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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης, που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υ-
πάγονται σε ρύθµιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Στη ρύθµιση του παρόντος υπάγονται νοµικά και φυ-
σικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής ι-
διότητας, τη διακοπή της επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της
οποίας δηµιουργήθηκε η οφειλή.

3. Στη ρύθµιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν και
οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις ο-
ποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθ-
µιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές του προηγού-
µενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να επηρεά-
ζονται οι όροι της ρύθµισης ως προς τους λοιπούς πι-
στωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεµεί διαδικασία υπαγω-
γής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη
ρύθµιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθµιση του
παρόντος είναι δυνατή µε τροποποίηση µόνο των σχετι-
κών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση του
ν. 4469/2017. 

4. Στη ρύθµιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει

ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεµεί διαδικασία υπαγωγής
οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθµι-
ση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθµιση του παρό-
ντος είναι δυνατή µόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί από
την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος. 

Άρθρο 2
Οφειλές µη µισθωτών

1. Το σύνολο των οφειλών των µη µισθωτών ασφαλι-
σµένων, που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, µε τις
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τό-
κους λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, δύναται να υπα-
χθεί στη ρύθµιση του παρόντος. Κύρια οφειλή που δηµι-
ουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπο-
λογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον ο-
ποίο αφορά, σύµφωνα µε ποσοστά υπολογισµού των α-
σφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της περί-
πτωσης  β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39, της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Ως βάση υπολογισµού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί
στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι πάσης φύ-
σεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω µη
εµπρόθεσµης καταβολής κύριας οφειλής που δηµιουρ-
γήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογί-
ζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής που προκύπτει
σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια. Ο επανυπολογι-
σµός των προηγούµενων εδαφίων λαµβάνει χώρα κατό-
πιν επιλογής του οφειλέτη.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΔ΄, 15 Μαΐου 2019,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, 

ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις



2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση, παρέ-
χεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και
τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως υπολογί-
ζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 έως την ηµεροµη-
νία υπαγωγής στη ρύθµιση.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις
που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 3
Οφειλές προς Ο.Γ.Α.

1. Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισµένων προς
Ο.Γ.Α., που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, µε τις
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τό-
κους λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, δύναται να υπα-
χθεί στη ρύθµιση του παρόντος.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση παρέ-
χεται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων
λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως έχουν διαµορ-
φωθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση. 

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις
που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών

1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την α-
πασχόληση εργαζοµένων, που δηµιουργήθηκαν έως και
31.12.2018, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω µη ε-
µπρόθεσµης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθµι-
ση του παρόντος.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση παρέ-
χεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων
και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως έ-
χουν διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη
ρύθµιση, ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφει-

λής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).
β) Σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής της κύριας ο-

φειλής, έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%). 
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις

παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις
που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 5
Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

1. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθη-
καν αχρεωστήτως σε ασφαλισµένο ή συνταξιούχο έως
και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθµιση του
παρόντος, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική από-

φαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω
των οφειλών αυτών. 

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση παρέ-
χεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και
τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως έχουν
διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµι-
ση. 

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις
που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120). 

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ. 

5. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των οφειλών της παρα-
γράφου 1 µε παρακράτηση των προβλεπόµενων δόσεων
από το ποσό της σύνταξης, η υπαγωγή στη ρύθµιση του
παρόντος συνεπάγεται την έναρξη της παρακράτησης
των δόσεων για την εξόφληση της εναποµένουσας ο-
φειλής από το ποσό της σύνταξης, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος, από τον επόµενο µήνα από την υ-
παγωγή στη ρύθµιση. Από την έναρξη της παρακράτη-
σης του προηγούµενου εδαφίου, η προγενέστερη ρύθµι-
ση παύει να ισχύει. 

Άρθρο 6
Οφειλές από περισσότερες αιτίες

Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες, κατά
τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5, οι οφειλές από κάθε
αιτία ρυθµίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλ-
λει αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθµισης. 

Άρθρο 7
Μετάπτωση από υφιστάµενη ρύθµιση

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρ-
θρου 1, η υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος συνεπά-
γεται τη µετάπτωση του υπολειπόµενου ποσού οφειλής
που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής,
η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθµιση του παρόντος. Στην
περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων
της προηγούµενης ρύθµισης. Ειδικά για συνταξιούχους
που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ο-
φειλών µε παρακράτηση των προβλεπόµενων δόσεων α-
πό το ποσό της σύνταξης, το υπολειπόµενο ποσό οφει-
λής παρακρατείται σε µέχρι εκατόν είκοσι (120) δόσεις,
χωρίς να απαιτείται προηγούµενη αίτηση του συνταξιού-
χου. Το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 8
Αµφισβητούµενες οφειλές και οφειλές που τελούν σε

αναστολή είσπραξης

1. Στη ρύθµιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν, µε
επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δηµιουρ-
γηθεί έως και 31.12.2018 και οι οποίες, κατά την ηµερο-
µηνία υπαγωγής στη ρύθµιση, τελούν σε αναστολή εί-
σπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόµου, ή αµφι-
σβητούνται µε την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθή-
µατος ή µέσου. 

2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
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φου 1 του άρθρου 17, η άρση της αναστολής είσπραξης
ή της αµφισβήτησης των οφειλών που δεν συµπεριλή-
φθηκαν στη ρύθµιση δεν συνεπάγεται την έκπτωση του
οφειλέτη από τη ρύθµιση του παρόντος. 

3. Μετά την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, δί-
χως να περιλαµβάνονται σε αυτή οι οφειλές της παρα-
γράφου 1, η µεταγενέστερη υπαγωγή των οφειλών αυ-
τών δεν είναι δυνατή, ακόµη και µετά την άρση της ανα-
στολής ή της αµφισβήτησης. 

Άρθρο 9
Δικαίωµα συνταξιοδότησης

1. Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθµιση, όπως αυτή
προκύπτει µετά τον υπολογισµό της σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 2 έως 6, είναι κάτω από το όριο που
ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115) και του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 68 του  ν. 4144/2013 (Α΄ 88), ο ο-
φειλέτης δικαιούται απονοµής σύνταξης, εφόσον πλη-
ρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Ει-
δικά για την εφαρµογή του παρόντος, το όριο που ορίζε-
ται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68
του ν. 4144/2013 διαµορφώνεται στο ποσό των έξι χιλιά-
δων (6.000) ευρώ για τους ασφαλισµένους του πρώην
Ο.Γ.Α. που συµπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους
µέχρι την 31.12.2019.

2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται σε
µηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 2 έως 6, που δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκα-
τόν είκοσι (120).

3. Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:
α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο ο-

φειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθµισης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 11. 
β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έ-

ως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η
υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθµισης. Οι δό-
σεις που αντιστοιχούν στο διάστηµα του προηγούµενου
εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της
σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά για το διάστη-
µα αυτό. Οι επόµενες δόσεις παρακρατούνται από το πο-
σό της σύνταξης κάθε επόµενου µήνα από αυτόν της έ-
ναρξης καταβολής της σύνταξης. Ειδικά κατά την περίο-
δο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη
παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχι-
στο ποσό δόσης. Η διαφορά µεταξύ του ποσού της οφει-
λόµενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου
ποσού δόσης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, πα-
ρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύ-
νταξης που καταβάλλεται αναδροµικά για το διάστηµα
αυτό. 
γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέ-

της υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) µη-
νών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το
σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα από
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επί-
δοση της απορριπτικής απόφασης. 

4. Αν η συνταξιοδότηση διακοπεί λόγω λήξης του δι-
καιώµατος, ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη
ρύθµιση.

5. Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφλη-
ση ασφαλιστικών οφειλών µε σκοπό τη συνταξιοδότηση

και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό, η ο-
φειλή δύναται να υπαχθεί στη ρύθµιση του παρόντος,
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ως εξής: 
α) Η αρχική οφειλή, δίχως τον συνυπολογισµό των κα-

ταβολών, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 2 έως 6.
β) Από το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύµφω-

να µε την περίπτωση α΄, αφαιρούνται τα εφάπαξ ποσά
που έχουν καταβληθεί.
γ) Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύµφωνα µε

τις περιπτώσεις α΄ και β΄, εντάσσεται στη ρύθµιση του
παρόντος. 
Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει µετά τον επα-

νυπολογισµό, είναι µικρότερο από αυτό που έχει κατα-
βληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται. 

Άρθρο 10
Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης

1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθµιση του πα-
ρόντος, όπως αυτή προκύπτει µετά τον υπολογισµό σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιο-
ποιείται κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και
αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω
µη εµπρόθεσµης καταβολής, κατά την κείµενη νοµοθε-
σία, επιβαρύνεται, από τον επόµενο µήνα από αυτόν της
υπαγωγής στη ρύθµιση, µε τόκο που υπολογίζεται µε βά-
ση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υ-
πολογιζόµενο. 

2. Αν µετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόµενη σε
χρονική περίοδο της ρύθµισης, είναι δυνατή είτε η εφά-
παξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθµιση µε α-
νακαθορισµό των ποσών της ρύθµισης.

3. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοι-
που αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη
µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό δόσεων.

Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης - Τηρητέα διαδικασία

1. Το δικαίωµα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη
ρύθµιση του παρόντος παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρό-
ντος υποβάλλεται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Κατ’ εξαίρεση, ό-
που υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του ΚΕΑΟ.

3. Για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, η διαδικασία
υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής µέ-
σω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ. Στους ο-
φειλέτες του άρθρου 2 που επιλέγουν επανυπολογισµό
της οφειλής παρέχεται ενηµέρωση για το ύψος της ο-
φειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και µετά τον επανυπο-
λογισµό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και
τη διαβίβαση της προσδιοριζόµενης, κατά τα προηγού-
µενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση
για την υπαγωγή στη ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του ΚΕΑΟ. 

4. Για τους οφειλέτες των άρθρων 4 και 5, υποβάλλε-
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ται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση µέ-
σω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ. 

5. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπα-
γωγής στη ρύθµιση είναι οι προϊστάµενοι των περιφερει-
ακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

6. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 9, η πρώτη δόση της ρύθµι-
σης καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε
επόµενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση.
Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζεται το
ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά

Για την παράγραφο 4 του άρθρου 1 προσκοµίζεται στις
περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δήλωση παραίτη-
σης από τη διαδικασία υπαγωγής των οφειλών προς Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθµιση του
ν. 3869/2010, σύµφωνα µε το άρθρο 294 Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 13
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος
υποβάλλεται έως 30.9.2019. 

Άρθρο 14
Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας

1. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται
οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας διµηνιαίας ι-
σχύος. 

2. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται
οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος, χορηγείται στις επιχειρήσεις της πε-
ρίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου,
εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδει-
κτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφει-
λές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδει-
κτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση πο-
σού ίσου µε την οφειλή. 

Άρθρο 15
Αναστολή ποινικών διώξεων και µέτρων εκτέλεσης

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι
όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος: 
α) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η

συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδι-
κά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβλη-
θεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέ-

τη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄
136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβλη-
θεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Άρθρο 16
Αναστολή παραγραφής οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υπο-
βληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος, α-
ναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθ-
µιση και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος
από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της τελευταίας
δόσης της ρύθµισης ή από την έκπτωση από τη ρύθµιση. 

Άρθρο 17
Απώλεια της ρύθµισης

1. Η ρύθµιση του παρόντος απόλλυται, εάν:
α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε

δύο (2) δόσεις της ρύθµισης. 
β) Δεν καταβληθούν βεβαιωµένες οφειλές που δηµι-

ουργήθηκαν µετά την 1.1.2019. Ειδικά επί µη µισθωτών
ασφαλισµένων, ως βεβαιωµένες οφειλές νοούνται αυτές
που προκύπτουν µετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρι-
σης, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 61501/3398/30.12.2016
(Β΄ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄ 4330) υπουργι-
κές αποφάσεις, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.
γ) Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) µηνών από την

άρση της αναστολής ή της αµφισβήτησης, οι οφειλές
που κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση τελού-
σαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ
του νόµου, ή αµφισβητούνταν µε την άσκηση προσφυ-
γής ή ένδικου βοηθήµατος ή µέσου και δεν υπήχθησαν
στη ρύθµιση του παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8. 
δ) Δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντι-

στοιχούν στο διάστηµα από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής α-
πόφασης, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 9. 

2. Η ρύθµιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που δηµι-
ουργήθηκαν µετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή εί-
σπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόµου, ή έχουν
υπαχθεί σε ρύθµιση, οι όροι της οποίας τηρούνται. 

3. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της
ρύθµισης, η ρύθµιση συνεχίζεται από τους κληρονόµους
του. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αποποίησης και
για τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκ-
πτωση του κληρονόµου. Σε περίπτωση προσώπων που
έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω θανάτου του ο-
φειλέτη, οι δόσεις της ρύθµισης παρακρατούνται από το
ποσό της σύνταξης που τους µεταβιβάζεται, σύµφωνα
µε τους όρους της ρύθµισης. 

4. Η απώλεια της ρύθµισης επιφέρει τις ακόλουθες συ-
νέπειες:
α) Την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης.
β) Την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως

προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω µη ε-
µπρόθεσµης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά
την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση, πριν τον τυχόν
επανυπολογισµό τους, και την κατάστασή τους ως ληξι-
πρόθεσµων και απαιτητών. Για τον υπολογισµό του οφει-
λόµενου ποσού, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη
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διάρκεια της ρύθµισης του παρόντος έως την απώλειά
της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. 
γ) Την άρση της αναστολής των µέτρων εκτέλεσης και

των ποινικών διώξεων του άρθρου 15. 
δ) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής µε όλα τα

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέσα. 

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επα-
νακαθορίζονται η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα του
άρθρου 11 και τα δικαιολογητικά του άρθρου 12, να πα-
ρατείνεται η προθεσµία του άρθρου 13 και να καθορίζο-
νται τυχόν ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 19
Σύνταξη λόγω θανάτου

1. Οι ηλικιακοί περιορισµοί του πρώτου, δεύτερου και
τρίτου εδαφίου της υποπαραγράφου Α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) καταρ-
γούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή α-
σφαλισµένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους
ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόµα και µετά την πα-
ρέλευση τριετίας.

2. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Β΄  της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«α) Είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 24ο έ-
τος της ηλικίας τους».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «τριών (3) ετών».

4. Στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Α΄  της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις
«ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται α-
πό τις λέξεις «ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%)».

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12
του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργά-
ζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποι-
αδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής
διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το πενή-
ντα τοις εκατό (50%) της σύνταξης, η οποία δεν µπορεί
να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων
α΄, β΄ και γ΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου
4.»

6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύ-
πτει από τον υπολογισµό του σύµφωνα µε το άρθρο 14,
είναι µεγαλύτερο του καταβαλλόµενου κατά την
12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαρα-
γράφου Α΄  της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του
µεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης,
όπως προκύπτει από τον υπολογισµό του σύµφωνα µε
το άρθρο 14, είναι µικρότερο του καταβαλλόµενου κατά
την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαραγράφου

Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλό-
µενου ως άνω ποσού.»

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και σε όσες αποφά-
σεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρµογή
του ν. 4387/2016.

Άρθρο 20
Αναγνώριση ως πλασµατικού χρόνου ασφάλισης
του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου 

Ο χρόνος πραγµατοποίησης των διδακτορικών σπου-
δών των µελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών
Επιστηµόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτού-
των και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδηµίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραµµατισµού
και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και µέχρι πέντε (5) έ-
τη, αναγνωρίζεται ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης
µε αίτηση του ενδιαφεροµένου και εξαγοράζεται, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του ν.
4387/2016, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί ανα-
γκαία προϋπόθεση διορισµού τους. Ο χρόνος του προη-
γούµενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο ό-
ριο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010
(Α΄ 120) και της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και αναγνωρίζεται τόσο για τη θε-
µελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για
την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση
µη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγµατοποίησης των διδα-
κτορικών σπουδών συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµε-
λίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον
προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος

ασφαλισµένου ή συνταξιούχου

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018
(Α΄ 56) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 

«ζ. Ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος α-
σφαλισµένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ι-
κανότητα και παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε εί-
δος ακόµα και µετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι
αργότερα από τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλι-
κίας τους.»

Άρθρο 22
Αναστολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018

1. Για τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργο-
δοτών και ασφαλισµένων που έχουν επαγγελµατική ε-
γκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέ-
ρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
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23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν υπαχθεί, µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 138), που κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196), ισχύουν οι
ακόλουθες ρυθµίσεις:
α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών

Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου 2018 έως Νοεµβρίου
2018 έως τις 31.12.2019. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υπο-
βληθεί, υποβάλλονται από 1.1.2020, παράλληλα µε τις
τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους µήνες.
β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών,

δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δόσε-
ων ρυθµίσεων έως τις 31.12.2019.
γ) Ειδικότερα οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του

ν. 4387/2016 που τίθενται σε αναστολή, εξοφλούνται α-
πό 1.1.2020 σε αντίστοιχες µηνιαίες δόσεις.
δ) Δόσεις ρυθµίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται

σε αναστολή, καταβάλλονται στο τέλος της ρύθµισης σε
αντίστοιχες µηνιαίες δόσεις.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
ν. 2556/1997 (Α΄270) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 23
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται

η προσκόµιση αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενηµερότητας

Η προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων ή

την εξόφληση τίτλων πληρωµής από το Δηµόσιο και
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζο-
νται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και
από αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή ή εξου-
σιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε
τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισµένης απαίτησης υπερβαίνει
τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του

άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) εξακολουθούν να
εφαρµόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστι-
κής ενηµερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον δι-
καιούχο στους διενεργούντες την πληρωµή ή την εξό-
φληση του τίτλου, κατά την πληρωµή ή την εξόφλησή
του. 
β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συµβάσεων δανεί-

ων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπεζες και
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα για ποσό άνω των έξι χιλιά-
δων (6.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 27 του
παρόντος. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
προσκοµίζεται από τον αντισυµβαλλόµενο στην τράπεζα
ή στο πιστωτικό ίδρυµα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της
δανειακής σύµβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από
τον εισπράττοντα.
γ) Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης εκτέ-

λεσης δηµοσίων έργων ή προµηθειών από το Δηµόσιο
Τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύ-
ουσα νοµοθεσία. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας προσκοµίζεται από τον υπόχρεο στην υπηρεσία
που υποβάλλεται η προσφορά. 
δ) Για τη συµµετοχή ως µέλος σε κοινοπραξία ή ως ε-

ταίρος σε οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή περιορισµένης ευ-
θύνης εταιρεία, από τον συµµετέχοντα. 
ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τµήµατα Αµειβόµε-

νων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρεί-

ες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
προσκοµίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Ε-
παγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 93
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
στ) Για τη µεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονι-

κής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα
τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, µε την επιφύλα-
ξη του άρθρου 25, εφόσον είναι ή ήταν:
αα) Φυσικό πρόσωπο υποκείµενο καταβολής ασφαλι-

στικών εισφορών ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορ-
φής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή
µη εταιρεία, συµµετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς και
κοινοπραξία.
ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, οµόρρυθ-

µης εταιρείας, οµόρρυθµο µέλος ετερόρρυθµης εταιρεί-
ας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διευθύνων σύµβουλος, διευθυ-
ντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής,
διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος συνεταιρισµού ή έ-
νωσης συνεταιρισµών, διευθυντής, διαχειριστής και γε-
νικά εντεταλµένος στη διοίκηση δηµόσιας, δηµοτικής και
κοινοτικής επιχείρησης και εκµετάλλευσης κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νοµικό πρόσωπο
αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισµού ε-
γκατεστηµένων στην Ελλάδα, ηµεδαπού ή αλλοδαπού
προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα εγκατεστηµένου στην Ελλάδα και σε κά-
θε είδους ιδρύµατα.
γγ) Υποκείµενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

οικοδοµικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν ε-
ντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της
σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης.
ζ) Για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακι-

νήτου από τον παρέχοντα το εµπράγµατο δικαίωµα, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης
υπέρ του Δηµοσίου, του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ δεν α-
παιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
η) Για τη µεταβίβαση µεταχειρισµένων επαγγελµατι-

κών αυτοκινήτων, µηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών ά-
νω των πέντε (5) µέτρων, ελικοπτέρων, ανεµοπτέρων, α-
εροσκαφών και επαγγελµατικών σκαφών αλιείας από
τον µεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη µεταβίβαση οχηµάτων
δηµοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας προσκοµίζεται µε την επιφύλαξη των παραγρά-
φων 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 40) και
του άρθρου 26 του παρόντος νόµου. 
θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δηµοπρασία ο-

ποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόµιση
στις επιτροπές δηµοπρασίας αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενηµερότητας. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δη-
µοσίου, των δήµων και κοινοτήτων, των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ.
178/2000 (Α΄ 165), η θεώρηση ή έγκριση µελετών, προϋ-
πολογισµών, εκθέσεων, γνωµατεύσεων, που εκδίδονται
από µετόχους του Ταµείου, αν δεν προσαχθεί το κατά το
προηγούµενο εδάφιο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας. 

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού 

ασφαλιστικής ενηµερότητας

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήµε-
ρος. 

2. Ασφαλιστικά ενήµεροι θεωρούνται:
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α) Φυσικά πρόσωπα υποκείµενα καταβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα ο-
ποία: 
αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές

στον ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από
1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, µετά το πέ-
ρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής
οφειλής, και παράλληλα καταβάλλουν, για το τρέχον έ-
τος χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας, το πο-
σό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη µηνι-
αία βάση υπολογισµού των εισφορών, και 
ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ΕΤΕΑΕΠ

και στον ΕΔΟΕΑΠ. 
β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία έκδο-

σης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, δεν
έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Ε-
ΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν υποβάλει τις απαιτη-
τές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). 
γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δηµόσιου το-

µέα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθε-
σία, καθώς και αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρω-
µές µε εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν
οφείλουν εισφορές από το έργο, για το οποίο χορηγείται
το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.
δ) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι ερ-

γοδότες ιδιωτικών οικοδοµικών και τεχνικών έργων και
δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το
οποίο χορηγείται το αποδεικτικό. 
ε) Τα πρόσωπα των προηγούµενων περιπτώσεων, εφό-

σον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι
της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:
αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβο-

λής ασφαλιστικών εισφορών, λαµβάνονται υπόψη οι α-
τοµικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το
φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους α-
πό τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις. 
ββ) Για τα νοµικά πρόσωπα λαµβάνονται υπόψη οι ο-

φειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για τις προσω-
πικές εταιρίες, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους
από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές
των φυσικών προσώπων που συµµετέχουν σε αυτές. 

Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση 
εµπράγµατου δικαιώµατος

1. Ειδικά για τη µεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αι-
τίας ή για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυ-
τού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
α) Αν υπάρχει ρυθµισµένη οφειλή και τηρούνται οι ό-

ροι της ρύθµισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕ-
ΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον
η οφειλή είναι διασφαλισµένη σύµφωνα µε τους όρους
που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 29.
Η οφειλή θεωρείται διασφαλισµένη ιδίως όταν παρέχε-
ται εµπράγµατη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας
του οφειλέτη ή όταν προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή
πιστωτικού ιδρύµατος ισόποσης αξίας. 
Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισµένη, χορηγείται από

τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει
θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπό τον όρο της πα-
ρακράτησης από το τίµηµα ποσού µέχρι του ύψους της
οφειλής.
β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθµισµένη, χο-

ρηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφει-
λής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας προς
τον σκοπό της µεταβίβασης, µε τον επιπρόσθετο όρο πα-
ρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίµηµα και α-
πόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συµβολαιογρά-
φο. 

2. Για τη µεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας,
εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, χορηγείται
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής
ενηµερότητας προς το σκοπό της µεταβίβασης ή της πα-
ραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.

Άρθρο 26
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

για µεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.

1. Ειδικά για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύουν
τα εξής:
α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις

του από πάσης φύσεως οφειλές µέχρι και το τέλος του
µήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτι-
κό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
β) Αν ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές

στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφει-
λής. 
Ο πωλητής υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία Μετα-

φορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας δήλω-
ση του τιµήµατος της µεταβίβασης. 
Αν το ποσό του δηλούµενου τιµήµατος είναι µεγαλύ-

τερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και
το ΕΤΕΑΕΠ, από το τίµηµα παρακρατείται και αποδίδεται
στους οικείους φορείς ποσό ίσο µε το ύψος των οφειλών
του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση ο-
φειλής που χορηγείται για τον σκοπό αυτόν. 
Αν το ποσό του δηλούµενου τιµήµατος είναι µικρότερο

του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το
ΕΤΕΑΕΠ, γίνεται εκτίµηση της αξίας του µεταβιβαζόµε-
νου οχήµατος από τριµελή επιτροπή, συγκροτούµενη µε
απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη από υπαλλήλους
της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών
της οικείας Περιφέρειας. 
Αν το τίµηµα είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το ενενήντα

τοις εκατό (90%) της εκτιµώµενης, σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο, αξίας του οχήµατος, η µεταβίβαση επι-
τρέπεται και είναι έγκυρη και από το τίµηµα παρακρατεί-
ται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο µε το
ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει α-
πό τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για τον σκοπό
αυτόν. Αν το τίµηµα είναι µικρότερο του ενενήντα τοις ε-
κατό (90%) της εκτιµώµενης αξίας του οχήµατος, η µε-
ταβίβαση δεν ολοκληρώνεται. 

2. Οι βεβαιώσεις της παραγράφου 1 δεν απαιτούνται
στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου
19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία πα-
ρακράτησης του τιµήµατος και απόδοσής του στους οι-
κείους φορείς και οι ειδικότητες των υπαλλήλων της αρ-
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µόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οι-
κείας Περιφέρειας που δύνανται να ορίζονται µέλη της
τριµελούς επιτροπής της παραγράφου 1.

Άρθρο 27
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

για δανειοδότηση

Ειδικά για τη σύναψη και την ανανέωση συµβάσεων
δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπε-
ζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα για ποσό άνω των έξι
χιλιάδων (6.000) ευρώ, σε περίπτωση µη ύπαρξης οφει-
λής σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ χορηγείται αποδεικτικό ασφα-
λιστικής ενηµερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης ρυθµι-
σµένης ή µη οφειλής, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, η ο-
ποία επέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας υπό την
προϋπόθεση ότι στους όρους της δανειακής σύµβασης
προβλέπεται η ολοσχερής ή τµηµατική καταβολή της ο-
φειλής προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση
της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

Άρθρο 28
Διάρκεια ισχύος αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενηµερότητας

1. Η ισχύς του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την ο-
ποία ζητείται, ορίζεται σε: 
α) Έξι (6) µήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέω-

ση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω µη απα-
σχόλησης προσωπικού.
β) Δύο (2) µήνες, αν υφίσταται ρυθµισµένη οφειλή και

οι όροι της ρύθµισης τηρούνται.
2. Σε περίπτωση ύπαρξης µη ρυθµισµένης οφειλής, κα-

θώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βε-
βαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέ-
λος του µήνα έκδοσής της, ανεξαρτήτως της πράξης ή
συναλλαγής για την οποία ζητείται.

Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται η
διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας
και της βεβαίωσης οφειλής, τυχόν απαλλαγές από την υ-
ποχρέωση προσκόµισής τους, το περιεχόµενό τους και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
άρθρων 23 έως 28.

Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δηµοσί-
ευση της απόφασης του άρθρου 29. Μετά την έναρξη ι-
σχύος των άρθρων 23 έως 28, σύµφωνα µε το προηγού-
µενο εδάφιο, καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Άρθρο 31
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής 

ικανότητας 2019-2020

1. Στον άµεσα ασφαλισµένο και τα µέλη της οικογένει-

άς του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές
υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από
1.3.2019 έως 29.2.2020 εφόσον:
α) Ο µισθωτός έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πε-

νήντα (50) ηµέρες ασφάλισης κατά το προηγούµενο η-
µερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν
από την ηµεροµηνία προσέλευσης ή επέλευσης του α-
σφαλιστικού κινδύνου.
β) Ο µη µισθωτός έχει συµπληρώσει τουλάχιστον δύο

(2) µήνες ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογια-
κό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την η-
µεροµηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούµενες ασφαλι-
στικές εισφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4387/2016.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου

23 του ν. 4529/2018. 
2. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υ-

γειονοµικής περίθαλψης σε είδος, από 1.3.2019 έως
29.2.2020, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης
των απαιτούµενων για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα η-
µερών ασφάλισης, στα κατωτέρω αναφερόµενα πρόσω-
πα και τα µέλη των οικογενειών τους:
α) Στους εργαζόµενους στην επιχείρηση µε την επω-

νυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστι-
κή Ζώνη Περάµατος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. 
β) Στους αναβάτες ιπποδροµιών, στους µαθητευόµε-

νους αναβάτες και στους προπονητές δροµώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του

ΕΦΚΑ ως µισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρ-

µογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της από
26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
που κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4576/2018.
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής

των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄196).

3. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές
υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο από
1.3.2019 έως 29.2.2020, των κατωτέρω προσώπων και
των µελών των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισµένων που έχουν κάνει χρήση των δια-

τάξεων των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαρα-
γράφου Α.3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και της παραγράφου 7 του άρθρου
30 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών,

που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου
4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄273).
γ) Των άνεργων ασφαλισµένων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. η-

λικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την ά-
σκηση του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65), παραµένουν άνεργοι και ανασφά-
λιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόµενες από τον
πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και
τηρούνται οι όροι της ρύθµισης. 

4. Στους ασφαλισµένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα µέλη
της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθε-
σµες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση
από τις επιτροπές της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του
ν. 2458/1997 (Α΄ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
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για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται από την απόφαση αυ-
τή.

5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 οι λέξεις «και µέχρι 65 ετών» αντικαθίστα-
νται µε τις λέξεις «και µέχρι 67 ετών». 

Άρθρο 32
Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου 
καταβολής του βοηθήµατος των µη µισθωτών 

της παραγράφου 2 του άρθρου 44 
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40
του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) µετά τις λέξεις, «καθώς και ο
χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας» προστίθε-
νται οι λέξεις «µισθωτών και ο χρόνος καταβολής του
βοηθήµατος των µη µισθωτών της παραγράφου 2 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)».

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α΄
160) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Οι ασφαλισµένοι άνδρες µέχρι την 31.12.1992
στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει
χρόνο ασφάλισης 4.500 ηµερών ή 15 ετών, από τον ο-
ποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλµατα, δικαιούνται σύνταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην υποπαράγραφο ΙΑ΄4 της παραγράφου ΙΑ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), µε τη συ-
µπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους µέχρι την
31.12.2012 και του 62ου έτους από την 1.1.2013 και ε-
φεξής. 
β) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµέ-

νων γυναικών µέχρι την 31.12.1992, σύµφωνα µε την
προηγούµενη περίπτωση και την παράγραφο 16 του άρ-
θρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), διαµορφώνεται ως ε-
ξής: αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συµπληρώ-
νουν τον συντάξιµο χρόνο της περίπτωσης α΄ το 2010,
ββ) στο 56ο έτος για όσες συµπληρώνουν τον συντάξιµο
χρόνο το 2011, γγ) στο 57ο έτος για όσες συµπληρώ-
νουν τον συντάξιµο χρόνο το 2012, και δδ) στο 62ο έτος
από την 1.1.2013 και εφεξής. 
Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κανονισµό

Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΚΒΑΕ) απαιτεί-
ται η πραγµατοποίηση χιλίων (1.000) τουλάχιστον ηµε-
ρών εργασίας στα επαγγέλµατα αυτά τα τελευταία δε-
καεπτά (17) χρόνια µέχρι τη συµπλήρωση του κατά περί-
πτωση οριζόµενου ορίου ηλικίας, σύµφωνα µε τις προη-
γούµενες περιπτώσεις ή µέχρι την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης συνταξιοδότησης.»

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης µε βάση τις
διατάξεις του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε-
παγγελµάτων ή µε άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτεί-
ται η πραγµατοποίηση χιλίων (1.000) ή πεντακοσίων
(500) ηµερών ασφάλισης εντός των τελευταίων δέκα
(10) ή δεκατριών (13) χρόνων πριν τη συµπλήρωση του
εκάστοτε οριζόµενου ορίου ηλικίας ή µέχρι την ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το χρονι-
κό αυτό διάστηµα επιµηκύνεται σε δεκαεπτά (17) έτη». 

Άρθρο 34
Ηµεροµηνία καταβολής µηνιαίων 

κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ηµεροµηνία καταβολής των µηνιαίων κύριων συ-
ντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται: 
α) Για τους µισθωτούς, η προτελευταία εργάσιµη ηµέ-

ρα του προηγούµενου µήνα.
β) Για τους µη µισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσι-

µη ηµέρα του προηγούµενου µήνα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ηµεροµηνίες της πα-

ραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται µετά από αι-
τιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής του σε φορείς που
καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε µηνιαία βά-
ση.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη α-
ντίθετη διάταξη καταργείται. 

Άρθρο 35
Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση
ιδιοκτητών, χρηστών και εκµεταλλευτών 

αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης

1. Ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για
τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκµεταλλευτές δηµόσιας
χρήσης (Δ.Χ.) αυτοκινήτων είναι η πρώτη ηµέρα του µή-
να έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως
αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ..

2. Ηµεροµηνία διακοπής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για
τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκµεταλλευτές Δ.Χ. αυτο-
κινήτων είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα διακοπής ά-
σκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από
τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρµόδιας Δ.Ο.Υ..

3. Ιδιοκτήτες, χρήστες ή εκµεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκι-
νήτων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ µέ-
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποί-
ους προκύπτει, κατ’ εφαρµογή του παρόντος, διακοπή
της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, µπορούν να συνεχί-
σουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για το σύνολο των
κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν µέχρι τη
διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περί-
πτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζε-
ται µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για
τους ασφαλισµένους του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλε-
ται δήλωση του ασφαλισµένου εντός προθεσµίας τριών
(3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προ-
αιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα
από αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα
του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα
αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν µπορεί να υποβλη-
θεί. 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη α-
ντίθετη διάταξη καταργείται.
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Άρθρο 36
Συντάξιµες αποδοχές πρώην ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ 

και ιδιοκτητών εφηµερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 
για το διάστηµα 1.1.2002 - 31.12.2016

1. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016,
του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλι-
σµένων στη πρώην Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών
του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τοµέας Σύνταξης Εφηµε-
ριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών), που
από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) υπουργική α-
πόφαση, ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές για το χρονι-
κό διάστηµα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρού-
νται οι οριζόµενες από το άρθρο 6 της υπ' αριθµ.
17481/1933 υπουργικής απόφασης (Παράρτηµα ΕΚ Φύλ-
λο 51, αναδηµοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστά-
θηκε µε την υπ' αριθµ. Φ. 10055/10947/791/7.8.2014 (Β΄
2268) υπουργική απόφαση.

2. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016,
του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλι-
σµένων του πρώην Περιφερειακού Τµήµατος Ασφάλισης
- Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τοµέας Σύνταξης Ε-
φηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλο-
νίκης), που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) υπουργική α-
πόφαση, ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές για το χρονι-
κό διάστηµα από 1.1.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι
οριζόµενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της υπ'
αριθµ. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄ 503) υπουργικής α-
πόφασης, όπως αντικαταστάθηκε µε την υπ' αριθµ.
Φ56/1077/13.6.2002 (Β΄ 768) υπουργική απόφαση.

3. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016,
του ανταποδοτικού τµήµατος της σύνταξης των ασφαλι-
σµένων στην πρώην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών
ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), που
από την 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι ε-
παγγελµατίες, ως συντάξιµες αποδοχές για το χρονικό
διάστηµα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται
οι οριζόµενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993 (Α΄ 184).

Άρθρο 37
Προσαύξηση συντάξεων σε περίπτωση εργατικών 

ατυχηµάτων ή επαγγελµατικής νόσου 

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής:

«3. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το
καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µικρό-
τερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισµό
τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφο-
ράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου
στους δικαιούχους.»

Άρθρο 38
Διεύρυνση των υπαγόµενων κατηγοριών 

ασφαλισµένων στο ΤΜΕΔΕ

Στο πρώτο εδάφιο της  παραγράφου 1 του άρθρου 86
του ν. 4387/2016 µετά τις λέξεις «µε αντικείµενο την Εγ-

γυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισµένων στον το-
µέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.» προστίθεται η φράση
«και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή µελε-
τητικό πτυχίο από την αρµόδια Διεύθυνση Μητρώου
Δ.15 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή την ε-
κάστοτε Αρµόδια Αρχή».

Άρθρο 39
Συµψηφισµός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

µε δικαιούµενα ποσά

Σε περιπτώσεις αναδροµικής ανάκλησης ευµενών διοι-
κητικών πράξεων και αναζήτησης ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων των ποσών παροχών λόγω της ανάκλησης,
δύναται ο ασφαλισµένος να υποβάλει αίτηση για χορή-
γηση λοιπών παροχών που µπορούσε να δικαιωθεί κατά
το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ανάκληση ή µεταγενέ-
στερα. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά τον χρό-
νο που ανατρέχει η ανακλητική πράξη ή κατά τον χρόνο
που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αιτού-
µενης αναδροµικά παροχής και διενεργείται συµψηφι-
σµός µεταξύ του οφειλόµενου από τον ασφαλισµένο πο-
σού και του ποσού που προκύπτει αν η παροχή χορηγού-
ταν κατά τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει η αίτηση. 

Άρθρο 40
Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη

Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄
115) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής, συµψηφίζονται ή πα-
ρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες µηνι-
αίες δόσεις που δεν µπορεί να είναι περισσότερες από ε-
ξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η πρώτη δόση παρακρα-
τείται από τον πρώτο µήνα απονοµής της σύνταξης. 
β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισµένου χρό-

νου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της µηνιαίας δό-
σης προκύπτει από τη διαίρεση του οφειλόµενου ποσού
µε τον µέγιστο αριθµό δόσεων, σύµφωνα µε την περί-
πτωση α΄. Αν µετά από νέα υγειονοµική κρίση παραταθεί
εκ νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισµένο χρόνο, ανε-
ξαρτήτως διάρκειας, αλλά µε συντάξιµο ποσοστό αναπη-
ρίας µικρότερο της προηγούµενης υγειονοµικής κρίσης,
το ποσό της µηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται µε τον ί-
διο ως άνω τρόπο. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωµα δεν
παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και προ-
σαυξήσεις), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί µε τιµές που
ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης συνταξιοδότη-
σης, γνωστοποιείται στον συνταξιούχο και αναζητείται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό
της µηνιαίας δόσης των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.»

Άρθρο 41
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία πα-
ρακρατείται από τις καταβαλλόµενες κύριες συντάξεις
και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξι-
ουχικές οργανώσεις µε σκοπό την οικονοµική τους ενί-
σχυση. Η µηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογα-
ριασµό που τηρείται στον ΕΦΚΑ µε σκοπό την οικονοµι-
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κή ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσε-
ων.»

2. Στον λογαριασµό της παραγράφου 1 µεταφέρονται,
εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λο-
γαριασµό του ΟΑΕΔ µε την επωνυµία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ.
ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ.ΟΡΓ.ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακρά-
τηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις µε
σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, ό-
πως δαπάνες στέγασης, λογαριασµοί κοινής ωφέλειας,
µισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων
ενηµερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και
την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνι-
κών και πνευµατικών δραστηριοτήτων προς όφελος των
συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό α-

νάλογο µε τον αριθµό των συνταξιούχων του κλάδου,
του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί,
µε την προϋπόθεση ότι, γίνεται παρακράτηση της εισφο-
ράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει
από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Προς τον σκο-
πό αυτόν, κάθε συνταξιουχική οργάνωση υποβάλλει σχε-
τική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό
των αρχαιρεσιών της. 
Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται:
α) Οι Οµοσπονδίες του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.
β) Τα Σωµατεία του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που εί-

ναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πα-
νελλήνια εµβέλεια. Στα σωµατεία για τα οποία δεν υφί-
σταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασιακό
χώρο ή ιδιότητα, Οµοσπονδία, η κατανοµή γίνεται βάσει
του αριθµού των εγγεγραµµένων µελών και όχι βάσει
του αριθµού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου. 
γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες παρα-

κρατείται ειδική εισφορά, σύµφωνα µε άλλες ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η
παρακράτηση του παρόντος, η κατανοµή γίνεται βάσει
του αριθµού των εγγεγραµµένων µελών και όχι βάσει
του αριθµού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου. Στη
συµµετοχή βάσει του αριθµού των εγγεγραµµένων µε-
λών δύναται να συµµετάσχουν και Οµοσπονδίες ή υπερ-
κείµενες αυτών Ενώσεις, µετά από απόφαση του Διοικη-
τικού τους Συµβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι,
στα µέλη τους γίνεται η παρακράτηση της παραγράφου
1.
Από τη συµµετοχή στη διαδικασία κατανοµής αποκλεί-

ονται:
α) Τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δηµοσίου και πηγή
χρηµατοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφο-
ρές των µελών τους.
β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν συ-

νταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδιορι-
σµένους και συγκεκριµένους εργασιακούς κλάδους, χώ-
ρους ή ιδιότητες.
Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέ-

µεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού
που κατατίθεται στον λογαριασµό κάθε έτους. Το υπό-
λοιπο ποσό παραµένει ως αποθεµατικό στον λογαρια-
σµό και χρησιµοποιείται για τυχόν οικονοµική ενίσχυση
συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συµπεριλαµβάνο-

νται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο, ε-
νώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τρο-
ποποίηση των αρχικών κατανοµών κάθε φορά που αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται σε συνταξιούχους

του πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους ι-
σχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται τα
κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
των δικαιούχων οργανώσεων, η διαδικασία συµµετοχής
στην κατανοµή, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 42
Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΕΑΕΠ

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαµελές, συγκροτείται µε από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή

του.
β. Τους Υποδιοικητές, µε τους αναπληρωτές τους.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, οι οποίοι

προτείνονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δη-
µοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτι-
κή Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ε-
νώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, µε τους αναπληρωτές τους.
δ. Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι

προτείνονται από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιο-
µηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελ-
µατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την
Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικό-
τητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών (Ε.Ε.Ε.) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
(Ε.Ε.Τ.), µε τους αναπληρωτές τους.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτεί-

νεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξι-
ούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπον-
δία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών
Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πο-
λιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον αναπληρωτή
του.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου,
ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Τα-
µείου και µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλ-
λήλων του Ταµείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Ο-
µοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτι-
κής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), µε τον αναπληρωτή του.
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ζ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτι-
ση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολι-
τικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης
που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπλη-
ρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική

Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Δι-
εύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας
µε πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., µε τον αναπληρωτή
του.
Αν λήξει η θητεία των µελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνε-

ται αυτοδίκαια µέχρι τον ορισµό νέων µελών και για µέ-
γιστο διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη της.

4. Τα µέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρα-
γράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατό-
πιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργα-
νώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έγ-
γραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.»

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΕΤΕΑΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το υφιστά-
µενο Διοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί
νόµιµα ως έχει. 

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις Οργανογράµµατος ΕΦΚΑ

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69Γ του ν. 4387/2016
αντικαθίσταται, µε ισχύ από 23.1.2019, ως εξής:

«4. Οι ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του
ν. 4169/1961 (Α΄ 81), συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιό-
τητές τους για θέµατα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και
παροχών των προσώπων του άρθρου 40, κατ’ εντολή και
για λογαριασµό του ΕΦΚΑ, µέχρι τη δηµοσίευση της α-
πόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της πα-
ραγωγικής λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και των Τοπικών
Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 87 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8). Η αποζηµίωση των εν λό-
γω οργάνων βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ.»

2. Στην υποπερίπτωση δα΄ της περίπτωσης δ΄ της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 33 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ληξι-
πρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των εντα-
χθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ.»

3. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
33 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση δθ΄ ως ε-
ξής:

«δθ. Τα τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης, ως προς τις
οικονοµικές αρµοδιότητες, ελέγχονται και εποπτεύονται
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.»

4. Στην υποπερίπτωση λα΄ της παραγράφου 9 του άρ-
θρου 34 του π.δ. 8/2019, µετά την υποπερίπτωση λαε΄
προστίθεται υποπερίπτωση λαστ΄ ως εξής:

«λαστ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών.» 
5. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019

προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών.
ηα. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων και δικαι-

ολογητικών που κατατίθενται από τους ναυτικούς στην
Τοπική Διεύθυνση Α΄ Πειραιώς, καθώς και στις λοιπές

Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ, για την απονοµή κύριας
σύνταξης λόγω γήρατος, ανικανότητας, ναυτικού ατυχή-
µατος, ή θανάτου.
ηβ. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων και δικαι-

ολογητικών που κατατίθενται στην Τοπική Διεύθυνση Α΄
Πειραιώς, καθώς και στις λοιπές Τοπικές Διευθύνσεις
του ΕΦΚΑ, για τη χορήγηση εξόδων κηδείας σε περίπτω-
ση θανάτου ναυτικών, έως την ολοκλήρωση της µετά-
πτωσης των δεδοµένων από τα συστήµατα πληροφορι-
κής του Ν.Α.Τ. στα συστήµατα πληροφορικής του ΕΦΚΑ.
ηγ. Η διαβίβαση αιτηµάτων στο Ναυτικό Αποµαχικό

Ταµείο (Ν.Α.Τ.) για τη διαπίστωση της ναυτικής υπηρε-
σίας και του χρόνου ασφάλισης των ναυτικών. 
ηδ. Η παραλαβή από το Ν.Α.Τ. του χρόνου ασφάλισης

αναλυτικά για την πραγµατική υπηρεσία, τη συνθετική υ-
πηρεσία και την υπηρεσία σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), των συντάξι-
µων αποδοχών και του ποσού σύνταξης πριν την
12.5.2016 που αφορά στη ναυτική υπηρεσία, καθώς και η
µέριµνα για τον συνυπολογισµό του χρόνου ασφάλισης
που αφορά σε άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
ηε. Οι ενέργειες που αφορούν στον επαναπροσδιορι-

σµό του ποσού σύνταξης στις περιπτώσεις επανάληψης
του ναυτικού ή άλλου επαγγέλµατος.
ηστ. Η παραλαβή από το Ν.Α.Τ. των σχετικών δικαιο-

λογητικών και εγγράφων που αφορούν στις αιτήσεις για
απονοµή σύνταξης λόγω ανικανότητας ή ναυτικού ατυ-
χήµατος, καθώς και η έκδοση απόφασης χαρακτηρισµού
ατυχήµατος.
ηζ. Η συµπλήρωση και αποστολή στις αρµόδιες Γενι-

κές Διευθύνσεις των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-
τησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών
(ΑΔΠ).
ηη. Η διαχείριση θεµάτων κύριας σύνταξης λόγω γή-

ρατος, θανάτου, ανικανότητας ή ναυτικού ατυχήµατος
των ασφαλισµένων ναυτικών µε τις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
ηθ. Η παραλαβή, ο χειρισµός και η αντιµετώπιση αιτή-

σεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου
µέσου για θέµατα του Τµήµατος.
ηι. Η µέριµνα για τη συλλογή των απόψεων των συ-

ναρµόδιων υπηρεσιών και η σύνταξη εισηγήσεων επί εν-
στάσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής (ΔΕ).
ηια. Η τήρηση και ενηµέρωση ατοµικών συνταξιοδοτι-

κών φακέλων.
ηιβ. Η ενηµέρωση των πολιτών και παροχή συµβουλών

για θέµατα σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση.»
6. Στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της πα-

ραγράφου 3 του άρθρου 37 του π.δ. 8/2019 η λέξη «πλη-
ρωµή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εκκαθάριση και ε-
νταλµατοποίηση». 

7. Στην υποπερίπτωση εδ΄ της περίπτωσης ε΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 37 του π.δ. 8/2019 η λέξη «πλη-
ρωµή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εκκαθάριση και ε-
νταλµατοποίηση».

8. Στην υποπερίπτωση αθ΄ της περίπτωσης α΄ τηςπα-
ραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 οι λέξεις
«κατά του Δηµοσίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«κατά του ΕΦΚΑ».

9. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
38 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωσης αι΄ ως ε-
ξής:

«αι. Η µέριµνα για τη χορήγηση και καταβολή των ε-
γκεκριµένων προσωπικών δανείων στο προσωπικό του
ΕΦΚΑ.»
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10. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 µετά τη λέξη
«εκκαθάριση» προστίθενται οι λέξεις «και ενταλµατο-
ποίηση».

11. Η υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 καταργείται.

12. Οι υποπεριπτώσεις βδ΄ και βε΄ της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 ανα-
ριθµούνται σε υποπερίπτωση βγ΄ και βδ΄ αντίστοιχα.

13. Στην υποπερίπτωση γα΄ της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 η λέξη «ε-
νταλµατοποίηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «πληρω-
µή». 

14. Στην υποπερίπτωση γε΄ της περίπτωσης γ΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 διαγράφο-
νται οι λέξεις «έκδοση των σχετικών παραστατικών για
την».

15. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
38 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση γη΄ ως ε-
ξής:

«γη. Η πληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
(κλάδου υγείας και λοιπών) των ενταχθέντων ΦΚΑ στον
ΕΦΚΑ.»

16. Η υποπερίπτωση δθ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/2019 αναριθµείται σε
υποπερίπτωση δι΄ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση
δθ΄ ως εξής: 

«δθ. Η τήρηση, παρακολούθηση και ενηµέρωση Μη-
τρώου Παγίων.»

17. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
42 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση αθ΄ ως ε-
ξής:

«αθ. Η µέριµνα για την έγκριση χορήγησης δανείων
στο προσωπικό του ΕΦΚΑ.»

18. Η υποπερίπτωση γε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 καταργείται.

19. Η υποπερίπτωση γστ΄ της περίπτωσης γ΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 42 του π.δ. 8/2019 αναριθµείται
σε υποπερίπτωση γε΄.

20. Η περίπτωση στ΄ και οι υποπεριπτώσεις στα΄, στβ΄
και στγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του π.δ.
8/2019 αναριθµούνται σε περίπτωση ε΄ και υποπεριπτώ-
σεις εα΄, εβ΄ και εγ΄ αντίστοιχα. 

21. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
43 του π.δ. 8/2019 προστίθεται υποπερίπτωση εδ΄ ως ε-
ξής: 

«εδ. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του ΕΦΚΑ.»

22. Στο άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας δύναται να λει-
τουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Το προσωπικό
της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ηµέ-
ρες αργιών και εορτών, ανάλογα µε τις ανάγκες και µε
σκοπό την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των ε-
γκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και των υποδοµών
στέγασης των υπηρεσιών του Φορέα.»

23. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 του π.δ. 8/2019
διαγράφονται οι λέξεις «Στέγασης και». 

24. Στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
66 του π.δ. 8/2019 µετά τις λέξεις «Εντός των ορίων του
Ανατολικού» προστίθεται η λέξη «Βόρειου».

25. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 77 του π.δ. 8/2019
η λέξη «Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης».

26. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019
(Α΄ 8) µετά από τη φράση «Των Περιφερειακών Διευθύν-
σεων του ΚΕΑΟ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού» προστίθε-
νται οι λέξεις « ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγο-
ρίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού».

27. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019
οι λέξεις «84» και «Πρόνοιας» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «83» και «Κοινωνικής Αλληλεγγύης», αντίστοιχα.

28. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 78 του π.δ. 8/2019
η λέξη «Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης».

29. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτω-
ση η΄ ως εξής:

«η. Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο-
ΠΑΔ διατηρούν την αρµοδιότητα της εκκαθάρισης, ε-
νταλµατοποίησης και πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υ-
ποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ
στον ΕΦΚΑ, έως τη δηµοσίευση της απόφασης του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λει-
τουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

30. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτω-
ση θ΄ ως εξής:

«θ. Τα Τµήµατα που περιγράφονται στην µε αριθµ.
οικ.11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νοµικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη
Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας µε τις αρµοδιότη-
τες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουρ-
γία των Τµηµάτων αυτών παύει µε τη δηµοσίευση της α-
πόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της πα-
ραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του
ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
καθώς το σύνολο των αρµοδιοτήτων τους µεταφέρεται
στις Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.»

31. Στο άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 προστίθεται περίπτω-
ση ι΄ ως εξής:

«ι. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, µπορούν να συγ-
χωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες ή και να µεταφέρο-
νται αρµοδιότητες µεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων
του ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη
δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών
Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.»

32. Στο άρθρο 12 του π.δ. 8/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από
γνώµη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καταρτίζεται Κανονισµός Λει-
τουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Α-
σφάλισης (ΠΕΚΑ).»

Άρθρο 44

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) προστίθεται, από τότε που ί-
σχυσε, εδάφιο ως εξής: 
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«Από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εξαι-
ρούνται οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του πρώην
Ο.Π.Α.Δ./Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου, πρώην Οίκου
Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολου-
θούν να παρακολουθούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του και εξοφλούνται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205).»

Άρθρο 45
Ενίσχυση και προστασία των ελεγκτικών 

µηχανισµών του ΕΦΚΑ

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 4578/2018
(Α΄ 200) µετά από τις λέξεις «Οι ελεγκτές των Περιφε-
ρειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του Ε-
νιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» προστίθε-
νται, µε ισχύ από 3.12.2018, οι λέξεις «και οι υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ που διενεργούν ή συνδράµουν στη διενέργεια
ελέγχων».

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 33 του ν. 4578/2018
αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
των παραγράφων 2, 4 έως 8 και 15 του άρθρου 17, του
άρθρου 20Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) εφαρµόζονται αναλογικά και για
τους ελεγκτές των ΠΕΚΑ και τους υπαλλήλους του ΕΦ-
ΚΑ που διενεργούν ή συνδράµουν στη διενέργεια ελέγ-
χων.» 

Άρθρο 46
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ 

και του ΕΤΕΑΕΠ

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του
ν. 4569/2018 (Α΄ 179) οι λέξεις «µέχρι την 31η.3.2019»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι την 31η.12.2019».

Άρθρο 47
Δαπάνες αµοιβής απασχολούµενων σε κτίρια 

του Ν.Α.Τ.

Στις δαπάνες συντήρησης κτιρίων του Ν.Α.Τ. που πε-
ριήλθαν στον ΕΦΚΑ συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες
αµοιβής των προσώπων που απασχολούνται σε αυτά σε
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, µε αντίστοιχο
ΚΑΕ πληρωµής κοινόχρηστων δαπανών. Οι δαπάνες που
αφορούν αποκλειστικά την αµοιβή των ανωτέρω προσώ-
πων εξακολουθούν να βαρύνουν το Ν.Α.Τ., για όσο χρό-
νο παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Σε περίπτωση εκ-
πρόθεσµης καταβολής, το Ν.Α.Τ. απαλλάσσεται από τυ-
χόν τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Βάσιµος λόγος απόλυσης

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
ν. 3198/1955 (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έ-
γκυρη, µόνο αν οφείλεται σε βάσιµο λόγο, κατά την έν-
νοια του άρθρου 24 του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4359/2016 (A΄ 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει κατα-
βληθεί η οφειλόµενη αποζηµίωση και έχει καταχωρηθεί
η απασχόληση του απολυόµενου στα τηρούµενα για τον
ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) µισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυό-
µενος. Σε περίπτωση αµφισβήτησης, το βάρος επίκλη-
σης και απόδειξης της συνδροµής των προϋποθέσεων έ-
γκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.» 

Άρθρο 49
Ευθύνη εργαζοµένων κατά την εκτέλεση της εργασίας

1. Το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 652
Υποχρεώσεις του εργαζοµένου

Ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελέσει µε επιµέλεια την
εργασία που ανέλαβε. Ο βαθµός της επιµέλειας του ερ-
γαζοµένου κρίνεται µε βάση τη σύµβαση, ενόψει του εί-
δους της ανατεθείσας εργασίας, της µόρφωσης ή των ει-
δικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία, καθώς
και των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζοµένου
που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. 
Ο εργαζόµενος ευθύνεται για τη ζηµία που προξενεί-

ται στον εργοδότη από δόλο. Σε περίπτωση πρόκλησης
ζηµίας στον εργοδότη από αµέλεια του εργαζοµένου κα-
τά την εκτέλεση της εργασίας, το δικαστήριο µπορεί να
απαλλάξει τον εργαζόµενο από την ευθύνη, ιδίως σε πε-
ρίπτωση ελαφριάς αµέλειας, ή να κατανείµει τη ζηµία
µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, καταλογίζοντας
στον εργοδότη τη ζηµία που αναλογεί στον επιχειρηµα-
τικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέ-
ση µε την ωφέλεια του εργαζοµένου από τη σύµβαση.»

2. Το άρθρο 679 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 679
Παραίτηση του εργαζοµένου από τα δικαιώµατά του

Είναι άκυρη η συµφωνία µε την οποία περιορίζονται τα
δικαιώµατα του εργαζοµένου από τα άρθρα 656 έως
658, 659 παράγραφοι 2 έως 667, 668 εδάφια 2, 670, 674,
677 και 678 ή διευρύνεται η ευθύνη του εργαζοµένου α-
πό το άρθρο 652.»

Άρθρο 50
Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν
γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτισή
της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η
πλήρης απασχόληση του µισθωτού.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
38 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η
συµφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιη-
θούν εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτιση ή τη λή-
ψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η
πλήρης απασχόληση του µισθωτού.»
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Άρθρο 51
Υποχρέωση καταβολής µέσω παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών της αποζηµίωσης απόλυσης

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.7.2019 οι αποζηµιώσεις απόλυσης των εργαζο-
µένων στον ιδιωτικό τοµέα και ο αντίστοιχος φόρος της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
κατατίθενται από τους εργοδότες µέσω λογαριασµού
πληρωµών και µεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδο-
νται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στους
λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών και του Δηµοσί-
ου.» 

Άρθρο 52
Υποχρέωση καταβολής µέσω παρόχου υπηρεσιών 
πληρωµών της αποζηµίωσης και των ασφαλιστικών 

εισφορών των πρακτικώς ασκούµενων 
και των µαθητευόµενων

1. Από 1.7.2019 οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές
εισφορές των µαθητευόµενων, σπουδαστών και φοιτη-
τών που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση ή µαθητεία σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, όπου προβλέπονται,
κατατίθενται από τις επιχειρήσεις µέσω λογαριασµού
πληρωµών και µεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδο-
νται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στους
λογαριασµούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε υπό-
χρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µε πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών που επιλέγει. 

2. Η µη τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συ-
νεπάγεται τη διακοπή της σύµβασης µαθητείας ή πρακτι-
κής άσκησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και τον
αποκλεισµό των επιχειρήσεων από τα προγράµµατα µα-
θητείας και πρακτικής άσκησης για δύο (2) έτη.

Άρθρο 53
Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας 

στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Η παράγραφο 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄
229) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ»
τη χορήγηση της άδειας έως και µία (1) ώρα µετά την έ-
ναρξη πραγµατοποίησής της.
β) Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της περί-

πτωσης α΄ επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργα-
να σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της α-
πόφασης της παραγράφου 1. 

Άρθρο 54
Πρόσβαση εργαζοµένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό

σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την α-
νάκτηση δεδοµένων που αφορούν την εργασιακή τους
σχέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο
τρόπος απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδοµένα στα ο-
ποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης της παραγράφου 2. 

Άρθρο 55
Καταχώριση οχηµάτων για τη µεταφορά και διανοµή

προϊόντων και αντικειµένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι ερ-
γαζόµενοι χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα,
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη µεταφορά ή διανοµή
προϊόντων και αντικειµένων, ο εργοδότης αναγγέλλει
στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της α-
πόφασης της παραγράφου 2.

Άρθρο 56
Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά 

τη διανοµή και µεταφορά προϊόντων 
και αντικειµένων

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι ερ-
γαζόµενοι χρησιµοποιούν µοτοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα,
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νοµής ή κατοχής του
εργοδότη, για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και α-
ντικειµένων, ο εργοδότης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέ-
τρα, ώστε τα οχήµατα να είναι κατάλληλα προσαρµοσµέ-
να και συντηρηµένα προκειµένου να διασφαλίζεται η α-
σφάλεια και η υγεία τους.

2. Ο εργοδότης εφοδιάζει µε τον κατάλληλο εξοπλισµό
προστασίας τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν µο-
τοποδήλατο ή µοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νοµής ή κατο-
χής δικής του ή των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση της
εργασίας τους για τη µεταφορά ή διανοµή προϊόντων και
αντικειµένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της πα-
ραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισµός προστασίας ο-
ρίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προ-
στασία του αναβάτη του µοτοποδηλάτου ή της µοτοσυ-
κλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό
γιλέκο.

3. Ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ώστε οι
εργαζόµενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πλη-
ροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης
σχετικά µε τον εξοπλισµό προστασίας της παραγράφου
2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι
διαθέσιµες µέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να
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είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόµενους εργαζόµε-
νους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας
του Πολίτη και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται
τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόµενα λοιπά έγγραφα
που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά µε την ορ-
θή συντήρηση των οχηµάτων της παραγράφου 1, το εί-
δος και οι προδιαγραφές του εξοπλισµού προστασίας της
παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά του προσαρτώµενου αποθηκευτικού χώρου στα
οχήµατα της παραγράφου 1, ο φορέας πιστοποίησης της
ευστάθειας του οχήµατος, η πρότυπη γραπτή εκτίµηση
του επαγγελµατικού κινδύνου για τις δραστηριότητες
της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος. 

5. Τα προβλεπόµενα στο παρόν µέτρα για την ασφά-
λεια και την υγεία σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται
την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων αλλά επι-
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

6. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή των παραγράφων
1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγεί-
ας στην Εργασία του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παρα-
βαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

7. Όταν οι εργαζόµενοι της παραγράφου 1 χρησιµοποι-
ούν µοτοποδηλάτο ή µοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτη-
σίας, νοµής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθε-
τη µηνιαία αποζηµίωση χρήσης και συντήρησης του οχή-
µατος που ισούται τουλάχιστον µε το δεκαπέντε τοις ε-
κατό (15%) του νόµιµου κατώτατου µηνιαίου µισθού ή
της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση
µερικής απασχόλησης. Η αποζηµίωση δεν υπόκειται σε
κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζηµίωση κατα-
βάλλεται από τους εργοδότες µέσω λογαριασµού πλη-
ρωµών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών στους λογαριασµούς των εργαζοµένων και α-
ποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούµενα εκκαθαριστικά
σηµειώµατα αποδοχών. 

8. Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή της παραγράφου
7 είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδι-
κοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους
εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγρά-
φου 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28
του ν. 3996/2011.

Άρθρο 57
Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του π.δ.
246/2006 (Α΄ 261) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την απασχόληση οδηγού, κατά τα προηγούµενα ε-
δάφια, απαιτείται η κατάρτιση σύµβασης δανεισµού µετα-
ξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρί-
του µετόχου για ορισµένο χρονικό διάστηµα.»

Άρθρο 58
Αναστολή προθεσµιών κατά τη συµφιλιωτική 

διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης 
εργατικών διαφορών

1. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Α΄ του άρ-

θρου 3 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Όταν η αίτηση του εργαζοµένου αφορά αξιώσεις, για
τις οποίες εφαρµόζονται οι αποσβεστικές προθεσµίες
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955
(Α΄ 98), από την κατάθεση της αίτησης και µέχρι τη σύ-
νταξη του πρακτικού της παραγράφου 5, στο οποίο διατυ-
πώνεται αιτιολογηµένη άποψη του Επιθεωρητή ή αιτιολο-
γηµένη γνώµη περί της αδυναµίας διατύπωσης αιτιολο-
γηµένης άποψης, αναστέλλονται οι ανωτέρω αποσβεστι-
κές προθεσµίες.»

2. Στην παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Β΄ του άρ-
θρου 3 του ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όταν η αίτηση του εργαζοµένου αφορά αξιώσεις, για
τις οποίες εφαρµόζονται οι αποσβεστικές προθεσµίες
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955,
από την κατάθεση της αίτησης και µέχρι τη σύνταξη του
πρακτικού της παραγράφου 6, στο οποίο διατυπώνεται ά-
ποψη του Επιθεωρητή επί της διαφοράς, αναστέλλονται
οι ανωτέρω αποσβεστικές προθεσµίες.»

Άρθρο 59
Αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού 

επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού 
έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Η εσωτερική παράγραφος 1 του άρθρου 37 του
ν. 4488/2017 (Α΄ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδοµική εργασία ή τε-
χνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» το απασχολούµενο προσωπικό, πριν από την έναρξη
κάθε ηµερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση µη συµµόρ-
φωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου
5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΕ

Άρθρο 60
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων 

της εργατικής νοµοθεσίας

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώ-
σεων συνεκτιµώνται τα εξής κριτήρια: η σοβαρότητα της
παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφω-
ση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες
παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο
παρελθόν, ο βαθµός υπαιτιότητας, ο αριθµός των εργαζο-
µένων, το µέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απα-
σχόλησης, ο αριθµός των εργαζοµένων που θίγονται και
η υπαγωγή της επιχείρησης σε µία από τις κατηγορίες
του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατηγοριοποιού-
νται οι παραβάσεις, εξειδικεύονται τα κριτήρια, καθορίζε-
ται η µέθοδος υπολογισµού του ύψους του προστίµου και
προβλέπονται περιπτώσεις στις οποίες το ύψος του προ-
στίµου µπορεί να αναπροσαρµόζεται.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσδιορίζο-
νται συγκεκριµένα ποσά ανά παράβαση της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3.»

Άρθρο 61
Εξαίρεση των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ 

και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

από την αυτόφωρη διαδικασία

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του
ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέ-
ρεται ότι διαπράχθηκαν από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ ή του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, για τον έ-
λεγχο εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας, δεν έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 έως 413 και
417 έως 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»

Άρθρο 62
Κυρώσεις σε περίπτωση παρεµπόδισης ελέγχων του

ΣΕΠΕ

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος
ή οποιοσδήποτε τρίτος παρεµποδίζει την είσοδο σε υ-
πάλληλο του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διε-
νεργεί ή συµµετέχει σε έλεγχο για την εφαρµογή της ερ-
γατικής νοµοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεµποδίζει
ή διακόπτει µε οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ε-
λέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία
και πληροφορίες, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλά-
χιστον ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον
εννιακοσίων (900) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές.» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (Α΄
189) καταργείται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ

Άρθρο 63
Άδεια φροντίδας τέκνου αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ

1. Αναπληρωτής εκπαιδευτικός των εκπαιδευτικών δο-
µών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµι-
κού (ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως φύλου, µε τέκνο έως δύο (2)
ετών, δικαιούται, µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας
της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α΄
286), να κάνει χρήση µειωµένου διδακτικού ωραρίου κατά
δύο (2) ώρες την εβδοµάδα και να απαλλαγεί από τις
πρόσθετες υπηρεσίες της παραγράφου 8 του άρθρου 13
του ν. 1566/1985 (Α΄167). Εναλλακτικά, εφόσον δεν κά-
νει χρήση του µειωµένου ωραρίου του προηγούµενου ε-
δαφίου, δικαιούται άδεια µε αποδοχές, διάρκειας τρεισή-
µιση (3,5) µηνών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά µετά
τη λήξη της άδειας µητρότητας. 

2. Δικαίωµα λήψης της άδειας φροντίδας τέκνου της
παραγράφου 1 έχει, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέ-

σεις, και ο θετός γονέας, ανεξαρτήτως φύλου, από τον
χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το έκτο
(6ο) έτος της ηλικίας του, καθώς και ο ανάδοχος γονέας,
ανεξαρτήτως φύλου, από τον χρόνο εισόδου τέκνου που
δεν έχει υπερβεί το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του. 

3. Την άδεια φροντίδας τέκνου δικαιούται κάθε γονέας
αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από το είδος
της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας. 

4. Η άδεια χορηγείται µετά από κοινή δήλωση των γο-
νέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το
ποιος θα κάνει χρήση του δικαιώµατος άδειας, ενώ µπο-
ρούν να συµφωνήσουν να µοιραστούν την άδεια αυτή για
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, τα οποία γνωστοποι-
ούν µε την κοινή τους δήλωση. Οι εργοδότες υποχρεού-
νται να παρέχουν στους εργαζόµενους σχετικές βεβαιώ-
σεις.

5. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέ-
κνου χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια φροντίδας
τέκνου λαµβάνει ο γονέας που έχει την επιµέλεια, εκτός
και αν συµφωνήσουν διαφορετικά. 

6. Η άδεια φροντίδας τέκνου θεωρείται και αµείβεται
ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλι-
σης στους οικείους κλάδους κύριας και επικουρικής α-
σφάλισης. 

7. Ο χρόνος λήψης της άδειας του παρόντος δεν µπο-
ρεί να µετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά του
δεν µπορεί να παραταθεί και λήγει, σε κάθε περίπτωση,
µε τη λήξη της εργασιακής σχέσης του εκπαιδευτικού. 

Άρθρο 64
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των σχολών του ΟΑΕΔ

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«4. α) Για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών
µονάδων σε έκτακτο προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων
της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµΕΑ Αθηνών
και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Ε.Κ.    Α-
µΕΑ) Θεσσαλονίκης, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαµβάνει,
εκτός των ωροµισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ν. 2336/1995 (Α΄ 189), προσωρινούς αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς πλήρους και µειωµένου ωραρίου, από
τους ίδιους πίνακες που θα καταρτίζονται για τον σκοπό
αυτόν. 
Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ω-

ραρίου ορίζεται ίδιο µε αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαι-
δευτικού. 
Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών µειωµένου

ωραρίου ορίζεται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) ώ-
ρες την εβδοµάδα.» 

Άρθρο 65
Επίδοµα θέσης ευθύνης διευθυντών 
και υποδιευθυντών των ΚΕΚ ΟΑΕΔ

1. Στην υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) οι
λέξεις «καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «Εργαστηριακών Κέντρων και
Σχολών και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης του
ΟΑΕΔ».

2. Στην υποπερίπτωση θθ΄ της περίπτωσης β΄ της πα-
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ραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 οι λέξεις
«και δηµόσιων Ι.Ε.Κ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «,
δηµόσιων Ι.Ε.Κ. και Σχολών και Κέντρων Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ».

Άρθρο 66
Αποζηµίωση ελεγκτών ΟΑΕΔ

1. Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται,
µε ισχύ από 1.1.2016, παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Για την αποζηµίωση όσων διενεργούν ή συµµετέ-
χουν στη διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ, δεν εφαρµόζο-
νται τα όρια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγρά-
φου 2 και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου.» 

2. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την αποζηµίω-

ση όσων διενεργούν ή συµµετέχουν στη διενέργεια ε-
λέγχων του ΟΑΕΔ, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
και της παραγράφου 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88), που εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος δύναται να ισχύουν από
1.1.2019. 

Άρθρο 67
Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και
οι παρακάτω κλάδοι µε τις αντίστοιχες ειδικότητες:
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2. Στο άρθρο 29Α του ν. 4521/2018 προστίθεται νέα
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε ωροµίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ταχύρ-
ρυθµων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης από
τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του
ΟΑΕΔ, δύναται να προσλαµβάνονται, µε απόφαση του
Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως εκπαιδευτικοί εξειδικευµένοι τε-
χνίτες, εκτός του πίνακα των ειδικοτήτων της παραγρά-
φου 2.»

Άρθρο 68
Ωφελούµενοι προγραµµάτων εποχικών ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ

Στο άρθρο 8 του ν. 1545/1985 (Α΄91) προστίθεται πα-
ράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Οι εργαζόµενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
που εντάσσονται στο πρόγραµµα επιχορήγησης της πα-
ραγράφου 2, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (Α΄152),
για όσο χρόνο απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης
του προγράµµατος επιχορήγησης.»

Άρθρο 69
Επιδότηση Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Ο ΟΑΕΔ µπορεί να καταβάλει στους µαθητές των
εκπαιδευτικών του µονάδων µαθητείας επίδοµα, το ο-
ποίο χορηγείται για κάθε µέρα εκπαίδευσης στη µονάδα
της πρακτικής εξάσκησης του µαθητή σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζε-
ται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
(Α΄ 46).»

Άρθρο 70
Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(Α΄88) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Τα µέλη των περιπτώσεων β΄ έως δ΄ ορίζονται µε τε-
τραετή θητεία.»

2. Μέχρι την έκδοση νέας απόφασης για τη συγκρότη-
ση της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, όπως τροπο-
ποιείται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, η υφιστάµε-
νη Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ εξακολουθεί να λειτουργεί νό-
µιµα ως έχει. 

Άρθρο 71
Κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών 

στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 72
του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Το κριτήριο της επιστηµονικής συγκρότησης αποτι-
µάται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 24 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).» 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 72 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:

«β. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εµπει-
ρίας αποτιµάται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου

3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου

72 του ν. 3996/2011 οι λέξεις «τριάντα πέντε (35)» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «σαράντα πέντε (45)».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
72 του  ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδι-
ευθυντών στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ΟΑΕΔ πραγµατοποιείται για διετή θητεία, η οποία αρχί-
ζει µε την έναρξη του σχολικού έτους και λήγει την τε-
λευταία ηµέρα του επόµενου σχολικού έτους.»

5. Η θητεία των διευθυντών οι οποίοι υπηρετούν στις
µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει την 31η Αυγού-
στου 2019 ή, εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ο-
λοκληρωθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµη-
νία, η θητεία του παρατείνεται µέχρι την τοποθέτηση
των νέων διευθυντών.

6. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 72
του  ν. 3996/2011 καταργείται.

Άρθρο 72
Εκκαθάριση ΟΧΑΕ

Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 35
του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) οι λέξεις «µέχρι τις
31.12.2018» αντικαθίστανται, µε ισχύ από 1.1.2019, από
τις λέξεις «µέχρι τις 31.12.2019».

Άρθρο 73
Απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών σε φορείς

του ιδιωτικού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

1. Το άρθρο 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 2
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού 

και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

1. Α) Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξέ-
νες, που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορ-
φή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον α-
πασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτοµα, υ-
ποχρεούνται να προσλαµβάνουν προστατευόµενα πρό-
σωπα του προηγούµενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις
εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχεί-
ρησης ή της εκµετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση αυτή, οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που εµ-
φανίζουν στους ισολογισµούς τους αρνητικό αποτέλε-
σµα (ζηµία) στις δύο (2) αµέσως προηγούµενες από το έ-
τος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό κατανέµεται
στις προστατευόµενες κατηγορίες προσώπων του άρ-
θρου 1 µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα της πε-

ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του

πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1. 
γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της πε-

ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 
δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του

δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1. 
ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της πε-

19



ρίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 
Από τον αριθµό των προσώπων που προκύπτει ότι, υ-

ποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκµετάλλευση
µε βάση τα ανωτέρω επιµέρους ποσοστά, αφαιρούνται
κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα
νόµο κι έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχεί-
ρηση ή εκµετάλλευση. 
Β) Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται

στην παράγραφο 13, µε την εξαίρεση των Νοµικών Προ-
σώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προσλαµβάνουν
προσωπικό µέσω του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και όσων εµφανίζουν στους ισο-
λογισµούς τους αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµία) στις δύο
(2) αµέσως προηγούµενες από το έτος προκήρυξης χρή-
σεις, κι εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενή-
ντα (50) άτοµα, υποχρεούνται να προσλαµβάνουν προ-
στατευόµενα πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου σε
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέµεται
στις προστατευόµενες κατηγορίες προσώπων του άρ-
θρου 1 µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του

πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1.
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), στα πρόσωπα της πε-

ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι
πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω,
τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή άγαµος γο-
νέας τριών ανήλικων τέκνων, καθώς και ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι τρίτεκνοι γονείς
µε τρία (3) ζώντα τέκνα και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας.
γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της πε-

ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του

δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1.
ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της πε-

ρίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της παραγράφου

1 στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκµετάλ-
λευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: 
α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν

σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή της
σύµβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προ-
σλαµβάνονται για χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός
(1) έτους. 
β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε

κάθε υπόχρεη επιχείρηση µε τον ν. 1648/1986 (Α΄147) ή
µε οποιαδήποτε προηγούµενη προστατευτική διάταξη ή
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Δεν συνυπολογί-
ζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στο άρ-
θρο 1, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. 
Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό

του αριθµού αυτών που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει
τη µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.

3. Σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς που δια-
τηρούν υποκαταστήµατα ή εκµεταλλεύσεις σε περισσό-
τερες από µία περιφερειακές ενότητες, για τον υπολογι-
σµό του αριθµού των προστατευόµενων προσώπων που
τοποθετούνται υποχρεωτικά, λαµβάνεται υπόψη το σύ-
νολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υ-
ποκαταστήµατα ή τις εκµεταλλεύσεις της επιχείρησης ή
του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός εκεί-

νων που τοποθετούνται, γίνεται χωριστά για τα υποκα-
ταστήµατα ή τις εκµεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κά-
θε περιφερειακή ενότητα ανάλογα µε το απασχολούµε-
νο σε αυτές προσωπικό. Η υποχρέωση της επιχείρησης,
εκµετάλλευσης ή του φορέα να προσλαµβάνει τα πρό-
σωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 έχει εκπληρωθεί, ό-
ταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκ-
µετάλλευση ή τον φορέα ο αριθµός προσώπων που ανα-
λογεί στο συνολικό προβλεπόµενο ποσοστό της παρα-
γράφου 1.

4. Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύ-
θυνση ή ΚΠΑ2) καταρτίζει την προκήρυξη η οποία περι-
λαµβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας των φορέων
της παραγράφου 1 που θα καλυφθούν από προστατευό-
µενα πρόσωπα, κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κα-
τηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα, κατά τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6. Η προκήρυξη
εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συ-
ντονισµού Εφαρµογής του ν. 2643/1998 και κοινοποιεί-
ται από τον περιφερειακό διευθυντή ή τον προϊστάµενο
του ΚΠΑ2 στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Η προκή-
ρυξη αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας
και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε
τη δηµοσίευση της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο.

5. α) Οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν στις προκη-
ρυσσόµενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων,
εκµεταλλεύσεων και φορέων της παραγράφου 1, υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά ειδική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
για τη µοριοδότησή τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4,
καθώς και τις συγκεκριµένες θέσεις της προκήρυξης,
στις οποίες επιθυµούν να τοποθετηθούν κατά σειρά προ-
τίµησης.
β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα επιλογής θέσεων από

µία (1) κατηγορία προστασίας. Αν ένας υποψήφιος ανή-
κει σε περισσότερες από µία (1) κατηγορίες προστασίας,
επιλέγει µία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της
οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυµεί. Η σώρευση
στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετι-
κές κατηγορίες προστασίας, συνεπάγεται αυτοδικαίως
τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία. 
γ) Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων

υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία
αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της προκήρυξης
στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσε-
λίδα του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριά-
ντα (30) ηµερών και καθορίζεται µε την απόφαση της πα-
ραγράφου 7. Ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται µετά το
πέρας της αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής της. Η
δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του
παρόντος νόµου.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτη-

σης - υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2)
που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ’ επιλογήν τους.
ε) Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε βάση ξεχωρι-

στούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας σύµφωνα µε
τον αριθµό των µορίων που συγκεντρώνουν τα προστα-
τευόµενα πρόσωπα σε συνδυασµό και µε τη σειρά προτί-
µησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή
τους.
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6. α) Οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν στις προκη-
ρυσσόµενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων,
εκµεταλλεύσεων και φορέων της παραγράφου 1, υπο-
βάλλουν στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά, µε τα οποία τεκµηριώνεται η ακρί-
βεια των δηλούµενων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και συ-
νταχθεί µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής της αί-
τησης - υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός
αυτών που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και µετά τη λήξη
της ανωτέρω προθεσµίας. Για την υποβολή των δικαιο-
λογητικών του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται η
παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).
β) Η υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄

γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία αρχίζει
από την εποµένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο
κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα
πέντε (35) ηµερών και καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Η εκπρόθεσµη υποβολή των δικαιολο-
γητικών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
γ) Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητι-

κών από κάθε αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, συντάσσε-
ται ο προσωρινός πίνακας µοριοδότησης που περιλαµβά-
νει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις

προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 2 κατά κατηγορία
προστασίας.
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία

του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν
απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µο-
ρίων (επιλαχόντες). 
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά,

των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά
των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της

αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνα-
κα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλε-
ται στον ηµερήσιο τύπο.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστά-

σεις κατά του προσωρινού πίνακα µοριοδότησης, ενώ-
πιον της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει α-
πό την εποµένη της ανάρτησης του πίνακα.
ε) Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, µετά την εξέταση

των ενστάσεων, ανασυντάσσει, εάν απαιτείται, τον προ-
σωρινό πίνακα µοριοδότησης και καταρτίζει τον οριστικό
πίνακα µοριοδότησης, ο οποίος περιλαµβάνει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις

προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 2 κατά κατηγορία
προστασίας. 
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία

του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν
απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µο-
ρίων (επιλαχόντες). 
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά,

των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά
των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.
Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της αρ-

µόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνα-
κα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλε-
ται στον ηµερήσιο τύπο. Ο οριστικός πίνακας ισχύει µέ-
χρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 για
νέα προκήρυξη. Κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος,
είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από
ανάκληση τοποθέτησης µε αίτηση του προστατευοµέ-
νου, γίνεται από τον πίνακα των επιλαχόντων. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο
τύπος της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υ-
ποβάλλουν τα προστατευόµενα πρόσωπα, τα ειδικότερα
στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση - υπεύθυνη δή-
λωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υπο-
ψηφίους, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, ο
τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και
κατάρτισης των πινάκων µοριοδότησης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

8. Οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν µε απόφασή
τους τα προστατευόµενα πρόσωπα στις θέσεις εργασίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και φορέων
της παραγράφου 1, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή σε αυτές του ο-
ριστικού πίνακα µοριοδότησης. Η αδικαιολόγητη µη τή-
ρηση της αποκλειστικής προθεσµίας συνιστά πειθαρχικό
αδίκηµα των αρµόδιων για την τοποθέτηση υπαλλήλων.
Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδια-
φεροµένους µε τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δηµοσιο-
ποιούνται οι πίνακες µοριοδότησης (προσωρινός και ορι-
στικός).

9. Ο αρµόδιος περιφερειακός διευθυντής του ΟΑΕΔ,
µε απόφασή του, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της οικεί-
ας Επιτροπής του άρθρου 9, µπορεί να απαλλάσσει από
την υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό
υποχρεωτικής πρόσληψης σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύ-
σεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργα-
σίες τους ή δεν µπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη
λειτουργία τους. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να επι-
τρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή
φορείς να απολύουν όλους ή ορισµένους από τους προ-
στατευόµενους, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές ανα-
γκαστικά µε οποιονδήποτε νόµο καταγγέλλοντας τη
σύµβαση εργασίας τους. Για την έκδοση της παραπάνω
απόφασης, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση υποβάλλει
στον αρµόδιο περιφερειακό διευθυντή του ΟΑΕΔ σχετι-
κή αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για
την υποστήριξή της στοιχεία.
Αν ο περιφερειακός διευθυντής αποφασίσει τη µείωση

του ποσοστού υποχρεωτικής πρόσληψης ή επιτρέψει
την απόλυση ορισµένου αριθµού προστατευοµένων, µε
την απόφασή του ορίζει, κατά περίπτωση, το ποσοστό
της µείωσης ή τον συγκεκριµένο αριθµό απολυοµένων
και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που απο-
λύονται. Τέτοια κριτήρια είναι ο χρόνος πρόσληψης του
απολυοµένου, η οικονοµική ή η οικογενειακή του κατά-
σταση, η ηλικία του και ο βαθµός τυχόν αναπηρίας του. 
Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευ-

θυντή του ΟΑΕΔ χωρεί προσφυγή ενώπιον της Δευτερο-
βάθµιας Επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται µέ-
σα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης. Δικαίωµα προσφυγής έ-
χουν οι ανωτέρω εργοδότες, τα προστατευόµενα πρό-
σωπα και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον. 

21



10. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 13, υποχρεούνται, πέρα από τα προστατευόµε-
να πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαµβάνουν σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1, να προσλαµβάνουν:
α) Στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των κενών θέσεων

τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς
πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφω-
νητών, που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Τυχόν
κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του αριθ-
µού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη µισή µονάδα, υπολο-
γίζεται ως ακέραιη µονάδα.
β) Στο ένα πέµπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων,

νυχτοφυλάκων, καθαριστών-καθαριστριών, θυρωρών, κη-
πουρών και τραπεζοκόµων, θύµατα πολέµου, αναπήρους
πολεµικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέµου
άµαχου πληθυσµού και αναπήρους του πρώτου εδαφίου
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή
τέκνα των αναπήρων πολέµου ή της Εθνικής Αντίστασης
ή θανόντων αναπήρων πολέµου ή της Εθνικής Αντίστα-
σης, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαµ-
βάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία
που τους ανατίθεται.

11. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται
στην παράγραφο 13 υποχρεούνται να προσλαµβάνουν
ως δικηγόρους προστατευόµενα πρόσωπα του άρθρου 1,
σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού α-
ριθµού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νοµική
τους υπηρεσία. Η κατανοµή του ποσοστού αυτού στις
κατηγορίες των προστατευόµενων προσώπων γίνεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

12. Ως κατώτατο όριο ηλικίας για την τοποθέτηση ή
πρόσληψη ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τον
υπολογισµό του ορίου αυτού, ως ηµέρα γέννησης θεω-
ρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. 

13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Β, οι διατά-
ξεις του παρόντος εφαρµόζονται στους ακόλουθους φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα: 
α) Στις δηµόσιες επιχειρήσεις και στους δηµόσιους ορ-

γανισµούς.
β) Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανή-

κουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προ-
ϋπολογισµού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το πε-
νήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του µετοχικού
τους κεφαλαίου.
γ) Στα νοµικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νο-

µικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ ή στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή στους ορ-
γανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµίδας ή στην
ΚΕΔΚΕ ή στις τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων εί-
τε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις ή τα οικεία καταστατικά, είτε έχουν µετοχικό κεφά-
λαιο, το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του
οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.»

2. Οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις του
ν. 2643/1998 στους φορείς της παραγράφου 8 του άρ-

θρου 2 του νόµου αυτού, νοείται ως αναφορά στους φο-
ρείς της παραγράφου 13 του άρθρου 2, όπως αντικαθί-
σταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος. 

3. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγρά-
φου 1 και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του
ν. 3227/2004 (Α΄ 31) καταργούνται.

Άρθρο 74
Διορισµός ή πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών
σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.

1. Το άρθρο 3 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 3
Διορισµός ή πρόσληψη προστατευοµένων 

σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.

1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθµών και τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προσλαµβάνουν προσω-
πικό µέσω του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.), υποχρεούνται να διορίζουν ή να προ-
σλαµβάνουν πρόσωπα προστατευόµενα σύµφωνα µε το
άρθρο 1, χωρίς διαγωνισµό ή επιλογή, σε εγκεκριµένες
θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του
συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φο-
ρέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας, πριν αποστείλει στο
Α.Σ.Ε.Π. το αίτηµά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκ-
δώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει
το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατη-
γορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά περιφέρεια και πε-
ριφερειακή ενότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµέ-
νου να εκδοθεί η απόφαση της παρούσας παραγράφου.
Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του
αριθµού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη µισή
µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα. Ο αριθµός
των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κα-
τανέµεται στις προστατευόµενες κατηγορίες προσώπων
του άρθρου 1, µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) Αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Αναλογία 2/8, σε εκείνα τα πρόσωπα της περίπτω-

σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύ-
τεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, ένα
(1) από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή ά-
γαµος γονέας τριών (3) ανηλίκων τέκνων.
γ) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 1.
δ) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
ε) Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προστί-

θεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των
προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο
(2%) υπάγονται αποκλειστικά τα υπόλοιπα πρόσωπα της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθµός των
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θέσεων των προστατευοµένων που έχει προκύψει κατά
τα ανωτέρω, κατανέµεται κατά περιφέρεια και περιφε-
ρειακή ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο
και ειδικότητα. Με βάση την ίδια απόφαση οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες του ΟΑΕΔ προβαίνουν στις οικείες ειδικές προ-
κηρύξεις.

2. Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (περιφερειακή διεύ-
θυνση ή ΚΠΑ2) καταρτίζει την οικεία προκήρυξη, η οποία
περιλαµβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας των φο-
ρέων της παραγράφου 1 που θα καλυφθούν από προστα-
τευοµένους του παρόντος νόµου, κατά περιφερειακή ε-
νότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικό-
τητα. Η προκήρυξη κοινοποιείται από τον περιφερειακό
διευθυντή ή τον προϊστάµενο του ΚΠΑ2 στην οικεία Επι-
τροπή του άρθρου 9. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατά-
στηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση της προ-
κήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα και αποστέλλεται
στον ηµερήσιο τύπο.

3. α) Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε βάση ξεχωρι-
στούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανω-
τέρω, σύµφωνα µε τον αριθµό των µορίων που συγκε-
ντρώνουν τα προστατευόµενα πρόσωπα, τις ειδικότερες
προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη του
Α.Σ.Ε.Π. σε συνδυασµό και µε τη σειρά προτίµησης που
έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους.
β) Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύντα-

ξης του οριστικού πίνακα της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 5 εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις βά-
σει της εκδοθείσας προκήρυξης, αυτές καλύπτονται α-
ποκλειστικά από τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της πα-
ραφράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς
µε τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω ή τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας. Τα παραπάνω πρόσωπα, τα οποία δεν εµ-
φανίζονται ως επιτυχόντες στον οριστικό πίνακα, και ε-
φόσον η αίτησή τους έχει κριθεί ως έγκυρη από την αρ-
µόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, καλούνται µε πρόσκληση του
Οργανισµού να δηλώσουν, κατά σειρά προτίµησης, τις
θέσεις οι οποίες έχουν παραµείνει κενές και για τις οποί-
ες κατέχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Εάν µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξακολουθούν να υφί-
στανται κενές θέσεις, αυτές αποδεσµεύονται και αποδί-
δονται στους φορείς από τους οποίους έχουν παρακρα-
τηθεί. 

4. α) Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη στις θέ-
σεις της προκήρυξης θέσεων εργασίας των φορέων της
παραγράφου 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά ειδική αίτηση -
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν όλα τα στοι-
χεία που απαιτούνται για την µοριοδότησή τους, κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 4, καθώς και τις συγκεκριµένες θέ-
σεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυµούν να διορι-
στούν κατά σειρά προτίµησης.
β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα επιλογής θέσεων από

µία (1) κατηγορία προστασίας. Αν ένας υποψήφιος ανή-
κει σε περισσότερες από µία (1) κατηγορίες προστασίας,
επιλέγει µία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της
οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυµεί. Η σώρευση
στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετι-
κές κατηγορίες προστασίας, συνεπάγεται αυτοδικαίως
τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία.
γ) Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων

υποβάλλονται στις επιτροπές του άρθρου 9 µέσα σε α-
ποκλειστική προθεσµία, η οποία αρχίζει από την εποµένη

της ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστηµα της αρ-
µόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών και
καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 6. Ανά-
κληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της αίτησης - υπεύ-
θυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται µετά το πέρας της απο-
κλειστικής προθεσµίας υποβολής της. Η δήλωση ανακρι-
βών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπά-
γεται την απώλεια της προστασίας του παρόντος νόµου.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτη-

σης υπεύθυνης δήλωσης σε µία (1) υπηρεσία του ΟΑΕΔ
(περιφερειακή διεύθυνση ή ΚΠΑ2) που έχει προβεί σε
προκήρυξη, κατ’ επιλογή τους.

5. α) Οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν στις προκη-
ρυσσόµενες θέσεις, υποβάλλουν στην οικεία επιτροπή
του άρθρου 9 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα ο-
ποία τεκµηριώνεται η ακρίβεια των δηλούµενων στην αί-
τηση - υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, τα οποία θα πρέπει
να έχουν εκδοθεί και συνταχθεί µέχρι τη λήξη της προ-
θεσµίας υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και
όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι επιτρέπεται να εκ-
δοθούν και µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Για
την υποβολή των δικαιολογητικών του προηγούµενου ε-
δαφίου εφαρµόζεται  η παράγραφος 4 του άρθρου 10
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
β) Η υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄

γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία αρχίζει
από την εποµένη της ανάρτησης της προκήρυξης στο
κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα
πέντε (35) ηµερών και καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Η εκπρόθεσµη υποβολή των δικαιολο-
γητικών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
γ) Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητι-

κών από κάθε αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, συντάσσε-
ται ο προσωρινός πίνακας µοριοδότησης που περιλαµβά-
νει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις

προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 3 κατά κατηγορία
προστασίας. 
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία

του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν
απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µο-
ρίων (επιλαχόντες). 
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά,

των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά
των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της

αρµόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνα-
κα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλε-
ται στον ηµερήσιο τύπο.
δ) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστά-

σεις κατά του προσωρινού πίνακα µοριοδότησης, ενώ-
πιον της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει α-
πό την εποµένη της ανάρτησης του πίνακα.
ε) Η αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, µετά την εξέταση

των ενστάσεων, ανασυντάσσει, εάν απαιτείται, τον προ-
σωρινό πίνακα µοριοδότησης και καταρτίζει τον οριστικό
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πίνακα µοριοδότησης ο οποίος περιλαµβάνει:
αα) Αριθµό προστατευοµένων αντίστοιχο προς τις

προκηρυσσόµενες θέσεις του άρθρου 3 κατά κατηγορία
προστασίας.
ββ) Βαθµολογία όλων των αιτούντων την προστασία

του παρόντος νόµου, των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν
απορριφθεί (έγκυρες αιτήσεις) µε φθίνουσα σειρά µο-
ρίων (επιλαχόντες).
γγ) Τα ονόµατα των υποψηφίων, µε αλφαβητική σειρά,

των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και αναφορά
των λόγων απόρριψης ανά αίτηση.
Ο οριστικός πίνακας αναρτάται στο κατάστηµα της αρ-

µόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ. Δελτίο τύπου σχετικά µε τη δηµοσίευση του πίνα-
κα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλε-
ται στον ηµερήσιο τύπο.
Ο οριστικός πίνακας ισχύει µέχρι την έκδοση της από-

φασης της παραγράφου 6 για νέα προκήρυξη. Κάθε αντι-
κατάσταση τοποθετηθέντος είτε ύστερα από αίτηση του
εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης µε αί-
τηση του προστατευοµένου, γίνεται από τον πίνακα των
επιλαχόντων. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
επίσης ο τύπος της ειδικής αίτησης - υπεύθυνης δήλω-
σης που υποβάλλουν τα προστατευόµενα πρόσωπα, τα
ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση - υ-
πεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται α-
πό τους υποψηφίους, ο τρόπος υποβολής των δικαιολο-
γητικών, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αι-
τήσεων και κατάρτισης των πινάκων µοριοδότησης και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου. 

7. Οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν µε απόφασή
τους τα προστατευόµενα πρόσωπα στους φορείς της
παραγράφου 1 εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την αποστολή σε αυτές του οριστικού
πίνακα µοριοδότησης. Η αδικαιολόγητη µη τήρηση της α-
ποκλειστικής προθεσµίας συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα
των αρµόδιων για την τοποθέτηση υπαλλήλων. Ο πίνα-
κας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµέ-
νους µε τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δηµοσιοποιούνται
οι πίνακες µοριοδότησης (προσωρινός και οριστικός).

8. Οι διοριζόµενοι ή προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε
το άρθρο αυτό πρέπει:
α) Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για

το διορισµό ή την πρόσληψή τους στις συγκεκριµένες
θέσεις.
β) Να κριθούν από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτρο-

πές του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ότι,
είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριµέ-
νες θέσεις.
γ) Να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του

ΟΑΕΔ.
9. Για τις θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού

των φορέων της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος νόµου.

10. Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού ή πρόσληψης,
όσων διορίζονται ή προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το
παρόν, ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τον υ-
πολογισµό του ορίου αυτού, ως ηµεροµηνία γέννησης
θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του
ν. 3227/2004 καταργούνται.

Άρθρο 75
Μοριοδότηση προσώπων ειδικών κατηγοριών

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όταν το προστατευόµενο πρόσωπο υπάγεται σε πε-
ρισσότερες από µία κατηγορίες του άρθρου 1, υπολογί-
ζονται τα µόρια της κατηγορίας προστασίας σχετικά µε
τις θέσεις για τις οποίες έχει καταθέσει την αίτηση - υ-
πεύθυνη δήλωση και λαµβάνει προσαύξηση είκοσι τοις
εκατό (20%) λόγω υπαγωγής του και σε άλλες κατηγο-
ρίες προστασίας, χωρίς να µοριοδοτείται σωρευτικά και
η δεύτερη κατηγορία προστασίας.»

Άρθρο 76
Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων 

ειδικών κατηγοριών

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014
(Α΄ 270) η φράση «Για την εφαρµογή των διατάξεων πε-
ρί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του
ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που
αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου» αντικαθί-
σταται από τη φράση «Για την εφαρµογή των διατάξεων
περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρε-
ται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, εξαιρουµένου του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220)».

Άρθρο 77
Προσωπικό καθαριότητας

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) οι λέξεις «όχι πέραν της 31ης
Μαΐου 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν
της 28ης Ιουνίου 2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 78
Επίδοµα Στέγασης

Στο άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται  πα-
ράγραφος 4 ως εξής:

«4.Το Επίδοµα Στέγασης της παραγράφου 1 δεν εµπί-
πτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, απαλλάσσεται α-
πό κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δη-
µοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), δεν κατάσχεται εις χείρας του Δηµοσίου ή ο-
ποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει-
δικής διάταξης, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς το Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται για τον καθορισµό της ει-
σοδηµατικής ενίσχυσης ή στα εισοδηµατικά όρια για την
καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
και του Επιδόµατος Παιδιού του άρθρου 214 του
ν. 4512/2018 (Α΄5)».
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Άρθρο 79
Ένταξη των ωφελούµενων του προγράµµατος 

«Στέγαση και Επανένταξη» στο πρόγραµµα 
Επιδόµατος Στέγασης

1. Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος «Στέγαση και Ε-
πανένταξη» που απεντάσσονται µετά τη λήξη του, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του
ν. 4445/2016 (Α΄ 236), εντάσσονται, κατόπιν υποβολής
αίτησης, αυτοµάτως στο πρόγραµµα Επιδόµατος Στέγα-
σης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). 

2. Το ποσό του Επιδόµατος Στέγασης είναι ίσο µε αυτό
της επιδότησης που λάµβαναν από το πρόγραµµα «Στέ-
γαση και Επανένταξη» και έως τα όρια που καθορίζονται
µε την υπ’ αριθµ. Δ23/οικ.20171/1040/3.5.2017 (Β΄ 1602)
υπουργική απόφαση.

3. Το δικαίωµα καταβολής του επιδόµατος, σύµφωνα
µε τους όρους των παραγράφων 1 και 2, ξεκινά από την
1.3.2019 και ισχύει για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, υπό
την προϋπόθεση ύπαρξης µισθωτηρίου συµβολαίου για
το ως άνω χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 80
Οικονοµική ενίσχυση οικογενειών θανόντων 

από φυσικά φαινόµενα

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999
(Α΄ 273) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η καταβαλλόµενη έκτακτη οικονοµική βοήθεια δεν ε-
µπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, ορίζεται ως α-
φορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας
του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κρά-
τηση ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη
φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δή-
µους, τις περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ι-
δρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για
την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προ-
νοιακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 81
Προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία

Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργα-
νισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτο-
µα µε αναπηρία δεν εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισο-
δήµατος και δεν φορολογούνται. Το ποσό των προνοια-
κών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία, δεν υπό-
κειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχε-
ται εις χείρας του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζεται µε
βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το
Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα νοµι-
κά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τα ασφαλιστι-
κά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 82
Παράταση χορήγησης επιδοµάτων αναπηρίας 

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται και για όλα τα επι-
δόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, µε το προ-
βλεπόµενο, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, πο-
σοστό αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις µε αιτία
την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν
άρθρο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 83
Αρµοδιότητες ΟΠΕΚΑ

1. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
21 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) προστίθενται υποπεριπτώ-
σεις ιδιδ΄ και ιειε΄ ως εξής:

«ιδιδ΄) Η υλοποίηση του προγράµµατος παροχής υπη-
ρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανοµής ζεστών
γευµάτων (Σχολικά Γεύµατα) σε µαθητές, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 (Β΄ 1299) υ-
πουργική απόφαση.
ιειε΄)  Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης αναδο-

χής του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄85).»
2. Η υποπερίπτωση  ιγιγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 4520/2018 καταργείται. 
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου

32 του ν. 4520/2018 προστίθεται υποπερίπτωση κστκστ΄
ως εξής: 

«κστκστ΄) Η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενί-
σχυσης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειο-
νεκτικές περιοχές.»

Άρθρο 84
Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1
του  ν. 3050/2002 (Α΄214 ) η φράση «οι οποίοι έχουν
εξoφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρό-
νο υποβολής αίτησης για συµµετοχή στις παροχές της
παραγράφου 2 του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη φρά-
ση «οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι κατά την 31η
Δεκεµβρίου του προηγούµενου της υποβολής της αίτη-
σης έτους».

2. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδά-
φιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3050/2002 α-
ντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Η διαχείριση του Λογαριασµού ασκείται από πε-
νταµελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται α-
πό:
α) τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών,

και
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Α-
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νάπτυξης και Τροφίµων.
Τα µέλη ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
Αναπληρωτής του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ ορίζεται ο Υ-

ποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος τον αναπληρώνει στα
καθήκοντά του ως Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτρο-
πής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διαχειριστικής Επιτρο-

πής, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε τριετή θη-
τεία µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γραµµατέας της Διαχειριστικής Επιτροπής, µε αναπλη-

ρωτή, ορίζεται υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ µε απόφαση του
Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.»

3. Μέχρι τον ορισµό νέας Διαχειριστικής Επιτροπής
του ΛΑΕ, σύµφωνα µε την παραγράφου 2, η υφιστάµενη
Διαχειριστική Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί νόµι-
µα ως έχει. 

Άρθρο 85
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο άρθρο 27 του ν. 4554/2018 (Α΄130) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες, από τους οποίους δύ-
ναται να επιλεγούν Προϊστάµενοι της Διεύθυνσης και
των Τµηµάτων, είναι:
α) Στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλί-

κων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτι-
κών Επιστηµών ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοι-
νωνικών Λειτουργών.
β) Στο Τµήµα Συντονισµού, Υποστήριξης και Αξιολόγη-

σης Επαγγελµατιών Επιτρόπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων:
ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών
Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
γ) Στο Τµήµα Διαχείρισης Αιτηµάτων Στέγασης Ασυνό-

δευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λει-
τουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
δ) Στο Τµήµα Αξιολόγησης και Εποπτείας Κέντρων Φι-

λοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Πο-
λιτικών Επιστηµών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.»

2. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1 Σε-
πτεµβρίου 2019.»

3. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 32 του ν. 4554/2018, τα
άρθρα 19 και 24 έως 28 του ν. 4554/2018 ισχύουν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 86
Σύσταση οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων

1. Στις συσταθείσες µε το άρθρο 34 του νόµου
4578/2018 (Α΄200) οργανικές θέσεις προσωπικού στα
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθή-
σεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατά-
στασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών

(ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους, προστίθενται
πενήντα δύο (52) θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
επόµενων παραγράφων.

2. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης συστήνονται πέντε (5)
θέσεις µόνιµου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
3. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττι-

κής συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδι-
κότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού, θέσεις δύο (2).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

εννιά (9):
αα) Κλάδου Νοσηλευτών, θέσεις έξι (6).
ββ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις τρεις (3).
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Επιµελητών, θέση µία (1).
4. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βο-

ρείου Αιγαίου συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1) :
αα) Κλάδου Κλητήρων/Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων θέση

µία (1).
5. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προ-
σωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, θέση

µία (1).
6. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτι-

κής Μακεδονίας συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προ-
σωπικού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων, θέση µία (1).
7. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπεί-

ρου συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που
κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως
εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
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ή Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
8. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού,
που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1).
9. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιο-

νίων Νήσων συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσω-
πικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ει-
δικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

δύο (2):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις δύο (2).
10. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας συστήνονται οκτώ (8) θέσεις µόνι-
µου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

έξι (6):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις έξι (6).
11. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Κρήτης συστήνονται οκτώ (8) θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδι-
κότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις τρεις (3):
αα) Κλάδου Επιµελητών, θέσεις τρεις (3).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

πέντε (5):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Φύλαξης, θέσεις

πέντε (5).
12. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπι-
κού, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Φύλαξης θέση

µία (1).
13. Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου
προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιµελητών

Πρόνοιας, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1).
14. Στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

συστήνεται µία (1) θέση µόνιµου προσωπικού, που κατα-
τάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση

µία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1).

15. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚ-
ΚΑ) συστήνονται δύο (2) θέσεις µόνιµου προσωπικού,
που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
16. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυ-

φλών (ΚΕΑΤ) συστήνονται τρεις (3) θέσεις µόνιµου προ-
σωπικού που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού, θέση µία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις δύο (2):
αα) Κλάδου Θυρωρών/Νυχτοφυλάκων, θέσεις δύο (2).
17. Στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ) συστήνεται µία θέ-

ση (1) µόνιµου προσωπικού που κατατάσσεται, ανά κατη-
γορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

ση µία (1):
αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέση µία (1).

Άρθρο 87
Κάλυψη οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
35 του ν. 4578/2018 (Α΄200) οι λέξεις «το αργότερο µέ-
χρι τις 28.2.2019» αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυ-
σαν, από τις λέξεις «το αργότερο µέχρι τις 15.6.2019». 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρµόζονται οι περιορι-
σµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.»

Άρθρο 88
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 

προνοιακών φορέων

1. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
(Α΄ 16), του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Παπά-
φειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Πα-
θήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτηµάτων τους,
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
(ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών (ΕΙΚ), επιτρέ-
πεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που ανήκει
στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες: 
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέ-

σεις: Νοσηλευτών, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ει-
δικών Παιδαγωγών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολο-
γίας, Ψυχολόγων, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Κοινωνι-
κής Εργασίας, Ιατρών, Διοικητικού Λογιστικού, Νηπιαγω-
γών, Φυσικής Αγωγής, Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατι-
κής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας, ΠΕ Μουσικής (µε εξειδίκευση στη µουσικοθε-
ραπεία), Φιλολόγων, Δασκάλων, Κλινικών Ψυχολόγων.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις:

Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθε-
ραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, θεραπευτών Παιδαγω-
γών, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Μαιών-Μαιευτών, θε-
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ραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Λογι-
στικής, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Βρε-
φονηπιοκόµων, Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσ-
σας.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θέ-

σεις: Αδελφών Νοσοκόµων, Βοηθών Εργοθεραπευτών,
θεραπευτών Παιδαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων, θεραπευ-
τών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικών
Γραµµατέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδι-
κοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιµελητών Πρόνοι-
ας, Διοικητικών Γραµµατέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού
διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιµε-
λητών Πρόνοιας, Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φρο-
ντίδας ΑµεΑ, Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσ-
σας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, Ο-
δηγών, Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Μαγείρων.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θέσεις:

Τραυµατιοφορέων, Προσωπικού Καθαριότητας, Βοηθητι-
κού Υγειονοµικού Προσωπικού, Γενικών καθηκόντων
(εργάτες, κηπουροί), Φυλάκων νυχτοφυλάκων.

2. Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούµενης
έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280), εκδίδεται προκήρυξη από τον αρµόδιο φορέα,
η οποία προηγουµένως εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµ-
βούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυ-
ξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθµός ανά κατηγορία και
ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προ-
σόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντοµη πε-
ριγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η
προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου
φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψή της, η οποία περιλαµ-
βάνει τον αριθµό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπι-
κού, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται σε
δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλο-
φορίας. 

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οι-
κείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προ-
σωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορρι-
πτέων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του και
αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρι-
νών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένστα-
ση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νο-
µιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε ένα (1)
µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των εν-
στάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον
φορέα, προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων.

4. Οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αµέ-
σως µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προ-
σληπτέων. Αναµόρφωση των πινάκων µετά τον έλεγχο
του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άµεσα από τους φορείς και απο-
λύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαµ-
βάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόµενοι
λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απα-
σχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποι-
αδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

5. Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του επικουρικού
προσωπικού δεν µπορεί να είναι µικρότερο των έξι (6)
µηνών και µεγαλύτερο των δύο (2) ετών και καθορίζεται

µε την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων. 
6. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλη-

σής του, αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύ-
ουν για το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αµοιβή του
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του φορέα,
στον οποίο εργάζονται. 

7. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται: α) τα α-
παιτούµενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα
ή επικουρικά) και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρ-
θρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαµβάνοντας υπόψη
ενδεχόµενες εξειδικευµένες ανάγκες για τη λειτουργία
των φορέων, β) η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής αι-
τήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούµενα δικαιολογη-
τικά, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία πρό-
σληψης. 

8. Τα Ν.Π.Δ.Δ. της παραφράφου 1, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους, δύνανται σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας και έκτακτης
ανάγκης, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσω-
πικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον
δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνάπτουν συµβά-
σεις µίσθωσης έργου µε ιατρούς κάθε ειδικότητας και ο-
δοντιάτρους, µε την έκδοση από αυτούς δελτίου απόδει-
ξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από δικούς τους πό-
ρους. Η επιλογή των ιατρών και οδοντιάτρων του πρώ-
του εδαφίου, που θα εκτελέσουν το έργο µε αντίστοιχη
σύµβαση, πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54). 

9. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 10 του
ν. 3329/2005 (Α΄ 81) καταργούνται.

Άρθρο 89
Προσωπικό Συµβουλευτικών Κέντρων

και Ξενώνων Φιλοξενίας

Οι παρατάσεις, δυνάµει της τροποποίησης των πράξε-
ων ένταξης στο ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020, των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται
στις υπηρεσίες των Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώ-
νων Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 72 του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143), ισχύουν από 1.12.2018, ανεξαρ-
τήτως του χρόνου δηµοσίευσης των πράξεων παράτα-
σης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Δαπάνες που α-
φορούν τις συµβάσεις εργασίας του προηγούµενου εδα-
φίου και διενεργήθηκαν από 1.12.2018 έως τη δηµοσίευ-
ση των πράξεων παράτασης στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, θεωρούνται σύννοµες, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Άρθρο 90
Προσωπικό Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις διορισµού υπαλλήλων του Κέντρου Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που αφο-
ρούν σε διορισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ των ετών
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2000-2006, ύστερα από την έκδοση οριστικών πινάκων
του Α.Σ.Ε.Π., και οι οποίες δεν δηµοσιεύτηκαν, εκ παρα-
δροµής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύο-
νται αναδροµικά από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρε-
σίας των υπαλλήλων στο ως άνω νοµικό πρόσωπο. Ως η-
µεροµηνία διορισµού των υπαλλήλων λογίζεται η ηµερο-
µηνία ανάληψης υπηρεσίας. 

Άρθρο 91
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 4488/2017
(Α΄ 137) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Εκπροσωπεί νοµίµως τον ΣΚΛΕ έναντι κάθε αρχής
και για τη διενέργεια κάθε πράξης που προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία.»

Άρθρο 92
Ρυθµίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες

Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 4538/2018
(Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διε-
νέργεια έρευνας σύµφωνα µε το παρόν και τα άρθρα
1533 παράγραφος 2, 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυ-
νατεί να τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογηµένα την αδυ-
ναµία της στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Στην περίπτωση
αυτή, µε απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατίθεται η
διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των
φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22 του τό-
που της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής των αιτού-
ντων ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγµα-
τογνώµονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευµένο σε θέµα-
τα αναδοχής από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13
του παρόντος και εγγεγραµµένο σε ειδικό κατάλογο πι-
στοποιηµένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύν-
δεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) για
τον σκοπό αυτό. Ο οριζόµενος κοινωνικός λειτουργός ο-
φείλει να συνεργάζεται µε τον αρµόδιο φορέα όπου είχε
υποβληθεί αρχικώς το αίτηµα προκειµένου να ολοκλη-
ρώσει µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στα
άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να την υπο-
βάλλει στην κοινωνική του υπηρεσία , ο προϊστάµενος
της οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλήρωσης
της κοινωνικής έρευνας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 93
Παραχώρηση της Βαµβακουργίας Βόλου 

στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στο Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλίας για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, δια-
χείριση και εκµετάλλευση δύο (2) ακινήτων, µετά των
συστατικών και παραρτηµάτων τους, τα οποία ανήκουν
κατά κυριότητα στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), όπως τα ακίνητα αυτά εµφαίνο-
νται στο προσαρτηµένο στον παρόντα νόµο, ως Παράρ-
τηµα Ι, τοπογραφικό διάγραµµα της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, που συντάχθηκε από τον πο-
λιτικό µηχανικό Κωνσταντίνο Γούλα τον Ιανουάριο του
2019 και αποτυπώνει σε κλίµακα 1:1.000 τα ακίνητα µε
τα στοιχεία:
α) Οικόπεδο (1) υπό τα στοιχεία (Α55, Α4, Α3, Α2, Α56,

Α57, Α55) και µε εµβαδό 1.871,00 τ.µ. 
β) Γήπεδο (2) υπό τα στοιχεία (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6,

Α7, Α8, Α9, Α10, Α54, Α53, Α52, Α25, Α26, Α27, Α28,
Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38, Α39,
Α40, Α41, Α42, Α43, Α44, Α45, Α46, Α47, Α48, Α49, Α1)
και µε εµβαδό 86.531,77 τ.µ. 
Οι κτιριακές και κάθε είδους κατασκευές και εγκατα-

στάσεις, που βρίσκονται επί των παραχωρούµενων ακι-
νήτων, αποτυπώνονται στο προσαρτηµένο στον παρόντα
νόµο, ως Παράρτηµα Ι, τοπογραφικό διάγραµµα.

2. Η παραχώρηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργι-
κών αναγκών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, την ανά-
πλαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου, την ανά-
πτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την ε-
ξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και
κοινωφελών σκοπών, που εξειδικεύονται µε την υπογρα-
φή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, του ΟΑΕΔ και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

3. Τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης των πα-
ραχωρούµενων ακινήτων και των συστατικών και παραρ-
τηµάτων τους ασκούνται, από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας καθ’ όλο το
χρονικό διάστηµα της παραχώρησης. Το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας υποχρεούται να επιτρέπει και να ανέχεται
την εκ µέρους του ΟΑΕΔ χρήση τµηµάτων των παραχω-
ρούµενων ακινήτων για λόγους που ανάγονται στην εξυ-
πηρέτηση των σκοπών της παραχώρησης.

4. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που τυχόν κατα-
σκευάστηκαν µη νοµίµως εντός των παραχωρούµενων
ακινήτων από τον ΟΑΕΔ ή προγενέστερους ιδιοκτήτες,
δύναται να διατηρούνται και να χρησιµοποιούνται, κατό-
πιν απόφασης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, εφόσον ε-
ξυπηρετούν ή πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους σκο-
πούς της παραχώρησης. Στην περίπτωση του προηγού-
µενου εδαφίου, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υποχρεού-
ται να υποβάλει αίτηση για τη νοµιµοποίηση, αποκλειστι-
κά µε δικές του δαπάνες, των έργων και κατασκευών του
προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Εφόσον οι αιτή-
σεις αυτές υποβληθούν σύννοµα, µέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών νοµιµοποίησης αναστέλλεται η επιβολή
διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόµενων
από την κείµενη νοµοθεσία διοικητικών µέτρων προστα-
σίας και ποινικών διώξεων, η παραγραφή των απαιτήσε-
ων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου και του
ΟΑΕΔ, η παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχε-
τίζονται µε την κατασκευή και χρήση των έργων και ε-
γκαταστάσεων του παρόντος και η αναγκαστική είσπρα-
ξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων, επι-
πλέον δε αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που
σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών
του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω δια-
δικασιών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα παύουν
να υφίστανται, οµοίως δε παύουν τυχόν ασκηθείσες ποι-
νικές διώξεις.

5. Η παραχώρηση του παρόντος άρθρου τελεί υπό
τους ακόλουθους όρους:
α) Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας αναλαµβάνει, µε απο-
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κλειστική ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του, την έκδοση
όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρµόδιες Υπηρε-
σίες και την τήρηση των προβλεπόµενων πολεοδοµικών
και λοιπών διατάξεων για την υλοποίηση των σκοπών
της παραχώρησης, καθώς και τη δαπάνη των απαιτούµε-
νων διαδικασιών, ενεργειών και εργασιών. 
β) Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υποχρεούται, αποκλει-

στικά µε δικές του δαπάνες, στη συντήρηση, βελτίωση
και επισκευή των παραχωρούµενων ακινήτων και των επ’
αυτών κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραµέ-
νουν επ’ ωφελεία των ακινήτων και του ΟΑΕΔ, δυνάµενο
να προβεί σε κατεδάφιση ή τροποποίηση των υφιστάµε-
νων κτιρίων και κατασκευών και σε ανέγερση νέων, υπό
την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδοσης των προ-
βλεπόµενων νόµιµων αδειών. Κατά του ΟΑΕΔ ουδεµία
αξίωση για καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των
εργασιών του προηγούµενου εδαφίου ή για αποζηµίωση
για τις ίδιες αιτίες δύναται να προβληθεί, µετά τη λήξη
του χρόνου παραχώρησης ή σε περίπτωση άρσης ή αυ-
τοδίκαιης ανάκλησης αυτής.
γ) Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση επι-

σκευής, συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης των ακινή-
των που παραχωρούνται και των συστατικών και παραρ-
τηµάτων τους, ακόµη και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Ο ΟΑΕΔ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγµατι-

κά ή νοµικά ελαττώµατα των ακινήτων και των συστατι-
κών και παραρτηµάτων τους, των οποίων παραχωρεί τη
χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση.
ε) Μετά τη λήξη του χρόνου της παραγράφου 1, η πα-

ραχώρηση αίρεται αυτοδίκαια, κατόπιν δε αυτοψίας των
αρµοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, τα ακίνητα, τα έργα και
οι επ’ αυτών εγκαταστάσεις αποδίδονται στον ΟΑΕΔ µε
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Τα ακίνητα, µε ό-
λα τα συστατικά και παραρτήµατά τους, πρέπει να απο-
δοθούν σε καλή κατάσταση, δεκτική χρήσης για αντί-
στοιχους σκοπούς, λαµβανοµένων πάντως υπόψη της
εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση, των τυχόν φθο-
ρών, καταστροφών ή ζηµιών που οφείλονται σε λόγους
ανωτέρας βίας, καθώς και σε εγκεκριµένες από το Δηµό-
σιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων ή κτι-
ρίων.

Άρθρο 94
Πρόγραµµα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης δύναται να καταρτίζεται πρόγραµµα µε
σκοπό την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονοµίας (ΚΑΛΟ) για την προώθηση των δράσε-
ών τους και για την κάλυψη των λειτουργικών τους ανα-
γκών. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εξει-
δικεύεται ο σκοπός της ενίσχυσης και καθορίζονται οι
κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών, τα κριτήρια, ο προϋπο-
λογισµός και οι όροι ένταξης των πράξεων στο πρόγραµ-
µα, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων
και υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικα-
σία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυ-
σης, ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των πράξεων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος. 

2. Φορέας διαχείρισης του προγράµµατος ορίζεται η
Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τοµέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας. 

3. Την αξιολόγηση των προτάσεων δύναται να εκπο-
νούν και αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του
Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Α-
νταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).
Στους αξιολογητές του προηγούµενου εδαφίου και στα
µέλη των επιτροπών αξιολόγησης δύναται να καταβάλ-
λεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Το πρόγραµµα της παραγράφου 1 χρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
περί κρατικών ενισχύσεων. Το µέγιστο ποσό του προϋ-
πολογισµού που δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ για το ανωτέρω πρόγραµµα ανέρχεται σε
20.000.000 ευρώ. 

Άρθρο 95
Εκπροσώπηση ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 41 του ν. 4554/2018 (Α΄130) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των εργοδοτι-
κών εκπροσώπων προβλέπεται από κοινού, στην επιλο-
γή του κοινού εκπροσώπου ή των κοινών εκπροσώπων
συµµετέχει ισότιµα και ο ΣΒΒΕ.»

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 4554/2018
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειµένου να διασφαλιστεί η ισάριθµη εκπροσώ-
πηση του Δηµοσίου, των εργαζοµένων και των εργοδο-
τών, µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δύνα-
ται να επανακαθορίζεται ο αριθµός των εκπροσώπων του
Δηµοσίου µε τη προσθαφαίρεση εκπροσώπων του. Το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 εφαρµόζεται και
στην περίπτωση αυτή.»

Άρθρο 96
Βοήθηµα πρώην εργαζοµένων στη Βιοµηχανία 

Φωσφορικών Λιπασµάτων ΑΕ

1. Το άρθρο 32 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) καταργείται α-
πό τότε που ίσχυσε.

2. Το βοήθηµα της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του
ν. 3526/2007 (Α΄ 24) καταβάλλεται στο σύνολο των δι-
καιούχων, υπολογίζεται κλιµακωτά και ισούται µε το ά-
θροισµα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιµάκιο πο-
σού νόµιµης αποζηµίωσης, µετά την εφαρµογή του προ-
βλεπόµενου σε κάθε κλιµάκιο αντίστοιχου συντελεστή.
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συµψηφίζονται µε το
ποσό του βοηθήµατος, όπως προκύπτει σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο. 

Άρθρο 97
Ευθύνη προσωρινών διοικήσεων Γηροκοµείου Αθηνών

1. Επί των προσώπων που ορίστηκαν ως µέλη της Προ-
σωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής του
ειδικά αναγνωρισµένου φιλανθρωπικού σωµατείου µε
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την επωνυµία «Ελεήµων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκοµείο -
Πτωχοκοµείο», σύµφωνα την υπ’ αριθµ. 1801/29.9.2016
(ΑΔΑ: Ψ0ΗΜΩ6Μ-Π2Φ) απόφαση του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου του Δήµου Αθηναίων, όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 1885/13.10.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞΩ6Μ-9ΕΚ)
απόφαση, καθώς και επί των προσώπων που διορίστη-
καν, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, ως προσωρινές
διοικήσεις του εν λόγω σωµατείου από αρµόδιο δικαστή-
ριο, δεν εφαρµόζονται διατάξεις νόµων που προβλέπουν
προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη φυσικών προσώπων
µε νοµικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα µέτρα
διοικητικού καταναγκασµού για τη µη καταβολή από το
ανωτέρω σωµατείο των πάσης φύσεως χρεών, φόρων,
τελών, εισφορών, δασµών, προσαυξήσεων και προστί-
µων προς το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του
χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά.
Πράξεις και µέτρα καταλογισµού και αναγκαστικής εί-
σπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί παύουν να ισχύουν. 

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 δεν διώκονται ποινι-
κά για αδικήµατα, των οποίων η αντικειµενική υπόσταση
συνίσταται στη µη καταβολή από το ανωτέρω σωµατείο
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κα-
τέστησαν απαιτητές, καθώς και στη µη καταβολή των
πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δα-
σµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Το
αξιόποινο των ανωτέρω αδικηµάτων των προσώπων της
παραγράφου 1 εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµό-
ζονται αν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 έχουν καταδι-
καστεί ή καταδικαστούν για αδικήµατα από δόλο σε βά-
ρος της περιουσίας του ειδικά αναγνωρισµένου φιλαν-
θρωπικού σωµατείου µε την επωνυµία «Ελεήµων Εται-
ρεία Αθηνών - Γηροκοµείο - Πτωχοκοµείο». 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 98
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση, πλήθος δόσεων,

απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής

1. Βεβαιωµένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέ-
ντρα και τα Τελωνεία, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολο-
γικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), τον Κώδικα Εί-
σπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90,
Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001,
Α΄ 265) και τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν.
952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλί-
ου) δύνανται να ρυθµίζονται µε καταρχήν άπαξ απαλλα-
γή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύ-
νουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε
έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, για τα φυσικά και νο-
µικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα και σε έως και τριάντα έξι (36) δόσεις, για τα νοµικά
πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατό-
πιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσµες έως και την 31.12.2018 και έχουν καταχωρι-
στεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελε-

γκτικών Κέντρων/Τελωνείων µέχρι την ηµεροµηνία αίτη-
σης για υπαγωγή σε ρύθµιση, ως ακολούθως:

A. Φυσικά πρόσωπα:
α. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µε συνολικό εισόδη-

µα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγ-
µατικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 µέχρι δέκα χιλιά-
δες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των
οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υ-
πό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης
της παραγράφου 2. Για τους ως άνω οφειλέτες µε εισό-
δηµα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός
των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε
βάση το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή
απαλλασσόµενο, πραγµατικό) του οφειλέτη κατά το φο-
ρολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφει-
λής, ως εξής: το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έ-
τους 2017 πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά
κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόµε-
νο εδάφιο.
Για τµήµα εισοδήµατος:
αα) από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελε-

στή τέσσερα τοις εκατό (4%),
ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελε-

στή έξι τοις εκατό (6%),
γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελε-

στή οκτώ τοις εκατό (8%),
δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελε-

στή δέκα τοις εκατό (10%),
εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελε-

στή δώδεκα τοις εκατό (12%),
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντε-

λεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελε-

στή είκοσι τοις εκατό (20%),
ηη) πάνω από 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι πέ-

ντε τοις εκατό (25%).
Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται κατά µία ποσοστι-

αία µονάδα, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων
τέκνων του οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ως εξής:
αα) κατά µία (1) µονάδα για ένα (1) τέκνο,
ββ) κατά δύο (2) µονάδες για δύο (2) τέκνα,
γγ) κατά τρεις (3) µονάδες για τρία (3) τέκνα και άνω.
Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων

του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές α-
ναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζό-
µενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από
το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό
τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης
της παραγράφου 2.
β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υ-

ποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τε-
λευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό
έτος 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υπο-
χρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το µέγιστο
πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου πο-
σού µηνιαίας δόσης της παραγράφου 2. Στην αίτηση υ-
παγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανω-
τέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υπο-
χρέωση υποβολής δήλωσης.
γ. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της
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οφειλής του στη ρύθµιση να καταβάλει την οφειλή του
σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προτείνεται
από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούται µείωσης των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε
συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του πλήθους δό-
σεων που επιλέγεται από τον φορολογούµενο, το οποίο
υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα, ως ε-
ξής:
αα) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκα-

τό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέ-
ντε τοις εκατό (15%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσο-
στού απαλλαγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1,
ββ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις ε-

κατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξή-
σεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συ-
µπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1,
γγ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις ε-

κατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξή-
σεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συ-
µπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1,
δδ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις ε-

κατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξή-
σεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%),
συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
εε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκα-

τό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσε-
ων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συ-
µπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1,
στστ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα

τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προ-
σαυξήσεων κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
ζζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις ε-

κατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξή-
σεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%),
συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
ηη) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις ε-

κατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξή-
σεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συµπε-
ριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 και
θθ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ

την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προ-
σαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδή-

ποτε στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υ-
πολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφει-
λών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό δόσεων, τυγ-
χάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε
ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των
µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας

περίπτωσης.
δ. Ο αριθµός των δόσεων που προτείνεται από τη Φο-

ρολογική Διοίκηση, για τα πρόσωπα της περίπτωσης Α
της παραγράφου 1, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των
δεκαοκτώ (18), µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των
διατάξεων της παραγράφου 2. Για το ποσοστό απαλλα-
γής τόκων και προσαυξήσεων λαµβάνεται υπόψη ο αριθ-
µός των δόσεων, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση γ΄, πριν την εφαρµογή των οριζοµένων στο
προηγούµενο εδάφιο.

B. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα: 
Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε συνολικό
εισόδηµα (φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο) κατά το
φορολογικό έτος 2017 µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευ-
ρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους
σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορι-
σµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της παραγρά-
φου 2. Για τους ως άνω οφειλέτες µε εισόδηµα άνω των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός των δόσεων κα-
θορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση το συνο-
λικό εισόδηµα, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, του
νοµικού προσώπου/οντότητας κατά το φορολογικό έτος
2017 και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής, ως εξής: το
συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους 2017 πολλα-
πλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συ-
ντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στην υποπερίπτωση α΄
της περίπτωσης Α΄, µε την εξαίρεση των νοµικών προ-
σώπων που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα ο-
ποία ως τελευταίο έτος της πενταετίας, θεωρείται το
φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.
Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων

του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές α-
ναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζό-
µενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από
το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό
τους περιορισµούς της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτω-
σης Α΄ της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου
2. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να καταβάλει την οφειλή
του σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που καθορί-
ζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, εφαρµόζονται τα ορι-
ζόµενα στην υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης Α΄ της
παρούσας παραγράφου. 
Αν οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν προβεί σε διακοπή ερ-

γασιών, ως συνολικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του
αριθµού των δόσεων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ει-
σόδηµα, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, του φορο-
λογικού έτους διακοπής εργασιών.
Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υπο-

βολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τε-
λευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό
έτος 2017. 
Γ. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα:
Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες

κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθ-
µισης των οφειλών τους σε έως και εικοσιτέσσερις (24)
µηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως και τριάντα έξι
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(36) µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που
βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλ-
λονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυ-
ξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επι-
βαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής,
σε συνάρτηση µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγο-
νται, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας
δόσης της παραγράφου 2.
Ειδικότερα:
α. Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως και εικοσιτέσ-

σερις (24) δόσεις:
αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις ε-

κατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις

εκατό (80%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε δύο (2) έως και έξι (6) µηνιαίες δόσεις,
γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις ε-

κατό (60%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε επτά (7) έως και δώδεκα (12) µηνιαίες
δόσεις,
δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις

εκατό (40%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και δεκαοκτώ (18)
µηνιαίες δόσεις,
εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις ε-

κατό (20%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως και είκοσι δύο (22)
µηνιαίες δόσεις.
β. Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως και τριάντα έξι

(36) δόσεις:
αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις ε-

κατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέ-

ντε τοις εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσο-
στού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η
οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως και έξι (6) µηνιαίες
δόσεις,
γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα

τοις εκατό (70%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφει-
λή καταβάλλεται σε επτά (7) έως και δώδεκα (12) µηνιαί-
ες δόσεις,
δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις ε-

κατό (60%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και δεκαοκτώ (18)
µηνιαίες δόσεις,
εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις

εκατό (40%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως και είκοσι τέσσερις
(24) µηνιαίες δόσεις,
στστ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα (30)
µηνιαίες δόσεις.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδή-

ποτε στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υ-
πολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφει-

λών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό δόσεων, τυγ-
χάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε
ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των
µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας
περίπτωσης.
γ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου ο-

φειλέτη που µπορούν να ρυθµίζονται, άλλες σε έως και
είικοσι τέσσερις (24) και άλλες σε έως και τριάντα έξι
(36) µηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθµίζονται διακριτά.
δ. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υ-

ποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τε-
λευταίας πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό
έτος 2017, µε την εξαίρεση των νοµικών προσώπων που
έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα οποία ως τε-
λευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έ-
τος διακοπής εργασιών.

2. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορί-
ζεται σε τριάντα (30) ευρώ. 

3. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα ρύθµισης, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της εφάπαξ καταβολής και υπό την
προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα
πρόστιµα των άρθρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

4. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος µέρους και είναι βεβαι-
ωµένες σε περισσότερες της µίας Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέ-
ντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθµίζονται ανά υπηρεσία.

5. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των
ληξιπρόθεσµων έως και τις 31.12.2018 οφειλών που έ-
χουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων και Τελωνείων µέχρι την η-
µεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και δεν έ-
χουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πλη-
ρωµής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθµιση τµηµατι-
κής καταβολής βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή
προσωρινής διαταγής.

Άρθρο 99
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής 

κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση

1. Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθ-
µισης του παρόντος αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά
Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβο-
λής, από την ηµεροµηνία υπαγωγής τους σε ρύθµιση επι-
βαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε πέντε εκατοστιαί-
ες µονάδες (5%), ετησίως υπολογισµένο. Κατ’ εξαίρεση,
βασικές συνολικές οφειλές µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµι-
σης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον µε προσαυ-
ξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον ο ο-
φειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδη-
µά του δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την
επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση που ανέρχε-
ται σε δύο εκατοστιαίες µονάδες (2%).

Άρθρο 100
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση προαιρετικά

Στη ρύθµιση του παρόντος Μέρους δύνανται επίσης να
υπαχθούν, µετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές
της  παραγράφου 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την η-
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µεροµηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωµής
από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση κατά
τις διατάξεις της υποπαραγράφου  Α.2 της παραγράφου
Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του
άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή ρύθµιση κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 5 του πέµπτου άρθρου του ν.
2275/1994 (Α΄ 238), η οποία είναι σε ισχύ.

Άρθρο 101
Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης

1. Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφει-
λές που έχει ευθύνη καταβολής. Τα αλληλεγγύως ευθυ-
νόµενα πρόσωπα για οφειλές νοµικών προσώπων υπά-
γονται για τις οφειλές αυτές στο πρόγραµµα ρύθµισης
που δύναται να χορηγηθεί στα νοµικά πρόσωπα.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης
του παρόντος Μέρους υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη
Φορολογική Διοίκηση µέχρι τις 28.6.2019. Μόνο σε περι-
πτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναµία διαδικτυακής
υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπη-
ρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Επιχειρησιακή Μονάδα
Είσπραξης/Τελωνείο) ο Προϊστάµενος της οποίας είναι
αρµόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Η α-
νωτέρω προθεσµία δύναται να παρατείνεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.

Άρθρο 102
Καταβολή πρώτης δόσης

1. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος Μέρους
πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής
στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών α-
πό την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η
καταβολή διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού κωδικού
πληρωµής ρύθµισης (Ταυτότητα Ρύθµισης Οφειλής -
Τ.Ρ.Ο.) στους φορείς είσπραξης ή στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα, όπου αυτό προβλέπεται. Ειδικά για τις τελωνει-
ακές οφειλές που υπάγονται σε ρύθµιση η καταβολή διε-
νεργείται µε τη χρήση Ταυτότητας Πληρωµής είτε στο
αρµόδιο Τελωνείο είτε ηλεκτρονικά.

2. Κατ’ εξαίρεση, µε την υποβολή από τον οφειλέτη αι-
τήµατος περί υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος Μέ-
ρους, τα αποδιδόµενα ποσά από συµψηφισµούς του άρ-
θρου 83 του ν.δ. 356/1974, από παρακρατήσεις αποδει-
κτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου
12 του ν. 4174/2013 και από µέτρα αναγκαστικής είσπρα-
ξης λαµβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης
δόσης της ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται εντός της α-
νωτέρω προθεσµίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά
κατά τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 103
Απώλεια ρύθµισης

Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική ά-
µεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επι-
δίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από
την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δό-

σεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των
δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντί-
στοιχο χρονικό διάστηµα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορο-

λογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης α-
ξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών
του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) µηνών
το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβο-
λής τους ή εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφό-
σον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπα-
γωγή σε αυτή, 
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο

τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης του
παρόντος Μέρους, εντός διµήνου από τη λήξη προθε-
σµίας καταβολής τους ή εντός διµήνου από την ηµερο-
µηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος,
εφόσον η προθεσµία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν
την υπαγωγή σε αυτή.
δ) υποπέσει σε παραβάσεις των περιπτώσεων ι΄, ια΄,

ιβ΄, ιε΄ ή ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της
παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ’ υ-
ποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση µε την έκ-
δοση πράξης επιβολής προστίµου εκ νέου διάπραξης ο-
ποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφεροµένων
από την ένταξη του φορολογούµενου στη ρύθµιση και ε-
φεξής.

Άρθρο 104
Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη ρύθµιση

Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει
στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013, 
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25

του ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, δια-
κόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµι-
σης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµα-
τος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η

συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έ-
χουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα
όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυ-
ψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνο-
νται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις. Αν ο οφει-
λέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα
που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 105
Δικαιώµατα του Δηµοσίου

Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρ-
φωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
που του χορηγήθηκε:
α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του

οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυη-
τών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
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β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µετα-
βίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος
επ’ αυτού στα πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτω-
σης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του
ν. 4174/2013,
γ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαι-

τήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του
ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83
του K.E.Δ.E..

Άρθρο 106
Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συµψηφισµό

ή πράξεις εκτέλεσης

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθ-
µισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του ο-
φειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότη-
τας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 ή κατόπιν συµψηφισµού του άρθρου 83 του
ν.δ. 356/1974 καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθεί-
σας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. 
Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από πράξεις εκτέλε-

σης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσε-
ων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται
κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά
κατά τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 107
Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλε-
ται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται καθ’ ό-
λη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης και δεν συµπληρώ-
νεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Άρθρο 108
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:
α) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση

κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32) ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014
(Α΄ 237), η οποία ρύθµιση απωλέσθη µετά την κατάθεση
του παρόντος νόµου. 
β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύµβαση/ρύθµιση µε

τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και η οποία ρύθµιση απωλέσθη µετά
την κατάθεση του παρόντος νόµου.
γ) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν κα-

ταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για φορο-
διαφυγή ή λαθρεµπορία.
δ) Οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθµίζονται

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 22 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και αφορούν σε ανά-
κτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µε τη σύ-
σταση ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών ή που δεν
δύνανται να ρυθµίζονται σύµφωνα µε άλλες διατάξεις.

Άρθρο 109
Καθορισµός ειδικότερων θεµάτων και λεπτοµερειών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπο-
ρούν να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
ρύθµισης του παρόντος µέρους.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α.  Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 110
Πεδίο εφαρµογής

1. Οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρό-
σωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και
δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
µπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρµό-
δια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή
του νοµικού του προσώπου, να ρυθµίζονται και να κατα-
βάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕ-
ΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής,
καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβο-
λής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη κα-
ταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσο-

στό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24)

δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα ο-

κτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα
τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµή-

ντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό

(100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%).

2. Στη ρύθµιση της  παραγράφου 1 µπορεί, επίσης, να
υπάγονται και οφειλές που κατά την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου,
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευκό-

λυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε
απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθµι-
σης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστρο-
φή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεµεί για αυτές δι-

καστική αµφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθµό, εφόσον,
στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από
τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα. Αν µε το ένδικο
βοήθηµα είχε υποβληθεί και αίτηµα συµβιβαστικής επί-
λυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαµβά-
νει και το αίτηµα αυτό. Βεβαίωση της γραµµατείας του
δικαστηρίου, όπου εκκρεµούσε η υπόθεση, ότι έχει υπο-
βληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής
στη ρύθµιση.
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Άρθρο 111
Προθεσµία υποβολής αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µήνες α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 112
Αρµόδια όργανα - Καταβολή δόσεων

1. Η ρύθµιση χορηγείται µε απόφαση που εκδίδεται α-
πό τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου
2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α΄ 114). Οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθ-
µιση δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87).

2. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τε-
λευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων.
Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

3. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώ-
τη δόση της καταβάλλεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµέρα υπαγωγής στη ρύθµιση, διαφορε-
τικά η ρύθµιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόµενες
δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη η-
µέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτε-
ρη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται  την
επιβάρυνση µε µηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό
(5%) επί του ποσού της δόσης, από την εποµένη της η-
µέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των
ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσο-
στό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, ίσο µε αυτό
που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που
τελικά διαµορφώνεται, µε αντίστοιχη τροποποίηση της
απόφασης του αρµόδιου οργάνου της  παραγράφου 1.

Άρθρο 113
Άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού 

φορολογικής ενηµερότητας

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον δεν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις δέσµευσης χορήγησης αποδεικτι-
κού φορολογικής ενηµερότητας από άλλη αιτία και ο ο-
φειλέτης έχει καταβάλει:
α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθµιζόµενης οφειλής

του, για οφειλή µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθµιζόµενης οφειλής

του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του
ευρώ (5.000,01) µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθµιζόµενης οφει-

λής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευ-
ρώ (10.000,01) και πάνω, 
ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης

αυτής προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επανα-
δέσµευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω
και µίας από τις δόσεις.

Άρθρο 114
Αναστολή αναγκαστικών µέτρων 

και µέτρων εκτέλεσης

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η
λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικα-
σίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινή-
των, µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο
χρέη που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος Μέ-
ρους. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι
σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από
αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δό-
σεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες
οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Στις περιπτώσεις του
προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων,
εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση. Ποσά που αποδί-
δονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων
πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο
οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέ-
τρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 115
Αναστολή παραγραφής οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλε-
ται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση, αναστέλλεται από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ο-
λόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, α-
νεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συ-
µπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ηµερο-
µηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

Άρθρο 116
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών

Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον οφειλέτη, για
την καταβολή µέρους της οφειλής µπορούν να υπα-
χθούν στη ρύθµιση µόνο για το µέρος αυτό.

Άρθρο 117
Απώλεια ρύθµισης

Η ρύθµιση της οφειλής καταργείται, µε συνέπεια την
υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφει-
λής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προ-
βλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, αν ο ο-
φειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόµενες δόσεις ή κα-

θυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρο-
νικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών,
β) δεν υποβάλλει στον δήµο τις προβλεπόµενες δηλώ-

σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων ε-
σόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µαζί µε τις πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ,
γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να

του χορηγηθεί η ρύθµιση.
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Άρθρο 118
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη

Το Ελληνικό Δηµόσιο αναγνωρίζει τις πάσης φύσεως
οφειλές του Πυροσβεστικού Σώµατος προς διεθνείς ορ-
γανισµούς που αφορούν σε: α) συµβάσεις, συµφωνίες
και αποφάσεις παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτη-
τική και εφοδιαστική υποστήριξη-συντήρηση και εκπαί-
δευση χειριστών και τεχνικών των εναέριων µέσων του
Π.Σ., β) συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις µίσθωσης
εναερίων µέσων αεροπυρόσβεσης µετά των πληρωµά-
των πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, γ) συµβά-
σεις, συµφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής
υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης µε µίσθωση ελικοπτέρων,
δασοπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και
τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες έχουν συναφθεί ή
εκδοθεί αντιστοίχως, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού µέ-
σω των διεθνών αυτών οργανισµών, για τις αντιπυρικές
περιόδους από το 2011 µέχρι και τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, καθώς και δ) τυχόν διοικητικά-λειτουργικά κό-
στη που συνδέονται µε τη σύναψη και εκτέλεση των
συµβάσεων αυτών, καλύπτοντας και τυχόν νοµισµατικές
διακυµάνσεις. Η αναγνώριση των οφειλών γίνεται υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πιστοποιεί

διά του Πυροσβεστικού Σώµατος, αρµοδίως, την παροχή
των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους όρους των ως άνω
συµβάσεων και αποφάσεων, καθώς και όσων ήταν ανα-
γκαίες κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων αυ-
τών,
β) το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αναγνωρίζει τις

απαιτήσεις των διεθνών οργανισµών σύµφωνα µε τη δια-
δικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2, 6 και 7 του
ν. 3086/2002 (Α΄ 324),
γ) τα εγκεκριµένα πρακτικά του Νοµικού Συµβουλίου

του Κράτους εκδίδονται κατόπιν σχετικής αίτησης εκ µέ-
ρους του διεθνούς οργανισµού. Κατά την εξόφληση των
ποσών που αναφέρονται στα εγκεκριµένα πρακτικά του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι διεθνείς οργανι-
σµοί αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτά µε σχετική έγγρα-
φη δήλωσή τους και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλ-
λη αξίωση που προέρχεται από την ως άνω αιτία ανεξαρ-
τήτως νοµικής βάσης, καθώς και από όποια τυχόν σχετι-
κή διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 119

1. Oι ώρες νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου
5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 8002/32/122-α/ 7.9.2007
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Οικονοµι-
κών και Δηµόσιας Τάξης (Β΄ 1803), δεν δύναται να υπερ-
βαίνουν τις 16.902.527 ώρες για το Αστυνοµικό Προσω-
πικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς
Φρουρούς.

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την
1.10.2017.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2
της υπ’ αριθµ. 8000/32/233-α' από 16.3. 2018 κοινής από-
φασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οι-
κονοµικών (Β΄ 1302) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2018 δεν δύναται να υπερβαίνουν
τις 13.953.646 ώρες και για το χρονικό διάστηµα από
1.3.2018 µέχρι 31.12.2018.»

Άρθρο 120
Χορήγηση 13ης σύνταξης

1. Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους προσυντα-
ξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδοµάτων
σύνταξης µε αιτία την αναπηρία χορηγείται, από το έτος
2019 και για κάθε επόµενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύ-
νταξη. Τη 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαµβάνουν σύ-
νταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έ-
τους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την
καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παρο-
χής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα ανατρέχει
στην ίδια ηµεροµηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης εί-
ναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων 1 έως 3
του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), της περίπτωσης 5 της υποπα-
ραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και του άρθρου 93 του
ν. 4387/2016 (Α΄  85).

2. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα µε
το ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας κύριας σύνταξης ή
της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου πο-
σού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ µηνός Μαΐου του έ-
τους χορήγησής της, ως εξής:
α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσο-

στό 70%.
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε πο-

σοστό 50%.
δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό

30%.
Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από µία

κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή  ή /και ε-
πίδοµα σύνταξης µε αιτία την αναπηρία, το ποσό της
13ης σύνταξης καθορίζεται µε βάση το άθροισµά τους.

3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών,
τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα, υπό-
κειται στις κατά νόµο προβλεπόµενες κρατήσεις και κα-
ταβάλλεται εντός του µηνός Μαΐου κάθε έτους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά της παραγρά-
φου 2, να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της 13ης
σύνταξης και να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 121
Αντικατάσταση του Παραρτήµατος III 

του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Το Παράρτηµα III του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Παράρτηµα III
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
(παράγραφος 1 του άρθρου 21)

Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασµολογικές κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού

τέθηκαν, όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ο-
νοµατολογία που καθορίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθµ. 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987
(EE L 256), όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Εκτελεστικό
Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης
Οκτωβρίου 2016 (EE L 294/2016) και ισχύει. Όπου πριν
από µια δασµολογική κλάση του παρόντος Παραρτήµα-
τος υπάρχει η ένδειξη ΕΧ, στον εφαρµοστέο συντελε-
στή Φ.Π.Α. υπάγονται µόνο τα προϊόντα που κατονοµά-
ζονται ρητά στη συγκεκριµένη παράγραφο του Παραρτή-
µατος και όχι το σύνολο των προϊόντων που έχουν κατα-
ταγεί στην εν λόγω δασµολογική κλάση, ενώ, όταν µια
δασµολογική κλάση αναγράφεται χωρίς το πρόθεµα ΕΧ,
ο συντελεστής Φ.Π.Α. αφορά το σύνολο των προϊόντων
που έχουν καταταγεί σε αυτή.

1. Άλογα, γαϊδούρια και µουλάρια κάθε είδους, βοοει-
δή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαι-
ρούνται τα άλογα ιπποδροµιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102,
0103, 0104).

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες
και φραγκόκοτες, ζωντανά (Δ.Κ. 0105).

3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες,
λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζο-
νται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται
για τη γουνοποιΐα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντοµα που χρη-
σιµοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντοµοκτόνων)
(Δ.Κ. ΕΧ 0106).

4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιµα (Δ.Κ.
0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209,
0210).

5. Ψάρια και ασπόνδυλα υδρόβια ζωντανά νωπά διατη-
ρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα. Εξαιρούνται τα
ζωντανά ψάρια για διακόσµηση (Δ.Κ. ΕΧ 0301, 0302,
0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308).

6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Αυγά πτηνών.
Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης που
δεν κατονοµάζονται αλλού (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403,
0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410).

7. Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων ολόκληρα ή σε
τεµάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρηµέ-
να µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη,
αποξηραµένα ή καπνιστά ( Δ.Κ. 0504).

8. Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άν-
θηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου, άλ-
λες από τις ρίζες της Δ.Κ. 1212. Άλλα φυτά ζωντανά
(στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύ-
µατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών (Δ.Κ. 0601,
0602).

9. Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθο-
δέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. Φυλλώµατα, φύλλα, κλα-
διά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια
ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέ-
σµες ή διακοσµήσεις, νωπά (Δ.Κ. ΕΧ 0603, ΕΧ 0604).

10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (Δ.Κ.
0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709,
0710, 0711, 0712, 0713, 0714).

11. Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοει-

δών, πεπονιών και καρπουζιών (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803,
0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812,
0813, 0814).

12. Καφές, τσάι, µατέ και µπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902,
0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910).

13. Δηµητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008).

14. Προϊόντα αλευροποιίας. Άµυλα κάθε είδους (Δ.Κ.
1101, 1102, 1103,1104, 1105, 1106, ΕΧ 1108).

15. Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι
και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1204, 1205, 1206,
1207,1208,1209).

16. Αρτεµισία, βασιλικός, χαµοµήλι, µαντζουράνα η
κοινή, µολόχα, δενδροµολόχα, µέντα (δυόσµος) όλων
των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόµηλο, τσάι
του βουνού, δίκταµο, γριάδα η ιαµατική και λουίζα, νωπά
ή ξερά, έστω και κοµµένα, σπασµένα ή σε σκόνη (Δ.Κ.
ΕΧ 1211).

17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµα, διατηρη-
µένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα, έστω
και σε σκόνη. Κουκούτσια και αµύγδαλα καρπών και άλ-
λα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαµβάνονται και ρί-
ζες κιχωρίου, µη φρυγµένες, της ποικιλίας CICHO- RIUM
INTYBUS SATIVUM), που χρησιµεύουν κυρίως για δια-
τροφή του ανθρώπου και που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).

18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έ-
στω και τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσω-
µατωµένα µε µορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυ-
λοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές,
χορτονοµές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφι-
κά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε
µορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214).

19. Μαστίχα (λευκή ή µη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ
1301).

20. Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγε-
νισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα. Άλλα λά-
δια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά
από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα
κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της Δ.Κ. 1509 (Δ.Κ.
1509, 1510).

21. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιαν-
θέλαιο), λάδι βαµβακιού (βαµβακέλαιο), καλαµποκέλαιο,
σησαµέλαιο και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενι-
σµένα αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (Δ.Κ. 1507,
1508, ΕΧ 1512, ΕΧ 1515).

22. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά
τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, έστω και εξευ-
γενισµένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα. Μαργαρί-
νη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή
λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λι-
πών ή λαδιών του Κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516, 1517).

23. Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστρά-
κων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων. Εξαιρεί-
ται το χαβιάρι (Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, ΕΧ 1604, 1605).

24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα (Δ.Κ.
1701,1702, 1703,1704).

25. Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού(Δ.Κ.
1801,1802,1803,1804,1805,1806).

26. Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύ-
ρια, τα άµυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλα-
στικής (Δ.Κ. 1901,1902,1903, 1904,1905).
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27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων
ή άλλων µερών φυτών, καθώς και οι χυµοί φρούτων και
λαχανικών  (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, ΕΧ 2009).

28. Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα κα-
φέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κι-
χώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του
καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώ-
µατα αυτών. Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρα-
νείς µονοκύτταροι οργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια
της Δ.Κ. 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης πα-
ρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλ-
τσες παρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σούπες
και ζωµούς, σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Παγωτά
έστω και αν περιέχουν κακάο (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ2103,
ΕΧ2104, 2105).

29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή
τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλ-
λων γλυκαντικών, ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα, πά-
γος και χιόνι (Δ.Κ. ΕΧ 2201).

30. Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµ-
βάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209).

31. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ει-
δών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα, ε-
ξαιρουµένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ.
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ
2309).

32. Αλάτι (στο οποίο περιλαµβάνονται και το επιτραπέ-
ζιο και µετουσιωµένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυ-
µα ή µε προσθήκη αντισυσσωµατικών ουσιών ή ουσιών
που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νε-
ρό (Δ.Κ. 2501).

33. Η παράδοση νερού.
34. Η θέρµανση µέσω δικτύου (τηλεθέρµανση). Ο συ-

ντελεστής του φόρου για το αγαθό της παρούσας περί-
πτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

35. Η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και το φυσικό α-
έριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711). Ο συντελεστής του φόρου για τα α-
γαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκα-
τό (6%).

36. Φαρµακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006).

37. Φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δα-
σµολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εµβόλια για την ια-
τρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002
(Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του
φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται
σε έξι τοις εκατό (6%).

38. Λιπάσµατα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104, 3105).
39. Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζι-

ζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθµιστικά
της ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια
προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες
για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα, άλλα από
εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρού-
νται τα εντοµοαπωθητικά, τα απολυµαντικά για οικιακές
χρήσεις, τα εντοµοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που πα-
ρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε σκόνη
για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).

40. Βιβλία και βιβλία µε εικόνες για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ
4901, ΕΧ 4903). Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυ-
πωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις

(Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της
παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

41. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυ-
στήρες, µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και
παρόµοια), που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση
αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428).

42. Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για
αναπήρους, έστω και µε κινητήρα ή άλλον µηχανισµό
προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αµαξιδίου και ε-
ρεισίνωτο (Δ.Κ. 8713, 9403, ΕΧ 8714).

43. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονοµάζονται «εν-
δοµήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική
χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόµετρα οµι-
λούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τε-
χνητού νεφρού, συσκευές έγχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ
9018).

44. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περι-
λαµβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες, οι επίδε-
σµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγµατα και
άλλα είδη και συσκευές για κατάγµατα. Είδη και συσκευ-
ές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής
στους κωφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται µε
το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον
ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας
έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα
µέρη και εξαρτήµατα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ
9021).

45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), µπανιέρες
για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδε-
σµος µαστεκτοµής - µαγιώ µαστεκτοµής (Δ.Κ. ΕΧ 6212,
ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine
reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. EX 8443),
ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX 9102), πινακίδες γρα-
φής (Braille), µέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), µπαστούνια
ηλεκτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα µε 4 tracks
(Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες µέτρησης σακχάρου
(Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέ-
τηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχανές
µε χαρακτήρες Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προορί-
ζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρα-
σης. Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρούσας
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

47. Καθίσµατα µπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), α-
ντλία αποσιδήρωσης για µεσογειακή αναιµία (Δ.Κ. ΕΧ
9018), σύστηµα τραχειοστοµίας - τραχειοσωλήνες - φίλ-
τρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ
9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστηµα φωτει-
νής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σηµά-
των (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scan-
ner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. EX 8472), προ-
γράµµατα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκ-
δοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. EX 8523),
πλαίσια γραφής για άτοµα µε µειωµένη όραση (Braille)
(Δ.Κ. ΕΧ 3926, 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115,
ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώµατος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα
αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης και πλα-
σµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραµµές αιµοκάθαρσης,
αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης καί πλασµαφαίρεσης
(Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιµα-
σίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Υ- connectors, σετ φλεβο-
κέντησης κατά την αιµοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγ-
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γες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτά-
νιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραµµή σύνδεσης και απο-
χέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες
σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα πε-
ριτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018,
ΕΧ 4202), αναλώσιµο υλικό για κολοστοµίες (Δ.Κ. ΕΧ
3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατό-
µων µε ειδικές ανάγκες.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών

για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι
τοις εκατό (6%).

2. Η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους,
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος
διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή
κάµπινγκ για τροχόσπιτα.

3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών,
ηλικιωµένων, ασθενών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες
γενικά.

4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας, οικοτρο-

φεία, δοµές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και δοµές που
παρέχουν κατάλυµα σε άτοµα µε νοητική υστέρηση, ψυ-
χικές διαταραχές και χρήση ουσιών, που ενεργείται στο
πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 22.

6. Η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαρο-
πλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων
και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην
των κέντρων διασκέδασης, µε εξαίρεση τη διάθεση αλ-
κοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών, χυµών και ρο-
φηµάτων.
Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρ-

τηµα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβο-
λία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνε-
πεία του είδους, του προορισµού, της σύνθεσης ή για ο-
ποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συ-
ντελεστή Φ.Π.Α..»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από
20.5.2019.

Άρθρο 122
Εφαρµογή συστήµατος ποσοστιαίων επιστροφών 

(rebate) από τις φαρµακευτικές εταιρείες 
προς τη Δηµόσια Ασφάλιση

για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και ρύθµιση οφειλών

1. Οι φαρµακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να απο-
δώσουν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υ-
γείας (ΕΟΠΥΥ) ποσοστιαία επιστροφή (rebate) τέσσερα
τοις εκατό (4%) επί της πραγµατικής φαρµακευτικής δα-
πάνης, που εισέπραξαν άµεσα ή έµµεσα από τους οργα-
νισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τον Οργανισµό Περί-
θαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) κατά τα έτη
2006, 2007 και 2008 για τη χορήγηση φαρµάκων από
τους ασφαλισµένους τους.

2. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµι-
κών, καθορίζονται ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισµού
της καθαρής φαρµακευτικής δαπάνης, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία απόδοσης της επιστροφής της παρα-
γράφου 1, ο τρόπος κατανοµής του ποσού επιστροφής

ανά φαρµακευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια, λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των ακό-
λουθων παραµέτρων:
α) της λιανικής τιµής του φαρµάκου για τα συγκεκριµέ-

να έτη, 
β) του συνόλου των πωλήσεων όλων των συσκευα-

σιών, περιεκτικοτήτων και µορφών του εκάστοτε φαρµα-
κευτικού προϊόντος, ανά έτος και ανά φαρµακευτική ε-
ταιρεία, 
γ) της τιµής αναφοράς και της ασφαλιστικής τιµής α-

ποζηµίωσης, όπως καθοριζόταν για τα ανωτέρω έτη,
δ) των υποχρεωτικών εκπτώσεων που εφαρµόσθηκαν

και 
ε) της συµµετοχής του ασφαλισµένου.
3. Ο ΕΟΠΥΥ καταλογίζει το ποσό επιστροφής της πα-

ραγράφου 1 προς κάθε φαρµακευτική εταιρεία και αυτό
αποδίδεται είτε απευθείας µε κατάθεση µετρητών στον
λογαριασµό του ΕΟΠΥΥ είτε µέσω συµψηφισµού του
ποσού επιστροφής µε αντίστοιχες οφειλές του ΕΟΠΥΥ
προς τις φαρµακευτικές εταιρείες για προµήθεια φαρµά-
κων, µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, µε α-
ναλογική εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

4. Οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται µέχρι
και σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, µηνιαίες δόσεις, κα-
τόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ. Με από-
φαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο αριθµός των δό-
σεων, η ελάχιστη µηνιαία καταβολή, η διαδικασία κατα-
βολής, τυχόν συµψηφισµός κατά τη διαδικασία του δεύ-
τερου εδαφίου του στοιχείου Γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 206) και κάθε λεπτοµέ-
ρεια εφαρµογής της παρούσας. Σε περίπτωση µη έγκαι-
ρης απόδοσης του ποσού επιστροφής του παρόντος άρ-
θρου ή των δόσεων, αυτό εισπράττεται από τον ΕΟΠΥΥ
µε τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. Οι εταιρείες δικαιούνται βε-
βαίωση καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογι-
κή χρήση, µε αναλογική εφαρµογή της διάταξης της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).
Ποσά rebate που εισπράχθηκαν για τα έτη 2006, 2007

και 2008 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4
του ν. 3457/2006 (Α΄ 93) και της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 13 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), αφαιρούνται από το
αντίστοιχο ποσό καταλογισµού ανά έτος.

5. Απαιτήσεις από rebate φαρµακευτικών προϊόντων
της περιόδου από 1.1.2009 έως 31.12.2011 περιέρχονται
αυτοδίκαια στον ΕΟΠΥΥ ως δικαιούχο από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος και δύνανται να ρυθµίζονται µε απόφα-
ση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ µέχρι και σε εκατόν είκοσι (120)
συνεχείς, µηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέ-
τη. Οφειλές οι οποίες έχουν προκύψει βάσει των ως άνω
απαιτήσεων, δεν έχουν εξοφληθεί και έχουν βεβαιωθεί
ταµειακά στις οικείες Δ.Ο.Υ., καταβάλλονται µέχρι και
σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, µηνιαίες δόσεις, κατό-
πιν αίτησης του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ και την απο-
στολή από τον ΕΟΠΥΥ τίτλου διαγραφής υπολοίπου
προς την οικεία Δ.Ο.Υ.. Χρηµατικοί κατάλογοι που αφο-
ρούν στις προαναφερόµενες απαιτήσεις, έχουν αποστα-
λεί στις οικείς Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά,
επιστρέφονται στον ΕΟΠΥΥ και ρυθµίζονται µετά από
αίτηση του οφειλέτη κατά τον ανωτέρω τρόπο. Με από-
φαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η  προθεσµία υπο-
βολής αίτησης υπαγωγής των ως άνω οφειλών στη ρύθ-
µιση, ο τρόπος υπολογισµού του καταβλητέου ποσού, η
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ελάχιστη µηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
ρύθµισης της παρούσας παραγράφου. Οι λοιπές ως άνω
απαιτήσεις που δεν ρυθµίζονται, εισπράττονται από τον
ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 123

Το άρθρο 7 του ν. 3028/2002 (A΄ 153) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 7
Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα µνηµεία,

οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους 
και εν γένει ακίνητα πολιτιστικής κληρονοµιάς

1. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρ-
θρων 2 και 6, που χρονολογούνται έως και το 1453, κα-
θώς και οι οργανωµένοι αρχαιολογικοί χώροι, κατά την
έννοια του άρθρου 46, ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριό-
τητα και νοµή και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και
ανεπίδεκτα χρησικτησίας.

2. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρ-
θρων 2 και 6, που χρονολογούνται µετά το 1453, είναι
πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτη-
σίας, εφόσον ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα ή
νοµή.

3. Τα ακίνητα αρχαία, που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύ-
πτονται κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιο-
λογικής έρευνας, ανήκουν κατά κυριότητα και νοµή στο
Δηµόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησι-
κτησίας.

4. Νεότερα ακίνητα µνηµεία, κατά την έννοια των άρ-
θρων 2 και 6, ακίνητα στα οποία στεγάζονται µουσεία,
κατά την έννοια του άρθρου 45, και ακίνητα εν γένει, εί-
ναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησι-
κτησίας, εφόσον ανήκουν στο Δηµόσιο κατά κυριότητα ή
νοµή και έχουν αποκτηθεί ή χρησιµοποιούνται ή υπάγο-
νται σε διοίκηση και διαχείριση από το Υπουργείο Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου
σκοπού της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.

5. Το δικαίωµα κυριότητας σε ακίνητα µνηµεία µεταγε-
νέστερα του 1453, τα οποία δεν εµπίπτουν στις διατά-
ξεις των παραγράφων 2 και 4, ασκείται υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.

6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση τα ακίνητα των παρα-
γράφων 1 έως 4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22
εφαρµόζονται αναλόγως.

7. Η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων των παρα-
γράφων 1 έως 4 ασκείται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε
τον σκοπό τους.».

Άρθρο 124
Οµάδες εργασίας για τον κανονισµό 

συντάξεων δηµόσιου τοµέα

1. Συνιστώνται κοινές οµάδες εργασίας, στις οποίες
θα συµµετέχουν υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και υπάλληλοι του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) που υπηρετούν στη Διεύ-
θυνση Απονοµής Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα του ΕΦΚΑ
ή έχουν υπηρετήσει στην πρώην Γενική Διεύθυνση Συ-
ντάξεων Δηµόσιου Τοµέα του Γ.Λ.Κ., για την επιτάχυνση
του έργου κανονισµού και πληρωµής των συντάξεων του

Δηµόσιου Τοµέα. Η συµµετοχή των υπαλλήλων στις συ-
νιστώµενες οµάδες εργασίας είναι υποχρεωτική και η α-
πασχόληση σε αυτές αποκλειστική.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Οικο-
νοµικών εξειδικεύεται το έργο της κάθε οµάδας, καθορί-
ζεται η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, ο αριθµός και
η Υπηρεσία προέλευσης των µελών που θα συµµετέ-
χουν, καθώς και ο συντονιστής και γραµµατέας αυτής, τί-
θενται ποσοτικοί στόχοι και καθορίζεται κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.

3. Οι οµάδες εργασίας µπορούν να παρέχουν απογευ-
µατινή υπερωριακή εργασία και υπερωριακή εργασία κα-
τά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, οι δε υπάλληλοι
που συµµετέχουν σε αυτές αµείβονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Στους συντονιστές των οµάδων καταβάλλεται επί-
δοµα ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιδόµα-
τος θέσης ευθύνης του Προϊσταµένου Τµήµατος.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών και υπό τον όρο επίτευξης των στόχων που τί-
θενται µε την απόφαση της παραγράφου 2 µπορεί να κα-
ταβάλλεται στα µέλη των οµάδων εργασίας αποζηµίωση
επίτευξης στόχων κατ' αναλογική εφαρµογή των προ-
βλεποµένων στην υπ’ αριθµ. Φ.ΕφΚΑ/οικ.34078/1262/
2.8.2017 (ΥΟΔΔ 390) κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω
Υπουργών.

Άρθρο 125
Άσκηση προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες 

των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

1. Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περί-
πτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ό-
πως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 58 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), η ηµερο-
µηνία «1.1.2020» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.7.2019».

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014
η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται η φρά-
ση «µε εξαίρεση τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµά-
των και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελεί υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους εποπτευόµενους
από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης που υπάγονται στον έλεγχο αυτόν, στις δαπάνες
των οποίων δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος».

3. Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος.

Άρθρο 126
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4354/2015

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρ-
θρου ορίζεται ως προθεσµία η 31.12.2019.».

Άρθρo 127

Η διάταξη του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 14 του π.δ. 35/1988 (Α΄14), τροποποιείται ως εξής:

«ε) Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση προϋπηρε-
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σίας µπορεί να υποβληθεί και µετά από την πιο πάνω ορι-
ζόµενη προθεσµία και σε κάθε περίπτωση πριν την απο-
νοµή της επικουρικής σύνταξης, µε τις προϋποθέσεις α-
ναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται στα πιο πάνω ε-
δάφια της παραγράφου αυτής, αλλά σε περίπτωση συ-
νταξιοδότησης ο µη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται ε-
φάπαξ, άλλως αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπο-
λογισµό του συντάξιµου χρόνου.».

Άρθρο 128

Ειδικά για τους πληγέντες από πυρκαγιές του Ιουνίου,
Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νοµών Η-
λείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Εύ-
βοιας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας,
Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου,
Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας, η οφειλή που υ-
πάρχει µε βάση τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους της
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ.55575/Ι.479/18.11.1965
(Β΄ 816) του Κανονισµού του πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ «Ασφά-
λισις οικοδόµων» και δεν συναρτάται µε την απασχόλη-
ση συγκεκριµένων προσώπων κατά το άρθρο 40 παρά-
γραφος 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, επανυπο-
λογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον ο-
ποίον αφορά, σύµφωνα µε ποσοστά υπολογισµού των α-
σφαλιστικών εισφορών του δεύτερου και του τρίτου ε-
δαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 35, της παραγράφου 1 του άρθρου 38, της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 41 και του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Ως βάση υπολογισµού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί
στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Ειδικά για κτί-
σµατα που βρίσκονται σε περιοχές της παραγράφου 1
περίπτωση δ΄ του άρθρου 38 της Υπουργικής Απόφασης
υπ’ αριθµ. 55575/Ι.479/18.11.1965 (Β΄ 816) η ως άνω βά-
ση υπολογισµού µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%). Στους οφειλέτες του παρόντος άρθρου παρέχε-
ται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης φύ-
σεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω
µη εµπρόθεσµης καταβολής κύριας οφειλής, όπως έ-
χουν διαµορφωθεί µέχρι την ηµεροµηνία της έκπτωσης.

Άρθρο 129

Στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του ν. 3863/2010 (A΄ 115) προστίθεται υποπερίπτωση
ζζ΄ ως εξής:

«ζζ. Οι περιστασιακά απασχολούµενοι στη µουσική κά-
λυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που α-
µείβονται µε την ώρα ή την ηµέρα και δεν απασχολού-
νται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως µέλη ε-
ταιρείας».

Άρθρο 130

1. Κατάσχεση που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική
Διοίκηση στα χέρια τρίτων κατά τις διατάξεις των άρ-
θρων 30Α και 30Β του ν.δ. 356/1974 (A' 90) σε καταθέ-
σεις τραπεζικού λογαριασµού ή τοποθετήσεις λογαρια-
σµών πληρωµών, κοινών ή ατοµικών, περιορίζεται για έ-
ναν µοναδικό λογαριασµό, εφόσον:
α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους µε ρύθµιση ή

µε αναστολή πληρωµής οι ατοµικές ληξιπρόθεσµες ο-

φειλές του καθ’ ου η κατάσχεση προς τη Φορολογική Δι-
οίκηση, καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη κα-
ταβολής και τηρούνται οι όροι των ρυθµίσεων αυτών,
β) έχει εξοφληθεί εµπρόθεσµα η δόση της ρύθµισης

του δεύτερου ηµερολογιακού µήνα που προηγείται του
µήνα χορήγησης του περιορισµού της κατάσχεσης και
γ) προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί η

ηλεκτρονική δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31
του ν.δ. 356/1974 για τη δήλωση µοναδικού ακατάσχε-
του λογαριασµού.
Σε περίπτωση απώλειας ρύθµισης για την οποία έχει

χορηγηθεί ο περιορισµός του παρόντος άρθρου, ο περιο-
ρισµός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ
νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα
ρύθµιση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν
θεωρείται απώλεια ρύθµισης η υπαγωγή στη ρύθµιση του
Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου οφειλών που είχαν ρυθ-
µιστεί µε άλλες διατάξεις και επιτρέπεται να υπαχθούν
στη ρύθµιση του Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου.

2. Για τον περιορισµό της κατάσχεσης σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 υποβάλλεται από τον καθ' ου η κατά-
σχεση ηλεκτρονικά αίτησης περιορισµού αυτής, στην ο-
ποία αναγράφεται ο αριθµός λογαριασµού για τον οποίο
ζητείται περιορισµός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυ-
σικά πρόσωπα, ο περιορισµός της κατάσχεσης χορηγεί-
ται αποκλειστικά στον δηλωθέντα µοναδικό ακατάσχετο
λογαριασµό της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του
ν.δ. 356/1974.

3. Ο περιορισµός της κατάσχεσης χορηγείται για τις α-
παιτήσεις εις χείρας του τρίτου, στον οποίο κοινοποιεί-
ται η κατάσχεση, που γεννώνται µετά τη γνωστοποίηση
σε αυτόν του περιορισµού της κατάσχεσης από τη Φορο-
λογική Διοίκηση, ισχύει για έναν (1) µήνα από την ηµε-
ροµηνία χορήγησής του και ανανεώνεται µηνιαίως, εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

4. Το ποσό του περιορισµού της κατάσχεσης υπολογί-
ζεται από το άθροισµα των γινοµένων των ποσών των
τελευταίων µηνιαίων δόσεων των ρυθµίσεων, που εξο-
φλήθηκαν εντός του δεύτερου ηµερολογιακού µήνα που
προηγείται του µήνα χορήγησης του περιορισµού, εξαι-
ρουµένων των ρυθµίσεων κατά τα άρθρα 1 έως 17 του ν.
3869/2010 (Α΄ 130), τα άρθρα 1 έως 16 του ν. 4469/2017
(Α΄ 62), το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974, καθώς και µε
συµφωνία που έχει επικυρωθεί δικαστικά σύµφωνα µε τα
άρθρα 99 και επόµενα του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή µε άλ-
λη διάταξη νόµου, και αναλογούν στον οφειλέτη (πολ-
λαπλασιαστής) επί συντελεστή (πολλαπλασιαστέος) που
µπορεί να κλιµακώνεται ανά δόση και είδος ρύθµισης και
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρία (3) και µεγαλύ-
τερος από τεσσεράµισι (4,5). Σε περίπτωση που έχει επι-
βληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 τραπεζι-
κό λογαριασµό ή λογαριασµό πληρωµών, το ποσό περιο-
ρισµού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατά-
σχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ απο-
κλειστικά κατά το µέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό και
αποκλείεται ο σωρευτικός υπολογισµός αυτού σε χρονι-
κό διάστηµα µεγαλύτερο του µήνα.

5. Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα του λογαριασµού
που δηλώνεται και των προϋποθέσεων χορήγησης του
ευεργετήµατος, ο υπολογισµός του ποσού του περιορι-
σµού, καθώς και η ηλεκτρονική γνωστοποίηση από τη
Φορολογική Διοίκηση του ποσού αυτού προς τον τρίτο
διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα.

42



6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
δύνανται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις, ο συ-
ντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισµού του ποσού του
περιορισµού, η διαδικασία ανάκλησης αυτού, η διαδικα-
σία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ελέγχου του λογα-
ριασµού, υποβολής της γνωστοποίησης στον τρίτο και
πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία
των υποβαλλόµενων γνωστοποιήσεων, οι υποχρεώσεις
των τρίτων του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 και ο τρό-
πος ενηµέρωσής τους από τη Φορολογική Διοίκηση για
την υποβαλλόµενη δήλωση και κάθε άλλο ειδικότερο θέ-
µα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και
για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπρα-
ξη οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµι-
σης οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 131

Στο άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις:

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: «Οι Πρωτοδίκες και οι Αντεισαγγελείς Πρωτο-
δικών. Επίσης, διορίζονται, µόνο κατόπιν αίτησής τους,
οι Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι Εισαγγελείς Πρωτοδι-
κών, εξαιρουµένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης
των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, των αναπλη-
ρωτών τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και ό-
σων εξ αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά µε την ε-
κλογική διαδικασία κατά την ηµέρα της διενέργειας αυ-
τής.».

2. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: «ιβ) Οι υπάλληλοι µε βαθµό A΄, Β΄ και Γ΄, κα-

θώς και οι υπάλληλοι µε βαθµό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι
νοµικής της γραµµατείας των δικαστηρίων, δηλαδή του
Συµβουλίου Επικράτειας, όλων των πολιτικών, ποινικών
και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενι-
κής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
καθώς και των έµµισθων υποθηκοφυλακείων.».

3. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68
του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε) Οι δικαστι-
κοί υπάλληλοι µε βαθµό A΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και οι υ-
πάλληλοι µε βαθµό Δ΄ που είναι πτυχιούχοι νοµικής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012,
οι λέξεις «µε βαθµό τουλάχιστον Β΄» διαγράφονται.

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012
αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι εισηγητές του Συµβουλίου Επικράτειας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες, οι Αντιεισαγγελείς Πρωτο-
δικών, οι Πάρεδροι Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρω-
τοδικών, οι Πρωτοδίκες και οι Πάρεδροι των Διοικητικών
Πρωτοδικείων, καθώς και οι Ειρηνοδίκες  και Πταισµατο-
δίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρό-
σωποι της Δικαστικής Αρχής στα µεγαλύτερα εκλογικά
τµήµατα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτί-
µηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και
της άµεσης εποπτείας των εφόρων.».

Άρθρο 132
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δη-
µοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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