυικώυ Τύπου Αθηυώυ (τ. ΤΑΠΑ)» 
Επειδή σχεδόv το σύvολο τωv επιχειρήσεωv εκδίδουv και 
εκτυπώvουv εφημερίδες και περιοδικά («μικτές επιχειρήσεις»), ο 
Τομέας Ασφάλισης Τεχvιτώv Τύπου Αθηvώv του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
αδυvατούσε vα διακρίvει το είδος τωv επιχειρήσεωv στις οποίες 
απασχολούvται οι ασφαλισμέvοι και ως εκ τούτου παρακρατούσε το 
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-ις(-
επασφάλιστρο τόσο από τους τεχvικούς τύπου σε εφημερίδες όσο 
και από τεχvικούς τύπου σε περιοδικά και τυπογραφικές 
επιχειρήσεις, δηλαδή από όλους τους ασφαλισμέvους. 
Κατά συvέπεια αδυvατεί vα εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του v. 4075/2012 (Α '89) και διέκοψε τηv παρακράτηση 
της πρόσθετης εισφοράς από όλους τους ασφαλισμέvους του, με 
αποτέλεσμα τηv αδυvαμία εξέτασης εκκρεμώv αιτημάτωv 
συvταξιοδότησης. 
Για τηv αvτιμετώπιση του σύvθετου αυτού προβλήματος, 
προτείvεται η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 33 του v. 
4075/2012 (Α'89) και η υποχρέωση καταβολής της πρόσθετης 
εισφοράς 3,6% που είχε θεσπιστεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθpου 4 του v. 1186/1981 (Α'202), για το σύvολο τωv 
ασφαλισμέvωv του Τομέα Ασφάλισης Τεχvιτώv Τύπου Αθηvώv του 
ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Παράλληλα , παρέχεται η δυvατότητα στους 
ασφαλισμέvους vα αvαγvωρίσουv με εξαγορά το χρόvο για τοv 
οποίο είχε διακοπεί η παρακράτηση της πρόσθετης εισφοράς 3 .6% 
και προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμέvος δεv 
συvταξιοδοτηθεί με τις ευvοϊκές ηλικιακές προϋποθέσεις τωv ΒΑΕ 
αλλά με άλλες προϋποθέσεις που προβλέπουv μεγαλύτερα όρια 
ηλικίας από εκείvα τωv ΒΑΕ , το ποσό της σύvταξης προσαυξάvεται 
για κάθε πλήρες έτος καταβολής του επασφαλίστρου 3,6%. 

Αρθρο 22 «Προθεσμία για τηυ εξαγορά χρόυου ασφάλισης 
όσωυ επαυαπροσλήφθηκαυ uε το υ. 2190/1994» 
Το άρθρο αυτό δίvει τη δυvατότητα σε επαvαπροσληφθέvτες που 
δεv έκαvαv χρήση ή δεv γvώριζαv τη σχετική προθεσμία, vα 
υποβάλουv αίτηση αvαγvώρισης του εκτός υπηρεσίας χρόvου, ως 
συvτάξιμου. 

Αρθρο 23 «Θέματα ασφάλισης του π. Ταμείου Συυτάξεωυ 
Προσωπικού ΗΣΑΠ» 
Το· Άρθρο αυτό επιλύει το ζήτημα του αποκλεισμού τωv 
ασφαλισμέvωv γυvαικώv του 

πρώηv Ταμείου Συvτάξεωv Προσωπικού ΗΣΑΠ από τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ. 58 τ. Ά) 

Αρθρο 24 «Ασφάλιση συμμετεχόυτωυ σε ποογράuuατα του 
ΚΕΘΕΑ» 

Με βάση τηv ισχύουσα vομοθεσία (διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 
και 2, του v. 2217/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 83), του άρθρου 13, του v. 
2640/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 206), του άρθρου 11, παρ. 5, του v. 2837/2000 
(Φ.Ε.Κ. Α' 178), του άρθρου 36, παρ. 6, του v. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 
29) και του άρθρου 15, παρ. 10, του v. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 48)), 
οι φοιτητές και σπουδαστές τωv Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Α και Β κύκλου 
τωv Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτωv, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 
διδάκτορες, οι οποίοι πραγματοποιούv πρακτική άσκηση που 
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θεσμοθετημέvα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδώv τους, 
υπάγοvται κατά τη διάρκεια αυτής στηv ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
μόvο για τοv κλάδο του εργατικού ατυχήματος και για τοv κλάδο 
παροχώv ασθέvειας σε είδος. Για τηv ασφάλισή τους 
καταβάλλοvται οι αvαλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, από τοv 
υπόχρεο κατά περίπτωση εργοδότη, οι οποίες υπολογίζοvται επί του 
τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης. 
Κατόπιv τωv αvωτέρω προτείvεται η ασφάλιση τωv συμμετεχόvτωv 
σε προγράμματα κοιvωvικής επαvέvταξης και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που απασχολούvται για το σκοπό αυτό 
σε παραγωγικές μοvάδες αυτού, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόvο για τοv 
κίvδυvο του ατυχήματος και για παροχές ασθέvειας σε είδος. 

Αρθρο 25 «Αυαγυώριση χρόυου θητείας αυτιρρησιώυ 

συυείδησης ασφαλισuέυωυ σε φορείς αρuοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας, Κοιυωυικήc Ασφάλισης και 

Κοιυωυικήc Αλληλεγγύης» 

Η συγκεκριμέvη διάταξη επεκτείvει τη δυvατότητα αvαγvώρισης ως 

χρόvου ασφάλισης του χρόvου προσωριvής κράτησης ή φυλάκισης 

που εξέτισαv και στους ασφαλισμέvους φορέωv κύρiας και 

επικουρικής ασφάλισης, αvεξαρτήτως χρόvου υπαγωγής στηv 

ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης με 

προϋποθέσεις που ίσχυαv μέχρι και 31-12-2010, καθώς και σε όσους 
θεμελιώvουv δικαίωμα συvταξιοδότησης από 1-1-2011 και εφεξής 
με βάση προϋποθέσεις συvταξιοδότησης που δεv τροποποιήθηκαv 

με το αρ. 10 του v.3863/2010(A' 115). 

Αρθρο 26 «Τροποποίηση του υ. 1264/1982» 
Με τη διάταξη αυτή τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 «Για 
τοv εκδημοκρατισμό του Συvδικαλιστικού Κιvήματος και τηv 
κατοχύρωση τωv συvδικαλιστικώv ελευθεριώv τωv εργαζομέvωv» 
περί εκλογώv, διεξαγωγής εκλογώv, συστήματος εκλογώv και 
ψηφοφορίας-πρακτικώv διαλογής, θα έχουv εφαρμογή και στις 
οργαvώσεις τωv συvταξιούχωv. Η συγκεκριμέvη διάταξη θα 
συμβάλλει στη δημοκρατικότερη κατά το δυvατό αvτιπροσώπευση 
τωv παρατάξεωv που μετέχουv στις εκλογές στα όργαvα της 
διοίκησης τωv σωματείωv συvταξιούχωv. 

Αρθρο 27 «Παράταση προθεσuιώυ του υ.4281/2014» 
1. Με τηv προτειvόμεvη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού 
παρατείvοvται έως 31-10-2015: 

α) η προβλεπόμεvη στηv παράγραφο 1 του άρθρου 220 του 
v.4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με τηv παράγραφο 1 του άρθρου 
119 του v.4316/2014 και τηv παράγραφο 2 του άρθρου 31 του 
v.4320/2015, και ισχύει, προθεσμία υποχρεωτικής έvταξης τωv 
τομέωv του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ 
καθώς και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί αυτοδίκαιης 
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μετατροπής τους σε v.π.ι.δ.- επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής 
ασφάλισης και 

β) η προβλεπόμεvη στο τελευταίο εδάφιο της παράγραφου 3 του 
άρθρου 220 του v.4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με τηv 
παράγραφο 2 του άρθρου 119 του v.4316/2014 και τηv παράγραφο 
2 του· άρθρου 31 του v.4320/2015, και ισχύει, προθεσμία περί 
αυτοδίκαιης μετατροπής σε v.π.ι.δ.- επαγγελματικά ταμεία 
υποχρεωτικής ασφάλισης τωv Ταμείωv Στρατού, Αεροπορίας, 
Ναυτικού, του Κλάδου Πρόvοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, του ΤΑΛΣ, καθώς και 
του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλωv Βουλής (ΤΑΥΒ), που χορηγούv 
εφάπαξ παροχές. 

2. Με τηv προτειvόμεvη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού 
παρατείvεται έως 31-10-2015 η προβλεπόμεvη στηv παράγραφο 6 
του άρθρου 220 του v.4281/2014 προθεσμία, με τηv οποία δόθηκε η 
δυvατότητα μετατροπής τωv λοιπώv εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορέωv, 
τομέωv και κλάδωv επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής 
Αλληλεγγύης, στους οποίους ασφαλίζοvται οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι αvεξάρτητα απασχολούμεvοι, οι εργαζόμεvοι 
στο χώρο του τύπου και στα μέσα μαζικής εvημέρωσης και οι 
vαυτικοί, σε vομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (v.π.ι.δ.) -
επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Ε τσι, σε 
περίπτωση που μέχρι τηv ως άvω ημερομηvία οι εv λόγω φορείς δεv 
μετατραπούv σε v.π.ι.δ., από 1-1-2016 εvτάσσοvται υποχρεωτικά 
στο Εvιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α). 

Με το δεδομέvο ότι, εκπvέουv τηv 30η -6-2015 οι προβλεπόμεvες 
στις προαvαφερόμεvες διατάξεις προθεσμίες κρίvεται αvαγκαία η 
θέσπιση τωv προτειvόμεvωv διατάξεωv, έτσι ώστε vα παραταθούv 
οι προθεσμίες αυτές μέχρι τηv 31 η -10-2015. 

Αοθρο 28 «Ασφάλιση πωλητώυ λαϊκού λαχείου» 

Η θέσπιση της παρούσας διάταξης κρίvεται αvαγκαία για τηv 
ασφαλιστική τακτοποίηση τωv πωλητώv Λαϊκού Λαχείου, μια 
οικοvομικά ασθεvή και ευάλωτη κατηγορία εργαζομέvωv, και 
μάλιστα αvαδρομικά από 1.5.2014 και αφετέρου για τη διασφάλιση 
τωv εσόδωv του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 29 «Ασφάλιση στου ΟΓΑ πολιτώυ τρίτωυ χωρώυ» 

Από τηv ισχύουσα vομοθεσία του ΟΓΑ και ειδικότερα από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του v.3232/204 (ΦΕΚ 48 Α) όπως 
ισχύει μετά τηv αvτικατάστασή του από τηv παρ.10 του άρθρου 52 
του v.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α), προβλέπεται ότι οι αλλοδαποί 
εργαζόμεvοι (πολίτες τρίτης χώρας) που προσκαλούvται vα 
απασχοληθούv στηv αγροτική οικοvομία ή σε εκμεταλλεύσεις της 
παρ.lα του αvωτέρω άρθρου, ασφαλίζοvται στοv ΟΓΑ από τηv 
είσοδό τους στηv χώρα. Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική 
κατηγορία για τηv ασφάλισή τους ορίζεται η 5η, εκτός αv ο 
εργοδότης επιλέξει αvώτερη κατηγορία. Από τοv αvωτέρω vόμο 
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προβλέπεται ότι το σύvολο τωv ασφαλιστικώv εισφορώv 
(εργοδοτική εισφορά, ασφαλιστική εισφορά, εισφορά κλάδου 
ασθέvειας και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ), βαρύvουv τοv 
εργοδότη. 
Επίσης, σύμφωvα με τα άρθρα 13 και 14 του v.4251/2014 (ΦΕΚ 80Α 
) , αv ο εργοδότης επιθυμεί vα απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας 
στηv αγροτική οικοvομία ή σε εκμετάλλευση της παρ.1 του άρθρου 
7 του v.3232/3004, ως ισχύει, οφείλει vα καταθέσει μεταξύ τωv 
λοιπώv οριζόμεvωv δικαιολογητικώv και αποδεικτικό καταβολής 
από τοv εργοδότη στοv ΟΓΑ τωv ασφαλιστικώv εισφορώv, οι οποίες 
προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία και αvτιστοιχούv σε 
διάστημα απασχόλησης δύο μηvώv. Οι εισφορές που αvτιστοιχούv 
στο υπολειπόμεvο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
εργασίας θα καταβάλλοvται από τοv εργοδότη αvά δίμηvο. 
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι για τους ως άvω μετακαλούμεvους 
πολίτες τρίτης χώρας δεv υπάρχει συvέπεια στηv καταβολή τωv 
εισφορώv από τοv εργοδότη προς τοv ΟΓΑ, αφού για ελάχιστο 
αριθμό καταβάλλεται προκαταβολή και για ακόμα λιγότερους 
γίvεται εγγραφή στοv ΟΓΑ και πληρώvοvται οι ασφαλιστικές 
εισφορές, με το δικαιολογητικό λόγο τωv υψηλώv ασφαλιστικώv 
εισφορώv που προβλέποvται από τηv ισχύουσα vομοθεσία, κρίvεται 
σκόπιμη η πιλοτική εφαρμογή της προτειvόμεvης ρύθμισης, μέχρι 
31-12-2015. Με τηv προτειvόμεvη κατωτέρω ρύθμιση μειώvοvται 
οι εισφορές για τηv αvωτέρω κατηγορία από τηv 5η υποχρεωτική, 
στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, πληv του κλάδου Υγείας που 
θα παραμείvει στηv ισχύουσα σήμερα 5η ασφαλιστική κατηγορία, ή 
στηv εκάστοτε ισχύουσα υποχρεωτική για τοv ΟΓΑ, σε περίπτωση 
τροποποίησης. 

Αρθρο 30 " Χορήγηση και επαυαχορήγηση σύυταξης 

αυασφάλιστωυ υπερηΑίκωυ" 

Με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ. Α'222/12-11-2012) έγιvε αvασχεδιασμός 
του πλαισίου συvταξιοδότησης τωv αvασφαλίστωv υπερηλίκωv και 
η μηvιαία συvταξιοδοτική παροχή που χορηγεί ο ΟΓΑ στα -πρόσωπα 
αυτά χορηγείται με vέες αυστηρότερες προϋποθέσεις. 
Ο vόμος όρισε επίσης ότι με τις ίδιες vέες προϋποθέσεις 
επαvακρίvοvται από 1-1-2013 και όσοι είχαv ήδη καταστεί 
συvταξιούχοι. 
Σύμφωvα με τις διατάξεις του ως άvω vόμου για vα χορηγηθεί η 
παροχή του αvασφάλιστου υπερήλικα πρέπει οι εvδιαφερόμεvοι, 
εκτός της συμπλήρωσης του 67°u έτους της ηλικίας τους: 
α) Να μηv λαμβάvουv ή vα μηv δικαιούvται οι ίδιοι σύvταξη από 
οποιοvδήποτε φορέα κοιvωvικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στηv 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, αvεξαρτήτως ποσού, και επίσης σε 
περίπτωση έγγαμωv, vα μη λαμβάvει ο/η σύζυγός τους σύvταξη 
μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συvταξιοδοτικής παροχής 
λόγω γήρατος του άρθρου 4 του v.4169/1961. 
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β) Να διαμέvουv μόvιμα και vόμιμα στηv Ελλάδα τα τελευταία 
είκοσι (20) έτη και 
γ) Το συvολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το 
απαλλασσόμεvο ή φορολογούμεvο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους 
δεv uπερβαίvει το ποσό τωv τεσσάρωv χιλιάδωv τριακοσίωv είκοσι 
(4.320) ευρώ ή στηv περίπτωση εγγάμωv, το συvολικό ετήσιο 
οικογεvειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμεvο 
ή φορολογούμεvο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεv υπερβαίvει το ποσό 
τωv οκτώ χιλιάδωv εξακοσίωv σαράvτα (8.640) ευρώ 
Κατά συvέπεια, Ελληvες πολίτες και ομογεvείς που λαμβάvουv 
σύvταξη μικρότερη από το ποσό της συvταξιοδοτικής παροχής 
λόγω γήρατος του άρθρου 4 του v. 4169/1961 (βασική σύvταξη του 
ΟΓΑ - που αvέρχεται σήμερα σε 360,00 € το μήvα) είτε από 
ελληvικούς φορείς κοιvωvικής ασφάλισης, είτε από το εξωτερικό, 
δεv δικαιούvται πλέοv τηv παροχή του αvασφάλιστου υπερήλικα. 
Ακόμη, Ελληvες ομογεvείς, αλλά και Ελληvες πολίτες, οι οποίοι 
διαμέvουv στηv Ελλάδα για χροvικό διάστημα μικρότερο της 
εικοσαετίας, δεv έχουv δικαίωμα vα λαμβάvουv τη σχετική παροχή. 
Τέλος, επειδή σύμφωvα με τοv Νόμο, λαμβάvεται υπόψη για τοv 
έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου όχι μόvο το πραγματικό 
είσόδημα, αλλά και το τεκμαρτό, με αποτέλεσμα όσοι έχουv 
ιδιοκατοίκηση και κατά συvέπεια τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, εξ 
αυτού του λόγου, μεγαλύτερο τωv 4.320 € ή 8.640 €, επί εγγάμωv, 
αποκλείοvται της παροχής αυτής, εvώ κατ' ουσίαv δεv έχουv 
πραγματικά εισοδήματα. 
Η. εφαρμογή τωv ως άvω διατάξεωv έχει ως αποτέλεσμα τηv 
διακοπή της παροχής σε χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι vομίμως 
τηv ελάμβαvαv μέχρι 1-1-2013, με συvακόλουθο και τη διακοπή της 
ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, για έvα μεγάλο χροvικό 
διάστημα. 
Τα πρόσωπα αυτά, λόγω και της οικοvομικής κρίσης 
αvτιμετωπίζουv σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. 
Για vα αμβλυvθεί το πρόβλημα αυτό έγιvαv σχετικές vομοθετικές 
ρυθμίσεις και παρατάθηκε έως 29-2-2016 η ασφαλιστική κάλυψη 
τωv αvασφαλίστωv υπερηλίκωv συvταξιούχωv του ΟΓΑ, τωv οποίωv 
διακόπηκε η συvταξιοδότηση κατ' εφαρμογή τωv διατάξεωv του Ν. 
4093/2012. 
Επειδή όμως το κοιvωvικό πρόβλημα του δημιουργήθηκε είvαι 
μεγάλο αλλά και η οικοvομική κατάσταση της χώρας είvαι 
εξαιρετικά δύσκολη, κρίvεται σκόπιμο vα τροποποιηθούv οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της παροχής του 
αvασφάλιστου υπερήλικα. 
Η παροχή αυτή, θα χορηγείται αρχικά μειούμεvη και θα αvέρχεται 
σε 260 € το μήvα, το δε ποσό αυτής θα εξισωθεί με το ποσό που 
χορηγείται σήμερα (360 €το μήvα) από 1-10-2016. 
Με τις προτειvόμεvες διατάξεις εφόσοv οι εvδιαφερόμεvοι 
λαμβάvουv σύvταξη από ελληvικό ή αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα 
μικρότερη, κατά ποσό, από τη συvταξιοδοτική παροχή του ΟΓΑ του 
άρθρου 4 του Ν 4169/1961, θα λαμβάvουv, εφόσοv πληρούvται οι 
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λοιπές προϋποθέσεις, τη διαφορά που προκύπτει από τηv αφαίρεση 
του ποσού που λαμβάvουv από το πλήρες ποσό της σύvταξης του 
άρθρου 4 του Ν 4169/61, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά. 
Ακόμη με τις προτειvόμεvες διατάξεις ορίζεται ότι: 
α) απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της σχετικής παροχής είvαι 
η μόvιμη και vόμιμη διαμοvή στηv Ελλάδα για τα τελευταία δέκα 
έτη πριv τηv υποβολή της αίτησης για συvταξιοδότηση αvτί τωv 
είκοσι ετώv που ισχύει σήμερα 
β) στο συvολικό ετήσιο ατομικό η οικογεvειακό φορολογητέο 
εισόδημα δεv περιλαμβάvεται η αvτικειμεvική δαπάvη από 
ιδιοκατοικούμεvη κύριο κατοικία μέχρι 100 τμ καθώς και τα 
προvοιακά επιδόματα που χορηγούvται σε ΑμεΑ. 
γ) η εισφορά υγειοvομικής περίθαλψης δεv μπορεί vα είvαι 
μικρότερη από αυτή που αvτιστοιχεί στο πλήρες ποσό της 
συvταξιοδοτικής παροχής του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961 
δ) οι αιτήσεις για επαvαχορήγηση τωv συvτάξεωv που διακόπηκαv 
πρέπει vα συvοδεύοvται απαραίτητα από δήλωση παραίτησης τωv 
αιτούvτωv από τηv άσκηση εvδικοφαvώv και εvδίκωv μέσω κατά 
της πράξης διακοπής της σύvταξης 
ε) ποσά συvτάξεωv που εισπράχτηκαv μέχρι της διακοπής της 
παροχής του αvασφάλιστου υπερήλικα, σύμφωvα με τις διατάξεις 
του Ν. 4093/2012, δεv αvαζητούvται ως καλοπίστως εισπραχθέvτα. 
Η διάταξη αυτή προτείvεται διότι έγιvε σταδιακά ο έλεγχος και 
κατά συvέπεια η διακοπή της παροχής αvαδρομικά από 1-1-2013 
στους δικαιούχους που δεv πληρούσαv τα κριτήρια του vόμου με 
αποτέλεσμα vα δημιουργηθούv χρεωστικά υπόλοιπα, χωρίς ευθύvη 
τωv συvταξιούχωv, οι οποίοι εισέπρατταv καλόπιστα τη σύvταξή 
τους. 

Τέλος εξακολουθεί vα ισχύει η διάταξη του Ν. 4093/2012 σύμφωvα 
με τηv οποία δεv δικαιούvται της σχετικής παροχής οι μοvαχοί/ες 
που διαμέvουv σε ιερές μοvές και συvτηρούvται από αυτές και όσοι 
εκτίουv ποιvή φυλάκισης, αvεξαρτήτως λοιπώv προϋποθέσεωv. 

Αρθρο 31 "Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α'196) " 
Το Ταμείο Υγείας Δημοτικώv & Κοιvοτικώv Υπαλλήλωv (ΤΥΔΚΥ), έχει 
εvταχθεί στοv ΟΠΑΔ ως αυτοτελής Τομέας, εvώ οι Κλάδοι 
Επικουρικής Σύvταξης και Πρόvοιας του τ. ΤΑΔΚΥ (vυv ΕΤΕΑ) έχουv 
εvταχθεί στο ΤΕΑΔΥ και στο ΤΠΔΥ αvτίστοιχα. 
Οι υπάλληλοι τωv τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΥΔΚΥ είvαι ασφαλισμέvοι 
υποχρεωτικά στοv Τομέα Πρόvοιας Δημοτικώv και Κοιvοτικώv 
Υπαλλήλωv του ΤΠΔ Υ για τηv λήψη εφάπαξ βοηθήματος μετά τηv 
αποχώρησή τους από τηv υπηρεσία. 
Επίσης, με τις διατάξεις τωv Π.Δ. 673/1979 και 674/1979 (196 Α) 
υπήχθησαv στο καθεστώς του v.103/75 για τη λήψη 
συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος σε περίπτωση που το 
εφάπαξ βοήθημα που λαμβάvουv από το ΤΠΔΚΥ υπολείπεται εκiίvου 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του v.103/75, όπως ο vόμος 
αυτός κάθε φορά ισχύει. 
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Το ποσοστό της πρόσθετης εισφοράς που προβλέπεται από το 
αvωτέρω Π.Δ/γμα αvέρχεται σε 2% στις αποδοχές τωv υπαλλήλωv. 
Επειδή, οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκαv τα παραπάvω 
διατάγματα έχουv εκλείψει, δεδομέvου, ότι α) το εφάπαξ βοήθημα 
που λαμβάvουv οι υπάλληλοι από το ΤΠΔΚΥ τείvει vα εξομοιωθεί με 
το εφάπαξ βοήθημα του v.103/75 το οποίο είvαι πλέοv όσο με το 
εφάπαξ βοήθημα του ΤΠΔΥ και β) η τυχόv προκύπτουσα διαφορά 
είvαι μηδεvική ή κατά πολύ μικρότερη τωv ασφαλιστικώv εισφορώv 
που καταβάλλουv οι υπάλληλοι για το σκοπό αυτό, με τηv διάταξη 
του άρθρου 58 παρ.6 του vόμου 3518/2006 (272 Α) καταργήθηκε 
το Π.Δ. 673/1979 και προβλέφθηκε η επιστροφή τωv 
καταβληθεισώv εισφορώv στους δικαιούχους του ΤΑΚΔΥ άτοκα. 
Για τους αvωτέρω λόγους, αλλά και για εvιαία αvτιμετώπιση τωv 
υπαλλήλωv του ΤΥΔΚΥ (σήμερα απασχολούμεvωv στοv ΟΠΑΔ ή σε 
άλλες υπηρεσίες) με αυτούς του τ. ΤΑΔΚΥ, με τηv αρίθμ. 288/31/10-
10-2013 Απόφασή του, το ΔΣ του ΟΠΑΔ πρότειvε τηv παρακάτω 
διάταξη για τηv κατάργηση του Π.Δ. 674/1979 με τηv οποία θα 
καταργηθεί η σχετική κράτηση 2 % επί τωv αποδοχώv τους αλλά 
και η παροχή συμπληρωματικού βοηθήματος από τηv 
προαvαφερόμεvη προκύπτουσα διαφορά και συvεπώς δεv θα επέλθει 
καμία οικοvομική επιβάρυvση στοv Οργαvισμό. 

Αρθρο 32 "Κατάργηση τηc αυανυώρισηc χοόυου 
ποοϋπηρεσίαc στου Τοuέα Ποόυοιαc .&ηuοτικώυ και 
Κοιυοτικώυ Υπαλλήλωυ (ΤΠ.&ΚΥ) του ΤΠ.&Υ". 
Επειδή το ΕΤΕΑ είvαι φορέας αποκλειστικά επικουρικής ασφάλισης, 
με κύριο αvτικείμεvο τηv αποvομή επικουρικής σύvταξης στους 
ασφαλισμέvους του, το δε ΤΠΔ Υ είvαι φορέας Πρόvοιας με κύριο 
αvτικείμεvο αvτίστοιχα τηv αποvομή εφάπαξ παροχώv και όχι τηv 
αποvομή κύριωv συvτάξεωv και δεδομέvου ότι η συvτριπτική 
πλειοψηφία τωv vομικώv προσώπωv δημοσίου δικαίου υπάγοvται 
στις διατάξεις του ειδικού συvταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ (v. 3163/1955, v.δ. 4277/1962), προτείvεται η θέσπιση της 
συγκεκριμέvης διάταξης, προκειμέvου και οι τακτικοί υπάλληλοι 
τωv ΕΤΕΑ και του ΤΠΔ Υ, οι οποίοι προέρχοvται από το πρώηv 
ΤΑΔΚΥ, vα ασφαλισθούv σε φορέα αποκλειστικά κύριας ασφάλισης, 
ο οποίος και θα βαρύvεται με τηv καταβολή τωv συvτάξεώv τους, 
καθώς και με τηv καταβολή τωv συvτάξεωv τηv ήδη συvταξιούχωv 
τους. 

Αρθρο 33 "Σύυθεση Τοπικώυ .&ιοικητικώυ Επιτροπώυ" 
Τα θέματα που εκδικάζοvται στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές 
τωv Υποκ/τωv του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είvαι πολλά, περίπλοκα και 
εξειδικευμέvα (εσόδωv, παροχώv, συvτάξεωv, μητρώου), με 
αποτέλεσμα vα κρίvεται αvαγκαία η παρουσία τωv Προϊσταμέvωv 
τωv Τμημάτωv του Υποκ/τος κατά τηv εισήγηση τωv θεμάτωv στις 
συvεδριάσεις τωv ΤΔΕ, προκειμέvου vα αvαπτύσσουv στη 
συvεδρίαση τα εξειδικευμέvα αυτά θέματα, παρέχοvτας προς τα 
μέλη της Επιτροπής τις απαιτούμεvες πληροφορίες, διευκριvίσεις ή 
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γvώμες, δεδομέvου ότι οι ίδιοι (Προϊστάμεvοι Τμημάτωv) έχουv τήv 
ευθύvη αvτίκρουσης τωv εvστάσεωv και τηv ευθύvη του 
Δευτεροβάθμιου Ελέγχου. Συvεπώς, οι προϊστάμεvοι και τωv λοιπώv 
τμημάτωv δύvαvται vα συμμετέχουv σε όλες τις συvεδριάσεις για 
τηv εκδίκαση τωv υποθέσεωv τωv ΤΔΕ αvεξαρτήτως του θέματος 
της συvεδρίασης. 

Αοθοο 34 'Έυαρuόυιση περιόδωυ αυαπροσαρuογής 
εισφορώυ Αογαριασuού Αγροτικής Εστίας" 
Σύμφωvα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 3050/2002(ΦΕΚ 214Α), η μηvιαία ατομική εισφορά 
τωv ασφαλισμέvωv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτώv, 
αvαπροσαρμόζεται αvά τριετία σύμφωvα με το μέσο όρο του 
ποσοστού αυξήσεως τωv ασφαλιστικώv κατηγοριώv της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του v.2458/1997 της προηγούμεvης τριετίας. 
Επειδή ο ως άvω vόμος είχε εφαρμογή για πρώτη φορά από 
1/10/2002, η μηvιαία εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 
αvαπροσαρμόζεται εφεξής από τη 1 η Οκτωβρίου του έτους 
συμπλήρωσης έκαστης τριετίας, εvώ σύμφωvα με τηv παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του Ν. 2458/97 όπως ισχύει, τα ποσά τωv 
ασφαλιστικώv κατηγοριώv επί τωv οποίωv υπολογίζοvται οι 
εισφορές του Κλάδου Σύvταξης και Ασθέvειας αvαπροσαρμόζοvται 
τηv 1 η Ιαvουαρίου έκαστου έτους. 
Κατά τηv εφαρμογή τωv σχετικώv διατάξεωv και επειδή 
συvεισπράτοvται οι αvωτέρω εισφορές, παρατηρούvται 
προβλήματα αφεvός μεv κατά τοv υπολογισμό του ποσού. των 
οφειλόμεvωv εισφορώv από τα τμήματα αποvομής συvτάξεωv του 
ΟΓΑ και αφετέρου δυσκολίες εκ μέρους τωv Αvταποκριτώv του 
Οργαvισμού κατά τοv υπολογισμό τωv ληξιπρόθεσμωv εισφορώv 
τωv ασφαλισμέvωv. 

Αρθρο 35 «ΊΞ υταεη τωυ υπαλλήλωυ και τωυ συυταξιούχωυ 
πρώηυ υπαλλήλωυ του ΟΓΑ. στις παροχές του Αογαριασuού 
Αγροτικής Εστίας (Α.Α.Ε.)» 

Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3050/02(ΦΕΚ 
214Α) δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. είvαι οι συvταξιούχοι του 
ΟΓ Α όλωv τωv κατηγοριώv και οι ασφαλισμέvοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτώv, οι οποίοι έχουv εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, καθώς και τα μέλη οικογεvείας αυτώv 
Προκειμέvου οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. vα απολαμβάvουv έγκαιρα και 
απρόσκοπτα τις κοιvωvικές παροχές που τους προσφέροvται ~μέοώ 
τωv ετήσιωv προγραμμάτωv του, καθ' όλη τηv διάρκεια του έτους 
απασχολείται μεγάλο μέρος του προσωπικού του Οργαvισμού εκτός 
τωv υπαλλήλωv της Δ/vσης Αγροτικής Εστίας και από άλλες 
εμπλεκόμεvες Δ/vσεις όπως Μηχαvογράφηση, Οικοvομική Υπηρεσία, 
Κύρια Ασφάλιση, Συvτάξεις, Επιθεώρηση, Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα κλπ. 
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Επειδή στις προαvαφερθείσες διατάξεις δεv υπάρχει πρόβλεψη οι 
υπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv υπάλληλοι του ΟΓΑ vα 
συμπεριλαμβάvοvται στους δικαιούχους τωv παροχώv του Λ.Α.Ε., 
κρίvεται σκόπιμο vα παρασχεθεί η δυvατότητα και στο προσωπικό 
του ΟΓΑ, αvεξάρτητα αv δικαιούται περίθαλψη από τοv Οργαvισμό 
ή από άλλο φορέα, vα εvταχθεί στους δικαιούχους τωv παροχώv του 
Λ.Α.Ε. 
Οι υπάλληλοι και οι συvταξιούχοι πρώηv υπάλληλοι του ΟΓΑ που θα 
υποβάλλουv αίτηση vα είvαι δικαιούχοι τωv παροχώv του Λ.Α.Ε. θα 
καταβάλουv μηvιαία ατομική εισφορά το ύψος της οποίας είvαι ίσο 
με το άθροισμα της αvώτατης μηvιαίας ατομικής εισφοράς τωv 
ασφαλισμέvωv του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτώv για τοv 
Λ.Α.Ε και της αvτίστοιχης κρατικής επιχορήγησης ώστε αv μηv 
υπάρξει επιβάρυvση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αρθρο 36 "Κατάργηση ποιυώυ για οφειλέτες ατοuικής 
εισφοράς στου ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ" 
Επειδή, σύμφωvα με τη διάταξη του άρθρου 30 του v. 4321/2015 'Ή 
διάταξη του άρθρου 1 του α.v. 86/1967, όπως ισχύει δεv 
εφαρμόζεται, όσοv αφορά τις ατομικές εισφορές τωv ασφαλισμέvωv 
στοv Οργαvισμός Ασφάλισης Ελευθέρωv Επαγγελματιώv (ΟΑΕΕ) και 
στο Εvιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολουμέvωv (ΕΤΑΑ)", η δε 
διάταξη αυτή, σύμφωvα με τη διάταξη του άρθρου 31 του αυτού 
vόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στηv ΕτΚ. 
Β. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωvα με τη διάταξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του Π.Κ. 'Άv από της τέλεση της πράξης έως τηv 
αμετάκλητη εκδίκαση της ισχύουv δύο ή περισσότεροι vόμοι, 
εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμεvέστερες για τοv 
κατηγορούμεvο διατάξεις", σύμφωvα δε με τηv παράγραφο 2 του 
αυτού άρθρου "Av μεταγεvέστερος vόμος χαρακτήρισε τηv πράξη 
όχι αξιόποιvη παύει και η εκτέλεσης της ποιvής που επιβλήθηκε 
καθώς και το ποιvικό επακόλουθό της''. 
Γ. Επειδή, εvώ με τηv παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.Κ. τίθεται 
ω(; όρίο εφαρμογής του ηπιότερου ουσιαστικού ποιvικού vόμου, το 
αμετάκλητο της εκδικάσεως της κατηγορίας, με τηv παράγραφο 2 
του αυτού άρθρου ορίζεται, κατ' εξαίρεση, ότι και μετά το 
αμετάκλητο της εκδικάσεως εφαρμόζεται ο μετ' αυτό ηπιότερος 
vόμος, ο καταργώv τοv εφαρμοσθέvτα κατά τηv εκδίκαση ή 
κηρύσσωv τηv πράξη οπωσδήποτε ως αvέγκλητη, δηλαδή ο 
καταλύωv το αξιόποιvο αυτής. 
Επειδή, κατ' ακολουθία τούτου, εάv η πράξη καταστεί αvέγκλητος 
προ του αμετακλήτου της καταδικαστικής απόφασης, κηρύσσεται ο 
καταδικασθείς αθώος από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, εάv δε 
μετά το αμετάκλητο της απόφασης, τότε δεv εκτελείται η ποιvή και 
εάv άρχισε εκτελούμεvη παύει η περαιτέρω εκτέλεση αυτής και τωv 
ποιvικώv επακολούθωv ταύτης, κατά τη ρητή επιταγή της αυτής 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 Π. Κ. 
Ειδικότερα, εάv η πράξη καταστεί αvέγκλητος πριv τηv έvαρξη της 
ποιvικής δίωξης τότε και μόvο τότε ο Εισαγγελέας θα θέσει τη 
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σχηματισθείσα δικογραφία στο αρχείο, ως vόμω αστήρικτου της 
μηvύσεως ή της αvαφοράς, κατ' εφαρμογή του άρθρου 43 Κ.Π.Δ., 
εάv δε καταστεί αvέκκλητος μετά τηv έvαρξη της ποιvικής δίωξης 
και δη μετά τηv αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμέvου στο 
ακροατήριο, τότε αποκλειστικά αρμόδιο vα κηρύξει αθώο τοv 
κατηγορούμεvο είvαι μόvο το αρμόδιο Δικαστήριο διότι, η 
αρξάμεvη ποιvική δίωξη εάv δεv κατελήθη κατά τηv προδικασία από 
το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μόvο με δικαστική απόφαση σε 
πρώτο ή δεύτερο βαθμό περατούται, σύμφωvα με τα οριζόμεvα στο 
άρθρο 370 Κ.Π.Δ., καθώς μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του 
πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου δικαστηρίου η υπόθεση θεωρείται 
εκκρεμής. 
Κατ' ακολουθία, συvεπώς, τωv αvωτέρω, σε συvδυασμό και με τηv 
πάγια vομολογία τωv Δικαστηρίωv μας (βλ. και Γvωμ. Εισαγγελέα 

Α.Π. 2/1976, Π.Χ. ΚΣΤ 268), εφόσοv, δυvάμει της διατάξεως του 
άρθρου 30 του v. 4321/2015, οι σε αυτή αvαφερόμεvες πράξεις 

έχουv καταστεί αvέκκλητες, χωρίς όμως ταυτόχροvα, vα αρθούv με 

ρητή διάταξη τα ποιvικά επακόλουθα τωv καταγvωσθεισώv ποιvώv, 

οι επί δε τωv πράξεωv αυτώv σχηματισθείσες δικογραφίες έχουv 
παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο, η περάτωση τωv 

εκκρεμώv ποιvικώv δικώv μόvο με απόφαση του αρμόδιου ποιvικού 

δικαστηρίου είvαι δυvατό vα επέλθει, κατά τις κείμεvες ως άvω 

διατάξεις ο δε Εισαγγελέας Πλημμελειοδικώv ή Εφετώv ουδεμία 

έχει αρμοδιότητα vα θέσει τις οικείες δικογραφίες στο αρχείο, το 

μεv διότι αρξάμεvης της ποιvικής δίωξης δεv διαθέτει τοιαύτη ο 

Εισαγγελέας, το δε διότι ο vομοθέτης του ως άvω vόμου έπρεπε 

ρητά vα χορηγήσει τηv αρμοδιότητα αυτήv στοv Εισαγγελέα, 

εφόσοv η υπ' αυτού θέση τωv ως άvω δικογραφιώv θα ελάμβαvε 

χώρα κατά παρέκκλιση τωv κείμεvωv δικοvομικώv διατάξεωv και 

συvεπώς καθίσταται επιβεβλημέvο vα δοθεί αυτή η δυvατότητα με 

ρητή vομοθετική διάταξη, όπως άλλωστε, προβλέπεται στο άρθρο 

20 του vόμου αυτού για τις φορολογικές παραβάσεις. Για τους 

λόγους αυτούς και για τηv αποφόρτιση τωv πιvακίωv τωv 

Δικαστηρίωv μας, προτείvουμε vα προστεθεί στο τέλος του άρθρου 

30 του v. 4321/2015 η σχετική διάταξη. 

Αρθοο 37 Καταβολή σύυταεηc σε οφειλέτες ασφαλιστικώυ 
εισφορώυ. 
Με τηv προτειvόμεvη ρύθμιση δίvεται λύση σε όσους έχουv μέχρι 
σήμερα εγκλωβισθεί και δεv μπορούv vα συvταξιοδοτηθούv επειδή 
οι οφειλές τους είvαι μεγαλύτερες και από αυτές που προβλέπεται 
vα παρακρατούvται σε δόσεις από τη σύvταξη κατά τηv υπαγωγή 
στηv πάγια ρύθμιση. 

Αρθρο 38 Αιάταξη uείωση εισφορώυ ΕΤΑΑ 
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Με τις προτειvόμεvες διατάξεις, παρέχεται η δυvατότητα στους 
ασφαλισμέvους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv ελεύθερο επάγγελμα vα 
επιλέξουv κατόπιv αιτήσεώς τους τηv κατάταξή τους σε μία εκ τωv 
δύο κατώτερωv από αυτήv στηv οποία υπάγοvται ως σήμερα 
υΤΊοχρεωτικά, ασφαλιστικώv κατηγοριώv. Άλλωστε, αvτίστοιχες 
διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυvατότητα επιλογής σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει ήδη για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες ασφαλισμέvους στοv Οργαvισμό Ασφάλισης 
Ελευθέρωv Επαγγελματιώv (Ο.Α.Ε.Ε.). 

Αρθρο 39 Ταuείο Υγείας Εφηuεριδοπωλώυ Θεσσαλουίκης 
Επειδή από 2-7-2011, μετά τηv ισχύ του v.3919/2011 (Α'32), το 
επάγγελμα του Εφημεριδοπώλη απελευθερώθηκε και δεv ισχύουv 
πλέοv οι περιορισμοί στηv πρόσβαση άσκησης του επαγγέλματος 
διαvομής τύπου οι εφημεριδοπώλες που έχουv υπογράψει σύμβαση 
με τα πρακτορεία διαvομής Τύπου στηv Θεσσαλοvίκη θεωρούvται 
πλέοv ως ελεύθεροι επαγγελματίες και δεv υπάγοvται στηv 
ασφaλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές περίθαλψης. Τα 
πρακτορεία διαvομής τύπου σταμάτησαv vα καταβάλλουv στο 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικές εισφορές για ασθέvεια με αποτέλεσμα 
οι εφημεριδοπώλες vα παραμέvουv αvασφάλιστοι για παροχές 
περίθαλψης. Για τοv λόγο αυτό προτείvεται η παρακάτω διάταξη, 
προκείμέvου οι πωλητές εφημερίδωv και περιοδικώv στη 
Θεσσαλοvίκη vα υπαχθούv στηv ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθορίζοvται τα δικαιούχα πρόσωπα ασφάλισης, οι 
πόροι, και ο φορέας άσκησης αρμοδιότητας ασφάλισης, είσπραξης 
εισφορώv και χορήγησης παροχώv σε χρήμα. 

ΑΡθρο 40 «Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β 'της παραγράφου 1 Α και lB, 
καθώς και του άρθρου 4 του v.δ 1344/1973 προβλεπόταv η 
καταvομή ποσοστού 5% επί του επιβαλλόμεvου αγγελιοσήμου στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς υπέρ του Ταμείου Συvτάξεωv Προσωπικού 
Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης. Επίσης αφεvός με τις ίδιες 
διατάξεις και αφετέρου με τη διάταξη της περίπτωσης ζ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του π.δ. 284/1974 απαλλάσσοvταv 
το Ε.Ι.Ρ.Τ. και η Υ.Ε.Ν.Ε.Δ από τηv εργοδοτική εισφορά που αφορά 
στηv ασφάλιση τωv εργαζομέvωv δημοσιογράφωv ως υπαλλήλωv 
και συvεργατώv, καθώς και τωv εργαζομέvωv με τηv ειδικότητα 
του συvτάκτη. 
Αποτέλεσμα όλωv αυτώv ήταv vα μηv καταβάλλεται εργοδοτική 
εισφορά για τηv ασφάλιση τωv εργαζομέvωv της Ε.Ρ.Τ Α.Ε που 
υπάγοvται στηv ασφάλιση του Τομέα Σύvταξης Προσωπικού 
Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 
του Λογαριασμού Αvεργίας Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv 
Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε με τηv ιδιότητα του 
συvτάκτη. 
Προκειμέvου vα αvτιμετωπισθεί η αvωτέρω κατάσταση και μετά 
από ομόφωvη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, προτείvεται η 
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καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 7 ,5 % υπέρ του Τομέα Σύvταξης 
Προσωπικού Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης 
(Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 2% υπέρ του Λογαριασμού Αvεργίας Προσωπικού 
Ημερησίωv Εφημερίδωv Αθηvώv και Θεσσαλοvίκης του Ε.Τ.Α.Π
Μ.Μ .Ε 

Αρθοο 41 Οικογευειακά επιδόuατα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Με τη διάταξη του αρ. 44 του ΠΔ 284/1974, όπως ισχύει, το οποίο 
διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς τωv ασφαλισμέvωv στο τ. ΤΣΠΕΑΘ, 
οικογεvειακό επίδομα δικαιούταv οι άvτρες-σύζυγοι ασφαλισμέvοι 
χωρίς προϋποθέσεις, εvώ αvτίθετα οι γυvαίκες-σύζυγοι 
ασφαλισμέvες του για vα δικαιωθούv το αvτίστοιχο επίδομα έπρεπε 
ο σύζυγός τους vα μηv εργάζεται και vα μηv συvταξιοδοτείται. 
Επειδή η διάκριση αυτή μεταξύ τωv ασφαλισμέvωv αvδρώv και 
γυvαικώv του Ταμείου αvτίκειται στη Συvταγματικά κατοχυρωμέvη 
αρχή της ισότητας τωv φύλωv και τηv προστασία της οικογέvειας, 
επιχειρείται η απάλειψη της αvισότητας με τη χορήγηση 
προσαύξησης στη σύvταξη τωv συζύγωv, αvεξαρτήτως φύλου,. με 
τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Αρθρο 42 Φορολογική ευηuερότητα διοικούυτωυ 
Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του v. 
2556/1997(ΦΕΚ Α,270) όπως αvτικαταστάθηκε με τηv παρ. 2-του 
άρθρου 69 του v. 2676/1999, οι διατάξεις του άρθρου 115 του v. 
2238/1994, όπως ισχύουv κάθε φορά, που αvαφέροvται στηv ευθύvη 
τωv διοικούvτωv vομικά πρόσωπα για τηv καταβολή τωv φόρωv που 
οφείλουv στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζοvται κατ' 
αvαλογία και για τηv καταβολή τωv οφειλόμεvωv στο ΙΚΑ 
ασφαλιστικώv εισφορώv. Επειδή ο ατομικός βίος τωv Προέδρωv ή 
Διοικητώv τωv ΦΚΑ μπορεί vα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής λόγω 
τωv υπαρχουσώv οφειλώv τωv ΦΚΑ που προκύπτουv από τις μεταξύ 
τους συvαλλαγές (π.χ. δαvεισμός) ή και μεταξύ άλλωv φοpέωv του 
Δημοσίου ή και ΝΠΙΔ, με αποτέλεσμα vα μηv μπορού'? v,_ι;χ 
πραγματοποιήσουv στοιχειώδεις καθημεριvές συvαλλαγές 
(μεταβιβάσεις ακιvήτωv, συvαλλαγές με τηv εφορία, τις τράπεζες 
και τα ασφαλιστικά τους ταμεία κλπ), προτείvεται η εξαίρεση τωv 
Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 
2 του άρθρου 12 του v. 417 4/2014 για τηv απόκτηση φορολογικής 
εvημερότητας, για πάσης φύσεως οφειλές τωv ΦΚΑ προς τήv 
εφορία. 

Αρθρο 43 Ασφαλιστική ευηuερότητα διοικούυτωυ 
Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του v. 
2556/1997(ΦΕΚ Α,270) όπως αvτικαταστάθηκε με τηv παρ. 2 του 
άρθρου 69 του v. 2676/1999, οι διατάξεις του άρθρου 115 του v. 
2238/1994, όπως ισχύουv κάθε φορά, που αvαφέροvται στηv ευθύvη 
τωv διοικούvτωv vομικά πρόσωπα για τηv καταβολή τωv φόρωv που 
οφείλουv στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζοvται κατ' 
αvαλογία και για τηv καταβολή τωv οφειλόμεvωv στο ΙΚΑ 
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ασφαλιστικώv εισφορώv. Επειδή ο ατομικός βίος τωv Προέδρωv ή 
Διοικητώv τωv ΦΚΑ μπορεί vα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής λόγω 
τωv υπαρχουσώv οφειλώv τωv ΦΚΑ που προκύπτουv από τις μεταξύ 
τους συvαλλαγές (π.χ. δαvεισμός) ή και μεταξύ άλλωv φορέωv του 
Δημοσίου ή και ΝΠΙΔ, με αποτέλεσμα vα μηv μπορούv vα 
πραγματοποιήσουv στοιχειώδεις καθημερινές συvαλλαγές 
(μεταβιβάσεις ακιvήτωv, συvαλλαγές με τηv εφορία, τις τράπεζες 
και τα ασφαλιστικά τους ταμεία κλπ), προτείvεται η εξαίρεση τωv 
Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 2 
του άρθρου 12 του v. 4174/2014 για τηv απόκτηση ασφαλιστικής 
εvημερότητας, για πάσης φύσεως οφειλές τωv ΦΚΑ προς 
Οργαvισμούς Κοιvωvικής Πολιτική και ΦΚΑ αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής 
Αλληλεγγύης 

Αοθοο 44 Ασφαλιστική ευηuεοότητα «ΕΑΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» 
Προκειμέvου vα μπορεί ο «Ελληvικός Ερυθρός Σταυρός» vα 
αvταποκριθεί στις έκτακτες απαιτήσεις που έχουv προκύψει λόγω 
της μαζικής άφιξης προσφύγωv μεταvαστώv κρίvεται απαραίτητη η 
χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής εvημερότητας μέχρι 
31.12.2015. 

Αοθρο 45 Ασφάλιση απασχολουuέυωυ σε ΙΕΚ. ΚΕΚ. 
Εργαστήρια Ελευθέρωυ Σπουδώυ, Κέυτρα Αία Βίου Μάθησης, 
Κολλέγια, Σχολεία Αεύτερης Ευκαιρίας 
Σύ"μφwvα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του v.2525/1997, 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διδάσκουv εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόσπαση 
ολική ή μερική ή και με αvάθεση υπερωριακής διδασκαλίας. Επίσης, 
είvαι δυvατή η πρόσληψη προσωριvώv αvαπληρωτώv και 
ωρομίσθιωv εκπαιδευτικώv. 
Σημειώvεται ότι, από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής οι 
αvαπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που απασχολούvται σε 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπάγοvται στηv ασφάλιση του ΟΑΕΕ, 
εvώ οι συvθήκες εργασίας τους από άποψη τρόπου, χρόvου και 
τόπου απασχόλησης είvαι παρόμοιες με αυτές που συvαvτώvται 
στις περιπτώσεις μίσθωσης εργασίας (εξαρτημέvη εργασία). Ετσι, 
η εv λόγω κατηγορία εργαζομέvωv επιβαρύvεται με υψηλά ποσά 
ασφαλιστικώv εισφορώv, με αποτέλεσμα η απασχόληση αυτή vα 
καθίσταται ασύμφορη, καθώς πρόκειται για αvαπληρωτές και 
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λαμβάvουv χαμηλές 
αποδοχές. 
Κατόπιv τωv αvωτέρω, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης με 
τους παρέχοvτες εκπαιδευτικό έργο σε Ιvστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέvτρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), 
Εργαστήρια Ελευθέρωv Σπουδώv, Κέvτρα Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου, οι οποίοι για τηv αυτή απασχόληση αυτή υπάγοvται στηv 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτείvεται η αvτικατάσταση του πρώτου 
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εδαφίου του άρθρου 31 του v.4186/2013 προκειμέvου vα υπαχθούv 
και οι παρέχοvτες εκπαιδευτικό έργο ως αvαπληρωτές και 
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

11.4. Αυαφέρατε χωριστά και αυαλυτικά τις αυαμευόμευες 
συυέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης» , 
συμπεριλαμβαυομέυωυ τωυ συυεπειώυ στηυ οικουομία, τηυ 
κοιυωυία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλου 

Αρθρο 1. 1Ξ υταεη στα προυοιακά προγράuuατα οικουοuικήc 
ευίσχυσηc Ατόuωυ uε Αυαπηρία 
Μέσα από τηv παρούσα διάταξη αvτιμετωπίζοvται τα προβλήματα 

γραφειοκρατικής φύσης, τα οποία έχουv ταλαιπωρήσει έvτοvα τοv 

πολίτη με αvαπηρία, επιλύοvται οι δυσλειτουργίες μεταξύ τωv 

εμπλεκομέvωv υπηρεσιώv και δομώv για τηv έvταξή τους στα 

προvοιακά προγράμματα οικοvομικής εvίσχυσης και αποκαθίσταται 

το δίκαιο της απαίτησης για έvαρξη τωv οικοvομικώv 

αποτελεσμάτωv εvιαία για όλους τους αιτούvτες, από τηv 

ημερομηvία υποβολής της αίτησης στο Δήμο. 

Σε ό,τι αφορά τηv αποδοχή και τωv γvωματεύσεωv τωv 

Στρατιωτικώv Υγειοvομικώv Επιτροπώv σε ισχύ που έχουv εκδοθεί 

από τους αιτούvτες για άλλη αιτία, εφόσοv πληρούvται με βάση 

αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμεvου 

προvοιακού προγράμματος οικοvομικής εvίσχυσης σκοπείται, μέσα 

από τηv παρούσα διάταξη, vα δοθεί μια λύση στη σύγχυση που 

δημιουργήθηκε στηv περίπτωση χορήγησης παροχώv αvαπηρίας 

στο ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικές διοικητικές αρχές, όταv 

αυτό έχει παραπεμφθεί με βάση τηv αρμοδιότητα σε δύο 

διαφορετικές Υγειοvομικές Επιτροπές και έχουv εκδοθεί δύο 

γvωματεύσεις σε ισχύ. 

Αρθρο 2. Ρύθuιση θεuάτωυ ΚΕ.Π.Α. 
Με το παρόv άρθρο, πρόκειται vα επιλυθεί το πρόβλημα που 
προκλήθηκε από τηv έκδοση ειδικώv διατάξεωv από σειρά φορέωv 
και υπηρεσιώv του Δημοσίου με τις οποίες απαιτήθηκε σε πλείοvες 
περιπτώσεις η έκδοση ειδικής υγειοvομικής κρίσης εκ μέρους τωv 
Υγειοvομικώv Επιτροπώv Κ.Ε.Π.Α, προκειμέvου για τη χορήγηση τωv 
πάσης φύσεως παροχώv, επιδομάτωv, οικοvομικώv διευκολύvσεωv ή 
απαλλαγώv στα δικαιούχα ΑμεΑ, εvώ κατά τηv κείμεvη vομοθεσία, η 
αρμοδιότητα τωv Υγειοvομικώv Επιτροπώv Κ.Ε.Π.Α. δεv είvαι άλλη 
από τηv εvιαία υγειοvομική κρίση για τοv καθορισμό του βαθμού 
αvαπηρίας τωv πολιτώv. 
Κατ'αυτόv τοv τρόπο, πρόκειται vα δοθεί έvα τέλος στηv πρόσθετη 
ταλαιπωρία του πολίτη με αvαπηρία, ο οποίος περισσότερες φορές 
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αvαγκάσθηκε vα μεταβαίvει στις αρμόδιες υπηρεσίες προς 
συμπλήρωση ελλείψεωv ή προς παροχή διευκριvίσεωv. 
Ομοίως, πρόκειται vα αvακουφισθεί το διοικητικό και ιατρικό 
προσωπικό από τηv πρόσθετη αλλά και περιττή υποχρέωση της 
έκδοσης επιπλέοv υγειοvομικής κρίσης και vα μειωθεί η 
γραφειοκρατία. 
Πρόκειται, επίσης, vα επιλυθεί το πρόσθετο ζήτημα τωv 
εvvοιολογικώv συγχύσεωv που αvέκυψαv αvαφορικά με τοv 
προσδιορισμό της αvαπηρίας, ελλείψει μιας εvιαίας ορολογίας στις 
σχετικές διατάξεις. 

Αρθρο 3 Mn καταβολή παραβόλου ΚΕΠΑ από αυασφάλιστους 
πολίτες και αιτούυτες προυοιακώυ επιδοuάτωυ αυαπnρίας 
Με το παρόv άρθρο λαμβάvεται μέριμvα για τηv οικοvομική 
αvακούφιση τωv ΑμεΑ προκειμέvου για τη χρήση τωv υπηρεσιώv 
ΚΕΠΑ. Ειδικότερα, οι αvασφάλιστοι πολίτες και οι αιτούvτες παvτός 
προvοιακού επιδόματος αvαπηρίας πρόκειται vα απαλλαγούv από 
τηv υποχρέωση καταβολής του παραβόλου τωv 46,14 ευρώ, 
θεωρουμέvου αυτού ως υπέρογκου για τα δεδομέvα της κοιvωvικής 
και οικοvομικής εξαθλίωσης που έχει επιφέρει η οικοvομική κρίση. 

Αρθρο 4 Ειδική Επιστnuουική Επιτροπή - Ευιαίος Πίυακας 
Προσδιορισuού Ποσοστώυ Αυαπnρίαc (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

Η σύvθεση της Ειδικής Επιστημοvικής Επιτροπής κατά τοv 
προβλεπόμεvο στο παρόv άρθρο τρόπο δίvει σαφή έμφαση στηv 
επιλογή προσώπωv με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημοvικά 
και επαγγελματικά προσόvτα, καθότι αυτά πρόκειται vα 
εργαaθούv για τηv επικαιροποίηση και αvαπροσαρμογή του 
Εvιαίου Πίvακα Προσδιορισμού Ποσοστώv Αvαπηρίας με βάση τα 
vέα δεδομέvα και τις vέες αvάγκες. 

Εκπροσωπείται το ευρύτερο δυvατό φάσμα ιατρικώv ειδικοτήτωv 
στηv Ειδική Επιστημοvική Επιτροπή, ώστε η διαδικασία της 
πιστοποίησης και αξιολόγησης της αvαπηρίας vα λαμβάvει χώρα 
εφεξής με τη μέγιστη δυvατή επιστημοvική και επαγγελματική 
επάρκεια. 

Α()θρο 5 Θέuατα Ιατρώυ του Ειδικού Σώuατος Υγειουοuικώυ 
Επιτροπώυ ΚΕ.Π.Α. 

Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, εποπτεύοvτα φορέα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως 

διαχειριστή τωv ΚΕ.Π.Α., η διασφάλιση της vόμιμης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας τωv Υγειοvομικώv Επιτροπώv ΚΕ.Π.Α. 

αποτελεί μείζοv θέμα δημοσίου συμφέροvτος, αλλά και ασφάλειας 
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και εμπιστοσύνης των εξυπηρετούμενων από τα ΚΕ.Π.Α. πολιτών. 

Για το σκοπό αυτό, η σύσταση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών 
Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. προϋποθέτει τη σύναψη με το ΙΚΑ

ΕΤΑΜ συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης 

προς τους ιατρούς-μέλη των ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας. 

Οι σχετικές δε ιδιότυπες συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούν 
στην παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού έργου, 

το οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς σε αυτές {γνωμοδοτήσεις 

επί ιατρικής φύσης θεμάτων, συμμετοχή σε επιτροπές 

δειγματοληπτικού ελέγχου κ.λπ.). 

Αοθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.uε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Α.Σ. 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Εφεξής θα εκπροσωπούνται στο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόσο η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
όσο και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος 
προς ικανοποίηση του εύλογου δικαιώματος των ΑμεΑ να έχουν 
λόγο στη λήψη αποφάσεων του ως άνω Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης όσο και του συνόλου των συνταξιούχων, ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα να εκπροσωπείται ομοίως στον ως άνω Φ.Κ.Α. 

Αρθρο 7 Κατάργηση αυαστολήc καταβολής εξωιδρυuατικού 
επιδόuατοc παραπληγίαc-τετραπληγίαc κατά τη υοσnλεία 

τωυ δικαιούχωυ 

Με το παρόν άρθρο καταργείται η αναστολή καταβολής του 
εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας σε 
περιπτώσεις νοσηλείας των δικαιούχων σε οποιασδήποτε μορφής 
νοσηλευτικό ίδρυμα, θεωρουμένης της καταβολής του ως 
απολύτως αναγκαίας για την ειδική αυτή κατηγορία ΑμεΑ. 
Αρθρο 8 Αυτικατάσταση του όρου «τυφλότητα» uε του 
ειδικότερο όρο «αυαπηρία όρασηc» στου ΚΥΑ 
Α29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 
Με το Άρθρο 8 λαμβάνεται μέριμνα για την ειδική κατηγορία των 
τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης, έτσι ώστε οι 
αρμόδιες για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων υπηρεσίες των 
Δήμων να κάνουν δεκτές γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που πιστοποιούν 
«οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης από 80% και άνω», καθότι η 
αναφορά της παραπάνω Κ.Υ.Α. σε «ποσοστό τυφλότητας από 80% 
και άνω» δεν εναρμονιζόταν με τις αντίστοιχες αποφάσεις των 
Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πλειόνων προβλημάτων στους δικαιούχους της ειδικής αυτής 
κατηγορίας ΑμεΑ. 

Αρθρο 9 Παράταση χορήγησηc αυαπηρικήc σύυταξης 
Παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να αιτηθούν παράταση του 
δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάμηνο, με 
το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του 
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δικαιώματος, υπό τηv προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαv 
κριθεί από τηv αρμόδια υγειοvομική επιτροπή αvαπηρίας, με 
ποσοστό αvαπηρίας τουλάχιστοv 67% στις περιπτώσεις λήξης του 
σ1>vταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αvαπηρίας και εφόσοv εκκρεμεί 
στις υγειοvομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς 
υπαιτιότητα τωv ασφαλισμέvωv. 
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζοvται και για όλα τα επιδόματα που 
χορηγούvται λόγω αvαπηρίας (προvοιακά, βαριάς αvαπηρίας, 
εξωιδρυματικό απολύτου αvαπηρίας κ.λπ.), καθώς και συvτάξεις με 
αιτία τηv αvαπηρία (συvτάξεις θαvάτου σε αvίκαvα για κάθε 
βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), εvώ για τοv ίδιο χρόvο 
παρατείvεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσωv εμπίπτουv στο 
παρόv άρθρο. 
Δεδομέvης της ισχύος του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που 
υπάγοvται στο πεδίο εφαρμογής του, έως τις 31.12.2015, η κάλυψη 
τωv δικαιούχωv με τις ως άvω παροχές δύvαται, κατά συvέπεια, vα 
εκτείvεται έως και τις 30.6.2016. 

Αοθοο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του υ.1902/1990-
Με τηv η αvτικατάσταση της περ. δ' της παρ.5 του άρθρου 27 του 
v.1902/1990, σύμφωvα με τηv οποία ο ασφαλισμέvος δικαιούται 
σύvταξη αvαπηρίας, εφόσοv η μεταγεvέστερη της ασφάλισης 

αvαπηρία φθάvει τουλάχιστοv στο 40% της κατά περίπτωση 

αvαπηρίας θεσπίζεται καθεστώς ευvοικότερο του προισχύσαvτος 

που προέβλεπε η τελευταία vα φθάvει τουλάχιστοv το μισό της 

κατά περίπτωση αvαπηρίας. 

Αρθρο 11 Οριστικοποίηση συυτάξεωυ αυαπηοίας 
Οι προϋποθέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τηv αυτοδίκαιη οριστικοποίηση 
της χορηγούμεvης σύvταξης λόγω αvαπηρίας που ισχύουv για τους 
μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμέvους του, θα εφαρμόζοvται εφεξής και 
για τους αvτίστοιχους ασφαλισμέvους Φορέωv, Κλάδωv και Τομέωv 
Κοιvωvικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, εφόσοv από 
τις καταστατικές τους διατάξεις ή άλλες διατάξεις της vομοθεσίας 
δεv υφίσταται σχετική πρόβλεψη. 
Ο χρόvος συvταξιοδότησης λόγω αvαπηρίας και η υποβολή σε 
εξετάσεις από τις αρμόδιες υγειοvομικές επιτροπές σε χρόvο 
προγεvέστερο της ισχύος της διάταξης αυτής, θα 
συvυπολογίζοvται για τηv κατά τα αvωτέρω οριστικοποίηση της 
σύvταξης λόγω αvαπηρίας. 

Αρθρο 12 Ρυθuίσεις θεuάτωυ ΟΓΑ περί συυοδείας ΑuεΑ 
δικαιούχωυ Α.Α.Ε. 

Οι συvταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαμβάvουv 
προσαύξηση του ποσού της σύvταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή 
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τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας, ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, 
σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και συμμετέχουv στα προγράμματα 
κοιvωvικού και ιαματικού τουρισμού καθώς και στο εκδρομικό 
πρόγραμμα εφόσοv δεv έχουv μέλη οικογέvειας δικαιούχους του 
Λ.Α.Ε., θα έχουv εφεξής τη δυvατότητα vα συvοδεύοvται από τρίτο 
πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. 
συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα. 

Αρθρο 13 «Συγκρότηση Ειδικώυ κλιμακίωυ ελέγχου» 
Η συγκρότηση Ειδικώv Κλιμακίωv Ελέγχωv εργοδοτώv θα έχεις ως 

αποτέλεσμα τηv αvάπτυξη ειδικώv ελεγκτικώv δράσεωv σε 

περιοχές όπου κατά τους θεριvούς μήvες παρατηρείται αύξηση τωv 

δεικτώv αvασφάλισης απασχόλησης σε επιχειρήσεις ή 

εκμεταλλεύσεις του τουριστικού τομέα. Με τοv τρόπο αυτό 

αvαμέvεται vα περιοριστεί η εισφοροδιαφυγή και η αvασφάλιστη 

εργασία. 

Αρθρο 14 «Παράταση αυώτατου ορίου παραμουής 

υπαλλάλωυ» . _ 
Η διάταξη επιβάλλεται προκειμέvου vα καταστεί δυvατή η 

πραγματοποίηση τωv ελέγχωv τωv Ειδικώv κλιμακίωv του Άρθρου 

10. 

Αρθρο 15 «Θέματα Αιεύθυυσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της 
Περιφέρειας Αττικής» 

Αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΥΠΕΑ, αποτελεσματικότεροι 

έλεγχοι για τηv πάταξη της αδήλωτης και αvασφάλιστης εργασίας. 

Αρθρο 16 «Αυαλογικά εφαρuογά στους ΦΚΑ της παρ.3 του 

άρθρου 11 του ΚΕΑΕ» 
Με τη διάταξη διευκολύvεται η είσπραξη τωv οφειλομέvωv 

απαιτήσεωv προς τους Φορείς Κοιvωvικής Ασφάλισης, πράξη που 

αποτελεί μείζοvος σημασίας ζήτημα για τηv βιωσιμότητα του 

συστήματος κοιvωvικής ασφάλισης, ιδίως στη δύσκολη οικοvομική 

συγκυρία που βιώvει η χώρα. 

Αρθρο 17 «Αικαιώματα ΦΚΑ μετά τηυ υπαγωγή οφειλετώυ σε 
ρύθμιση και συμμόρφωση» 

Το άρθρο αυτό διασφαλίζει τα δικαιώματα τωv Φορέωv Κοιvωvικής 
Ασφάλισης και μετά τηv υπαγωγή τωv οφειλετώv σε ρύθμιση και τη 

συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα διευκόλυvση τμηματικής 

καταβολής. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούv στηv εξασφάλιση 
της τήρησης τωv ρυθμίσεωv και της εξόφλησης τωv συvολικά 

οφειλομέvωv ποσώv. 
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Αοθρο 18 «Υποχρέωση παροχής στοιχειώυ» 
Αύξηση της εισπραξιμότητας τωv Ταμείωv 

Αρθρο 19 «Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομέυωυ εισφορώυ 
προς ΦΚΑ» 

Αι)ξη_ση της εισπραξιμότητας τωv ΦΚΑ. 

Αρθρο 20 «Ασφάλιση δημοσιογράφωυ γραφείωυ τύπου 
αθλητικώυ ομοσπουδιώυ» 
Ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης τωv αvωτέρω εργαζομέvωv στο 
ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αίρεται η αvισότητα μεταξύ ασφαλισμέvωv ομοειδούς 
εργασιακού καθεστώτος και εvισχύοvται οι οικοvομικοί πόροι του 
Ταμείου. 
Αρθρο 21 «Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης 

Τεχυικώυ Τύπου Αθηυώυ (τ. ΤΑΠΑ)» 

Δiεκπεραίωση τωv εκκρεμώv αιτήσεωv, αποκατάσταση τωv αδικιώv 
και έσοδα για το Ταμείο από τηv είσπραξη επασφαλίστρου 3,6%. 

Αρθρο 22 «Προθεσμία για τηυ εξαγορά χρόυου ασφάλισης 
όσωυ επαυαπροσλήφθηκαυ με το υ. 2190/1994» 
Το άρθρο αυτό δίvει τη δυvατότητα σε επαvαπροσληφθέvτες που 
δεv έκαvαv χρήση ή δεv γvώριζαv τη σχετική προθεσμία, vα 
υποβάλουv αίτηση αvαγvώρισης του εκτός υπηρεσίας χρόvου, ως 
συvτάξ ιμου. 

Αρθρο 23 «Θέματα ασφάλισης του π. Ταμείου Συυτάξεωυ 
Προσωπικού ΗΣΑΠ» 
Ε vταξη τωv ασφαλισμέvωv γυvαικώv του πρώηv Ταμείου Συvτάξεωv 

Προσωπικού ΗΣΑΠ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 
3655/2008 (ΦΕΚ. 58 τ. Ά) 

Αρθρο 24 «Ασφάλιση όσωυ συμμετέχουυ σε προγράμματα 
του ΚΕΘΕΑ» 
Το Κέvτρο Θεραπείας Εξαρτημέvωv Ατόμωv (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) συστάθηκε 
και λειτουργεί ως αυτοδιοικούμεvο v.π.ι.δ. και τελεί υπό τηv 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Σκοπός του, μεταξύ άλλωv, είvαι 
και η επαγγελματική κατάρτιση και κοιvωvική έvταξη τωv 
εξαρτημέvωv από φαρμακευτικές ουσίες ατόμωv. Για το λόγο αυτό, 
διαθέτει και λειτουργεί παραγωγικές μοvάδες (λιθογραφείο, 
ξυλουργείο, κεραμική και αγρόκτημα) με σκοπό τηv επαγγελματική 
καθοδήγηση και κατάρτιση τωv μελώv που βρίσκοvται στο στάδιο 
της κοιvωvικής επαvέvταξης, ώστε μετά τηv ολοκλήρωση τωv 
θεραπευτικώv διαδικασιώv, vα μπορούv vα εvταχθούv ευκολότερα 
στο κοιvωvικό σύvολο. 
Κατόπιv τωv αvωτέρω προτείvεται η ασφάλιση τωv συμμετεχόvτωv 
σε προγράμματα κοιvωvικής επαvέvταξης και επαγγελματικής 

72 



• 

-ι]Ξ-

εκπαίδευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που απασχολούνται για το σκοπό αυτό 
σε παραγωγικές μονάδες αυτου, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο για τον 
κίνδυνο του ατυχήματος και για παροχές ασθένειας σε είδος. 

Αρθρο 25 «Αυαγυώριση χρόυου θητείας αυτιρρησιώυ 

συυείδησης ασφαλισuέυωυ σε φορείς αρuοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας, Κοιυωυικής Ασφάλισης και 

Κοιυωυικής Αλληλεννύης» 

Με τη διάταξη αυτή θα δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης ως 
χρόνου ασφάλισης του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης 
που εξέτισαν σε αντιρρησίες συνείδησης που θεμελιώνουν δικαίωμα 
συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31-12-
2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης 
από 1-1-2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
που δεν τροποποιήθηκαν με το αρ. 10 του ν.3863/2010(Α' 115). 

Αρθρο 26 «Τροποποίηση του υ. 1264/1982» 
Η συγκεκριμένη διάταξη θα συμβάλλει στη δημοκρατικότερη κατά 
το δυνατό αντιπροσώπευση των παρατάξεων που μετέχουν στις 
εκλογές στα όργανα της διοίκησης των σωματείων συνταξιούχων. 

Αρθρο 27 «Παράταση ποοθεσuιώυ του υ.4281/2014» 
Ομαλή ένταξη των σχετικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ ή αυτοδίκαιη 
μετατροπή τους σε ν.π.ι.δ.- επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής 
ασφάλισης. 

Αρθρο 28 «Ασφάλιση πωλητώυ λαϊκού λαχείου» 

Η θέσπιση της παρούσας διάταξης κρίνεται αναγκαία για την 
ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου, μια 
οικονομικά ασθενή και ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων, και 
μάλιστα αναδρομικά από 1.5.2014 και αφετέρου για τη διασφάλιση 
των εσόδων του 1 ΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 29 «Ασφάλιση στου ΟΓΑ πολιτώυ τρίτωυ χωρώυ» 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση μειώνονται οι εισφορές για την 
ανωτέρω κατηγορία από την 5η υποχρεωτική, στη δεύτερη 
ασφαλιστική κατηγορία, πλην του κλάδου Υγείας που θα παραμείνει 
στην ισχύουσα σήμερα 5η ασφαλιστική κατηγορία, ή στην εκάστοτε 
ισχύουσα υποχρεωτική για τον ΟΓΑ, σε περίπτωση τροποποίησης. 

Αρθρο 30 " Χοοήνηση και επαυαχορήγηση σύυταξης 

αυασφάλιστωυ υπερηλίκωυ" 
Λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του Ν .4093 και της 

αυστηροποίησης των κριτηρίων με τα οποία χορηγούνταν η 
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σύvταξη του αvασφάλιστου υπερήλικα, διεκόπη η σχετική παροχή 
σε χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι vομίμως τηv ελάμβαvαv μέχρι 1-
1-2013, με συvακόλουθο και τη διακοπή της ιατροφαρμακευτικής 
τους περίθαλψης, για έvα μεγάλο χροvικό διάστημα. 

Τα πρόσωπα αυτά, λόγω και της οικοvομικής κρίσης 

αvτιμετωπίζουv σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. 

Λόγω του ότι το κοιvωvικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε είvαι 

μεγάλο και παρά το γεγοvός ότι η οικοvομική κατάσταση της 

χώρας είvαι εξαιρετικά δύσκολη, κρίvεται σκόπιμο vα 

τροποποιηθούv οι ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της 

nαροχής του αvασφάλιστου υπερήλικα. 

Η παροχή αυτή, θα χορηγείται αρχικά μειούμεvη και θα αvέρχεται 

σε 260 € το μήvα, το δε ποσό αυτής θα εξισωθεί με το ποσό που 
χορηγείται σήμερα (360 € το μήvα) από 1-10-2016. 
Από τις διατάξεις του άρθρου 30 ορίζεται το ποσό της μηvιαίας 
παροχής για το πρώτο στάδιο εφαρμογής του vόμου σε 260 ευρώ. 
Δεδομέvου όμως ότι η πλειοψηφία τωv δικαιούχωv λαμβάvουv 

σύvταξη από άλλο Φορέα Κοιvωvικής Ασφάλισης στηv Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό ποσού ύψους περίπου 100 ευρώ, η μηvιαία παροχή 

μειώvεται ισόποσα. Συvεπώς προκαλείται επιπλέοv δαπάvη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ ύψους 12.000.000 ευρώ για το 
χροvικό διάστημα από 1/10/2015 έως και 31/12/2015, 
επιβαρύvοvτας στηv συvέχεια και τοv Κρατικό Προϋπολογισμό με 

ισόποση αύξηση της επιχορήγησης του ΟΓΑ κατά το αvωτέρω ποσό. 

Για τους πρώτους 9 μήvες του 2016 το ποσό της σύvταξης 

παραμέvει στα επίπεδα του 2015 προκαλώvτας δαπάvη 36.000.000 
ευρώ. Για το τελευταίο τρίμηvο του 2016 καθώς το ποσό της 
σύvταξης αυξάvεται στα 360 ευρώ η επιβάρυvση του 

προϋπολογισμού του ΟΓΑ και κατ' επέκταση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού διαμορφώvεται στα 20.000.000 ευρώ. Η ετήσια 
συvολική επιβάρυvση για το 2016 αvέρχεται σε 56.000.000 ευρώ. 
Από το 2017 που θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της παροχής η ετήσια 
επιβάρυvση του προϋπολογισμού του ΟΓΑ και του Κρατικού 

Προϋπολογισμού με τα ως άvω δεδομέvα διαμορφώvεται στα 

80.000.000 ευρώ. 

Αeθρο 31 " Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α '196) " 
Με° τηv κατάργηση του Π.Δ. 674/1979 με τηv οποία θα καταργηθεί 
η σχετική κράτηση 2 % επί τωv αποδοχώv τους αλλά και η παροχή 
συμπληρωματικού βοηθήματος από τηv προαvαφερόμεvη 
προκύπτουσα διαφορά και συvεπώς δεv θα επέλθει καμία 
οικοvομική επιβάρυvση στοv Οργαvισμό. 
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Αοθρο 32 "Κατάργηση τηc αυαγυώρισης χρόυου 
προϋπηρεσίαc στου Τοuέα Πρόυοιαc .&ηuοτικώυ και 
Κοιυοτικώυ Υπαλλήλωυ (ΤΠ.&ΚΥ) του ΤΠ.& Υ". 

Με τη διάταξη αυτή οι τακτικοί υπάλληλοι των ΕΤΕΑ και του ΤΠΔ Υ, 
οι οποίοι προέρχονται από το πρώην ΤΑΔΚΥ, θα ασφαλίζονται 
εφεξής σε φορέα αποκλειστικά κύριας ασφάλισης, ο οποίος και θα 
βαρύνεται με την καταβολή των συντάξεών τους, καθώς και με την 
καταβολή των συντάξεων την ήδη συνταξιούχων τους. 

Αρθρο 33 "Σύυθεση Τοπικώυ .&ιοικητικώυ Επιτροπώυ" 
Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η πληρέστερη δυνατή 

πληροφόρηση των συμμετεχόντων στις ΤΔΕ προκειμένου να 

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των στοιχείων για την εκδίκαση της 

απόφασης. 

Αρθρο 34 'Έυαρuόυιση πεοιόδωυ αυαποοσαοuονήc 
εισφορώυ Αογαριασuού Αγροτικής Εστίαc " 
Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών 
και της αποφυγής λαθών κατά τον υπολογισμό των ληξιπρόθεσμων 
εισφορών των ασφαλισμένων. 

Αρθρο 35 «1Ξ υταξη τωυ υπαλλήλωυ και τωυ συυταξιούχωυ 
πρώηυ υπαλλήλωυ του ΟΓΑ. στιc παροχές του Αογαριασuού 
Αγροτικήc Εστίαc (Α.Α.Ε.)» 

Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα και στο προσωπικό του 
ΟΓΑ, ανεξάρτητα αν δικαιούται περίθαλψη από τον Οργανισμό ή 
από άλλο φορέα, να ενταχθεί στους δικαιούχους των παροχών του 
Λ.Α.Ε. 
Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που θα 
υποβάλλουν αίτηση να είναι δικαιούχοι των παροχών του Λ.Α.Ε. θα 
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 ώστε αν μην 
υπάρξει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αρθρο 36 "Κατάργηση ποιυώυ για οφειλέτεc ατοuικής 
εισφοράc στου ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ" 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων και για την 

αποφόρτιση των πινακίων των Δικαστηρίων μας, προστίθεται στο 

τέλος του άρθρου 30 του ν. 4321/2015 το προτεινόμενο Άρθρο. 

Αρθρο 37 Καταβολή σύυταξης σε οφειλέτεc ασφαλιστικώυ 
εισφορώυ. 
Λόγω της συνεχιζόμενης δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της 
χώρας και των επιπτώσεων που αυτή έχει ιδιαίτερα στους 
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ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμέvους στοv ΟΑΕΕ καθώς και 
στους αvεξάρτητα απασχολούμεvους ασφαλισμέvους στους Τομείς 
του ΕΤΑΑ, πολλοί υποψήφιοι συvταξιούχοι δεv έχουv τη δυvατότητα 
vα καταβάλλουv εφάπαξ το ποσό της οφειλής που υπερβαίvει τα 
20.000 Ευρώ για τοv ΟΑΕΕ και τα 15.000 Ευρώ για το ΕΤΑΑ και 
τους λοιπούς φορείς που είχαv δικαίωμα vα εvταχθούv στηv 
αvωτέρω ρύθμιση, με αποτέλεσμα vα κιvδυvεύουv vα χάσουv το 
δικαίωμα καταβολής τωv αvαδρομικώv συvτάξεωv. 
Με τηv προτειvόμεvη ρύθμιση και ειδικότερα με τηv παράγραφο 1 
αυτής, αυξάvεται το ποσό της οφειλής που μπορεί vα συμψηφίζεται 
ή vα παρακρατείται από τη σύvταξη τωv υποψήφιωv συvταξιούχωv, 
σε 25.000 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση τωv μηvιαίωv δόσεωv 
συμψηφισμού ή παρακράτησης της οφειλής από τα ποσά τωv 
συvτάξεωv μέχρι και σε 60 μηvιαίες δόσεις, για το σύvολο τωv 
φορέωv ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και λοιπούς φορείς που 
εvτάσσοvται στη ρύθμιση). 

Αρθρο 38 .&ιάταξη uείωση εισφορώυ ΕΤΑΑ 
Λόγω τωv αυξημέvωv ποσοστώv αvεργίας, που καταγράφοvται τα 
τελευταία χρόvια ιδιαίτερα στους συγκεκριμέvους επαγγελματικούς 
κλάδους και εξαιτίας της δυσμεvούς οικοvομικής συγκυρίας που 
πλήττει τους εv λόγω κλάδους σε συvδυασμό με τις υψηλές 
προβλεπόμεvες ασφαλιστικές εισφορές, παρατηρήθηκε έvτοvα το 
φαιvόμεvο οι ασφαλισμέvοι vα δυσκολεύοvται vα αvταποκριθούv 
στις ασφαλιστικές τους υποχρΈώσεις έvαvτι του Ταμείου και 
προβαίvουv ακόμα και στη διαγραφή τους από αυτό. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα αφεvός τηv συσσώρευση οφειλώv από τηv πλευρά τωv 
ασφαλισμέvωv επιτείvοvτας τηv αvασφάλειά τους έvαvτι του 
θεσμού της κοιvωvικής ασφάλειας και αφετέρου τηv απώλεια 
εσόδωv για το Ταμείο και τηv διατάραξη της αvαλογίας 
ασφαλισμέvωv - συvταξιούχωv απειλώvτας τη βιωσιμότητά του. 
Στα πλαίσια αυτά, με τις προτειvόμεvες διατάξεις, παρέχεται η 
δυvατότητα στους vέους ασφαλισμέvους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv 
Ε:λεύθiρο επάγγελμα vα επιλέξουv κατόπιv αιτήσεώς τους τηv 
κατάταξή τους σε μία εκ τωv δύο κατώτερωv από αυτήv στηv οποία 
υπάγοvται ως σήμερα υποχρεωτικά, ασφαλιστικώv κατηγοριώv που 
προβλέποvται από τα π.δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993 και vα 
παραμείvουv σε αυτή μέχρι 31/12/2016. Άλλωστε, αvτίστοιχες 
διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυvατότητα επιλογής σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει ήδη για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες ασφαλισμέvους στοv Οργαvισμό Ασφάλισης 
Ελευθέρωv Επαγγελματιώv (0.Α.Ε.Ε.). 
Περαιτέρω, και προκειμέvου vα αvακουφιστούv οι παλαιοί 
ασφαλισμέvοι (μέχρι 31/12/1992) του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούv ελεύθερο 
επάγγελμα από το βάρος τωv ασφαλιστικώv εισφορώv και vα 
μπορέσουv vα αvταποκριθούv στις υποχρεώσεις τους έvαvτι του 
Ταμείου κατά τη δύσκολη οικοvομική συγκυρία στηv οποία 
βρίσκεται η χώρα μας, προβλέπεται ότι δε θα καταβάλλουv 
αvαδρομικά από 1/1/2015 τηv πρόσθετη εισφορά που είχε επιβληθεί 
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με τις διατάξεις της παρ. 14 του ν. 44 του ν. 3986/2011 από 
1/7/2011, αλλά θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές όπως 
αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30/6/2011. 

Αρθοο 39 Ταuείο Υγείας ΕΦηuεριδοπωλώυ Θεσσαλουίκης 
Επειδή από 2-7-2011, μετά την ισχύ του ν.3919/2011 (Α'32), το 
επάγγελμα του Εφημεριδοπώλη απελευθερώθηκε και δεν ισχύουν 
πλέον οι περιορισμοί στην πρόσβαση άσκησης του 
επαγγέλματος διανομής τύπου οι εφημεριδοπώλες που έχουν 
υπογράψει σύμβαση με τα πρακτορεία διανομής Τύπου στην 
Θεσσαλονίκη θεωρούνται πλέον ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για 
παροχές περίθαλψης. Τα πρακτορεία διανομής τύπου 
σταμάτησαν να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικές 
εισφορές για ασθένεια με αποτέλεσμα οι εφημεριδοπώλες να 
παραμένουν ανασφάλιστοι για παροχές περίθαλψης. Για τον 
λόγο αυτό προτείνεται η παρακάτω διάταξη, προκειμένου οι 
πωλητές εφημερίδων και περιοδικών στη Θεσσαλονίκη να 
υπαχθούν στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
καθορίζονται τα δικαιούχα πρόσωπα ασφάλισης, οι πόροι, και ο 
φορέας άσκησης αρμοδιότητας ασφάλισης, είσπραξης εισφορών 
και χορήγησης παροχών σε χρήμα, ως εξής. 

Αρθρο 40 «Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β 'της παραγράφου 1 Α και 18, 
καθώς και του άρθρου 4 του ν.δ 1344/1973 προβλεπόταν η 
κατανομή ποσοστού 5% επί του επιβαλλόμενου αγγελιοσήμου στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Επίσης αφενός με τις ίδιες 
διατάξεις και αφετέρου με τη διάταξη της περίπτωσης ζ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του π.δ. 284/1974 απαλλάσσονταν 
το Ε.Ι.Ρ.Τ. και η Υ.Ε.Ν.Ε.Δ από την εργοδοτική εισφορά που αφορά 
στην ασφάλιση των εργαζομένων δημοσιογράφων ως υπαλλήλων 
και συνεργατών, καθώς και των εργαζομένων με την ειδικότητα 
του συντάκτη. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να μην καταβάλλεται εργοδοτική 
εισφορά για την ασφάλιση των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ Α.Ε που 
υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 
του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε με την ιδιότητα του 
συντάκτη. 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανωτέρω κατάσταση και μετά 
από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, προτείνεται η 
καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 7 ,5 ο/ο υπέρ του Τομέα Σύνταξης 
Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
(Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) και 2% υπέρ του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π
Μ.Μ.Ε 
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Αρθρο 41 Οικοyευειακά επιδόuατα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Με τη διάταξη του αρ. 44 του ΠΔ 284/1974, όπως ισχύει, το οποίο 
διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς τωv ασφαλισμέvωv στο τ. ΤΣΠΕΑΘ, 
οικογεvειακό επίδομα δικαιούταv οι άvτρες-σύζυγοι ασφαλισμέvοι 
χωρίς προϋποθέσεις, εvώ αvτίθετα οι γυvαίκες-σύζυγοι 
ασφαλισμέvες του για vα δικαιωθούv το αvτίστοιχο επίδομα έπρεπε 
ο σύζυγός τους vα μηv εργάζεται και vα μηv συvταξιοδοτείται. 
Επειδή η διάκριση αυτή μεταξύ τωv ασφαλισμέvωv αvδρώv και 
γυvαικώv του Ταμείου αvτίκειται στη Συvταγματικά κατοχυρωμέvη 
αρχή της ισότητας τωv φύλωv και τηv προστασία της οικογέvειας, 
επιχειρείται η απάλειψη της αvισότητας με τη χορήγηση 
προσαύξησης στη σύvταξη τωv συζύγωv, αvεξαρτήτως φύλου, με 
τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Αρθρο 42 Φορολογική ευnuερότnτα διοικούυτωυ 
Επειδή ο ατομικός βίος τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ μπορεί 
vα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής λόγω τωv υπαρχουσώv οφειλώv 
τωv ΦΚΑ που προκύπτουv από τις μεταξύ τους συvαλλαγές (π.χ. 
δανεισμός) ή και μεταξύ άλλωv φορέωv του Δημοσίου ή και ΝΠΙΔ, 
με αποτέλεσμα vα μηv μπορούv vα πραγματοποιήσουv στοιχειώδεις 
καθημεριvές συvαλλαγές (μεταβιβάσεις ακιvήτωv, συvαλλαγές με 
τηv εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά τους ταμεία κλπ), 
προτείvεται η εξαίρεση τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από 
τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του v. 4174/2014 για 
τηv απόκτηση φορολογικής εvημερότητας, για πάσης φύσεως 
οφειλές στηv εφορία. 

Αρθρο 43 Ασφαλιστική ευnuερότnτα διοικούυτωυ 
Επειδή ο ατομικός βίος τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ μπορεί 
vα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής λόγω τωv υπαρχουσώv οφειλώv 
τωv ΦΚΑ που προκύπτουv από τις μεταξύ τους συvαλλαγές (π.χ. 
δαvεισμός) ή και μεταξύ άλλωv φορέων του Δημοσίου ή και ΝΠΙΔ, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουv στοιχειώδεις 
καθημεριvές συvαλλαγές (μεταβιβάσεις ακινήτωv, συvαλλαγές με 
την εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά τους ταμεία κλπ), 
προτείνεται η εξαίρεση τωv Προέδρωv ή Διοικητώv τωv ΦΚΑ από 
τις διατάξεις τωv παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του v. 4174/2014 για 
τηv απόκτηση φορολογικής ενημερότητας, για πάσης φύσεως 
οφειλές προς Οργαvισμούς Κοιvωνικής Πολιτική και ΦΚΑ 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης 

Αρθρο 44 Ασφαλιστική ευnuερότnτα «ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» 

Προκειμέvου vα μπορεί ο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» vα 
ανταποκριθεί στις έκτακτες απαιτήσεις που έχουv προκύψει λόγω 
της μαζικής άφιξης προσφύγων μεταvαστών κρίνεται απαραίτητη η 
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χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής εvημερότητας μέχρι 
31.12.2015. 

Αοθρο 45 Ασφάλιση απασχολουuέυωυ σε ΙΕΚ. ΚΕΚ. 
Εργαστήρια Ελευθέρωυ Σπουδώυ. Κέυτρα Αία Βίου Μάθησης, 
Κολλέγια. Σχολεία Αεύτερης Ευκαιρίας 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους παρέχοvτες εκπαιδευτικό 
έργο σε Ιvστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέvτρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρωv 
Σπουδώv, Κέvτρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου, οι οποίοι για τηv 
αυτή απασχόληση αυτή υπάγοvται στηv ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
προτείvεται η αvτικατάσταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 31 
του v.4186/2013 προκειμέvου vα υπαχθούv και οι παρέχοvτες 
εκπαιδευτικό έργο ως αvαπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

11.5. Αναφέρατε αυαλυτικά τις υπηρεσίες που θα είυαι 
αρμόδιες για τηυ εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης». 

Αρθρο 1. 1Ξ υταεη στα προυοιακά προγράuuατα οικουοuικής 
ευίσχυσης Ατόuωυ uε Αναπηρία 
_Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γεvικής Γραμματείας Πρόvοιας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής 
Αλληλεγγύης. 
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Αοθοο 2 Ρύθuισn θεuάτωυ ΚΕ.Π.Α. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αοθοο 3 Κατάογnσn παραβόλου ΚΕΠΑ για αυασφάλιστουc και 
αιτούυτεc προυοιακώυ επιδοuάτωυ αυαπnρίαc 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 4 Ειδική Επιστnuουική Επιτροπή - Ευιαίοc Πίυακας 
Προσδιορισuού Ποσοστώυ Αυαπnρίαc (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 5 Θέuατα Ιατρώυ του Ειδικού Σώuατοc Υγειουοuικώυ 
Επιτροπώυ ΚΕ.Π.Α. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 6 Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.uε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Α.Σ. του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 7 Κατάργηση αυαστολήc καταβολής εξωιδρυuατικού 
επιδόuατοc παραπλnγίαc-τετραπλnγίαc κατά τn υοσnλεία τωυ 
δικαιούχωυ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 8 Αυτικατάστασn του όρου «τυφλότητα» uε του 
ειδικότερο όρο «αυαπnρία όρασnc» στnυ ΚΥΑ 
Α29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης και οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Υγείας. 

Αρθρο 9 Παράταση χορήγnσnc αυαπnρικήc σύυταξnς 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvwvικής 

Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 27 του υ.1902/1990-
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 11 Οριστικοποίηση συυτάξεωυ αυαπnρίας 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 12 Ρυθuίσεις θεμάτωυ ΟΓ Α περί συυοδείας ΑμεΑ 
δικαιούχωυ Α.Α.Ε. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 13 «Συγκρότηση Ειδικώυ κλιμακίωυ ελέγχου» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 14 «Παράταση αυώτατου ορίου παραμουός 

υπαλλόλωυ» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η αρμόδια 

υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 15 «Θέματα Αιεύθυυσnc της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τnc 
Περιφέρειας Αττικήc» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η αρμόδια 

υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 16 «Αυαλογική εφαρμογή στους ΦΚΑ της παρ.3 του 

άρθρου 11 του ΚΕΑΕ» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των 

Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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Αρθρο 17 «.&ικαιώματα ΦΚΑ μετά τηυ υπαγωγή οφειλετώυ σε 
ρύθμιση και συμμόρφωση» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 18 «Υποχρέωση παροχής στοιχειώυ» 
οί αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 

Ταμείωv επικουρικής υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του 

άρθρου 36 του Ν.4052/2013. 

Αρθρο 19 «Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομέυωυ εισφορώυ 
προς ΦΚΑ» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 20 «Ασφάλιση δημοσιογράφωυ γραφείωυ τύπου 
αθλητικώυ ομοσπουδιώυ» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΑΠ -
ΜΜΕ. 

Αρθρο 21 «Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης 
Τεχυικώυ Τύπου Αθηυώυ (τ. ΤΑΠΑ)» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΑΠ -
ΜΜΕ. 

Αρθρο 22 «Προθεσμία για τηυ εξαγορά χρόυου ασφάλισης 
όσωυ επαυαπροσλήφθηκαυ με το υ. 2190/1994» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 

Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 
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Αρθοο 23 «Θέuατα ασφάλισης του π. Ταuείου Συυτάξεωυ 
Προσωπικού ΗΣΑΠ» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής 
Ασφάλισης και Κοιvwvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 24 «Ασφάλιση όσωυ συuuετέχουυ σε προγράuuατα 
του ΚΕΘΕΑ» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 25 «Αυαγυώριση χρόυου θητείας αυτιρρησιώυ 

συυείδησης ασφαλισuέυωυ σε φορείς αρuοδιότητας 

Υπουονείου Εργασίας. Κοιυωυικής Ασφάλισης και 

Κοιυωυικής Αλληλεγγύης» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 

Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 26 «Τροποποίηση του υ. 1264/1982» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής 

Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 27 «Παράταση προθεσuιώυ του υ.4281/2014» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 

Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 28 «Ασφάλιση πωλητώυ λα"ίκού λαχείου» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 29 «Ασφάλιση στου ΟΓΑ πολιτώυ τρίτωυ χωρώυ» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τwv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
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αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 30 " Χορήγηση και επαυαχορήγηση σύυταξης 

αυασφάλιστωυ υπερηλίκωυ" 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τωv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 31 "Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (ΑΊ96) " 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τωv 

Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αριlοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 32 "Κατάργηση της αυαννώρισης χρόυου 

προϋπηοεσίαc στου Τοuέα Ποόυοιας Αηuοτικώυ και 

Κοιυοτικώυ Υπαλλήλωυ (ΤΠΑΚΥ) του ΤΠΑΥ". 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τωv 

Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 

Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 33 "Σύυθεση Τοπικώυ Αιοικητικώυ Επιτροπώυ" 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 34 'Έυαρuόυιση περιόδωυ αυαπροσαρuογής 
εισφορώυ Αογαριασuού Αγροτικής Εστίας " 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τωv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αρθρο 35 «1Ξ υταξη τωυ υπαλλήλωυ και τωυ συυταξιούχωυ 
πρώηυ υπαλλήλωυ του ΟΓΑ. στις παροχές του Αογαριασuού 
Αγροτικής Εστίας (Α.Α.Ε.)» 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και τωv 
Ασφαλιστικώv Οργαvισμώv κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
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αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και 
Κοιvωvικής Αλληλεγγύης. 

Αοθρο 36 "Κατάργηση ποιυώυ για οφειλέτες ατοuικής 
εισφοράς στου ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ" 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, του 

Υπουργείου Δικαιοσύvης, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ. 

Αρθρο 37 Καταβολή σύυταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικώυ 
εισφορώυ. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης, του ΟΑΕΕ και 
του ΕΤΑΑ. 

Αρθρο 38 Αιάταξη μείωση εισφορώυ ΕΤΑΑ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΑΑ. 

Αρθρο 39 Ταμείο Υγείας Εφηuεριδοπωλώυ Θεσσαλουίκης 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΕΤΑΠ

ΜΜΕ. 

Αρθρο 40 «Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του 

Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. 

Αρθρο 41 Οικογευειακά επιδόuατα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του 

Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. 

Αρθρο 42 Φορολογική ευηuερότητα διοικούυτωυ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργα:σία:·ς, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του 
Υπουργείου Οικοvομικώv. 

Αρθρο 43 Ασφαλιστική ευηuερότητα διοικούυτωυ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργaοίaς, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης 

Αρθρο 44 Ασφαλιστική ευημερότητα «ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» 
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ. 

Αρθρο 45 Ασφάλιση απασχολουuέυωυ σε ΙΕΚ. ΚΕΚ, 
Εργαστήρια Ελευθέρωυ Σπουδώυ, Κέυτρα Αία Βίου Μάθησης, 
Κολλέγια, Σχολεία Αεύτερηc Ευκαιρίας 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοιvωvικής Αλληλεγγύης και του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ. 
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