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Τ ροnολογία-Π ροσθήκη 

Του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Στο σ/ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κύρωση 

της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και 
ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό 
δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» 

Αιτιολονική Έκθεση 

nι:ιο 2 μεuθυ (: την αποτελεσματική επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που προκύπτουν 
από την κατάργηση των αναφερομένων στην παρ.9 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α' 85) 
διατάξεων, κρίνεται αναγκαία η παράταση ισχύος τους. 

Αθήνα, ?.fJ/7 /20 6 

Γ�ύγκ�ος 
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Σχέδιο διάταξης 

Άρθρο .... 

Στην παρ.9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 {Α' 85), η φράση «Από την 1-8-2016» 
αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 15-9-2016». 

Αθήνα, �/7 fJ016 

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοιvωvικής Α1'ισης κιfσιvωvικής Αλληλ<γγύης 

' / c;/7 
ΓLούγκαλος / 
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Καταρvούuεvεc-τροποποιούuεvεc 

Η διάταξη τροποποιεί την παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (Α' 85) η οποία είχε ως 

εξής: 

«Από την 1-8-2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. δ', στο άρθρο 4 παρ. γ' 
του ν.δ. 465/1941 (Α'301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του ν.δ 158/1946 (Α'318), στο άρθρο 3 

παρ. Γ' του ν. 1872/1951 (Α'202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β του ν. 4041/1960 (Α36), στο 
άρθρο 4 του ν. δ. 4547 /1966(Α'192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α'243), 
στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν.1344/1973 (Α'36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/1989 (Α'222), 

στους ν. 248/1967, 1989/1991 καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι 
ασφαλισμένοι μισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή 
καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση 

αυτή της παραγράφου 4 του παρόντος». 
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Αριθμ. 272 / 29 / 2016 

ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος) 

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα σον Κυβερνοχώρο και του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων 
ρατσισnκής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω 

Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της 
Οδηγίας 2013140/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για nς επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την 
ανnκατάσταση της απόφασης-πλαισίου 20051222/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονισnκής και αντεγκλημαnκής πολιnκής 
και άλλες διατάξεις)). 

Α. Με την υπόψη τροπολογία μετατίθεται για τις 15-9-2016, από 1-8-2016 
που ισχύει, ο χρόνος κατάργησης της προβλεπόμενης, από τις αναφερόμενες 
στην παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 διατάξεις, εισφοράς 
(αγγελιόσημο). 

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται, επί του προϋπολογισμού του 
Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.) (ν.π.δ.δ. που χρηματοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό/φορέας Γενικής Κυβέρνησης), αύξηση εσόδων ύψους 8,5 εκ. 
ευρώ περίπου, από τη μετάθεση κατά ενάμιση μήνα του χρόνου κατάργησης 
της προαναφερόμενης εισφοράς. 

ΒΣ\έγγραφα\2016\ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ\τροπ. ΥΠΕΚΑΚΑ αγγελιόσημο 
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Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθuισης 

Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε 

μία «άλλη διάταξη)) που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

Η παράταση ισχύος των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (Α' 85) θα 
επιτρέψει την αποτελεσματική επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που προκύπτουν από την 

κατάργησή τους. 

Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη)) 

είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα. 

Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιλυθούν με αποτελεσματικό 
τρόπο εκκρεμή ζητήματα που προκύπτουν από την κατάργηση των αναφερομένων 

διατάξεων. 

Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης)), συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως 15.09.2016 η διάρκεια ισχύος των 

αναφερομένων στην παρ.9 του άρθρου 38 του Ν.4387 /2016 (Α' 85) διατάξεων. 

Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης». 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 


