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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Με το προωθούµενο σχέδιο νόµου επιχειρείται για πρώτη φορά µια τόσο 
βαθειά τοµή στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας µε ρυθµίσεις µακράς 
πνοής που αντιµετωπίζουν τα µεγάλα προβλήµατα που έχουν συσσωρευθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες σε κάθε µορφής ασφαλιστικούς φορείς που υπάρχουν 
στη χώρα µας (κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης, ασθένειας και 
πρόνοιας), η σύσταση και η δράση των οποίων πολλές φορές ανάγεται ακόµη 
και πριν το έτος 1940. 

Είναι αληθές ότι, κατά το παρελθόν, µε σειρά νόµων επιχειρήθηκε 
αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας, όπως µε τους 
νόµους 1902/1990, 2084/1992, 3029/2002, 3371/2005, 3518/2006 κ.ά.. 
Ιδιαίτερα όµως, ο ν.2084/1992 υπήρξε τοµή για το ασφαλιστικό σύστηµα της 
χώρας µας, τόσο όσον αφορά τους τοµείς επέµβασης, όσο και το µέγεθος της 
παρέµβασης αυτής. Οι νόµοι αυτοί έδωσαν επίσης λαβή ώστε µε τη θέσπισή 
τους να διαµορφωθούν στη θεωρία αλλά κυρίως στη νοµολογία των 
Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Άρειος Πάγος, 
Συµβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) αποκρυσταλλωµένες 
απόψεις, σχετικά µε το πεδίο δράσης του νοµοθέτη στα ασφαλιστικά 
ζητήµατα, κατά τη γενική επιταγή του Συντάγµατος, όπως προβλέπεται µε το 
άρθρο 22 παρ. 5,  αλλά και την ουσία των εκάστοτε γενοµένων ρυθµίσεων. 
Όλα αυτά διαµόρφωσαν συγκεκριµένες αρχές που θα πρέπει να γίνουν 
σεβαστές από τον κοινό νοµοθέτη, ιδίως µάλιστα όσον αφορά στα όρια της 
εφαρµογής του άρθρου 22 του ισχύοντος Συντάγµατος, αλλά και σε άλλα 
µείζονα θέµατα όπως αναλυτικώς αναπτύσσονται κατωτέρω. 

Η αναγκαία αυτή βαθειά τοµή δεν είναι εύκολο να πραγµατοποιηθεί, όχι µόνο 
λόγω του πολυκερµατισµού των ασφαλιστικών φορέων, αλλά και των κατά 
καιρούς θεσπισθεισών αντιφατικών µεταξύ τους διατάξεων, που έχουν ως 
αποτέλεσµα να µην είναι σαφές τι ισχύει για καθέναν φορέα. Ο συγκερασµός, 
εποµένως, όλων αυτών των σηµείων, που αναγκαία θα αποτελέσουν 
ρυθµιστικό πεδίο του παρόντος νοµοσχεδίου, δεν είναι ούτε απλός, ούτε 
εύκολος, είναι όµως εφικτός, αρκεί να γίνει αντιληπτό ότι η κοινωνική 
ασφάλιση είναι µία µορφή κοινωνικής αλληλεγγύης ανάµεσα στις παρούσες 
και τις µέλλουσες γενεές. Η παρούσα γενεά δεν µπορεί, οχυρωµένη πίσω από 
θεσµούς παρωχηµένους και µε αποφάσεις φορέων που δεν προσβλέπουν στο 
µέλλον αλλά µόνο στο παρόν, να σπαταλά τους ασφαλιστικούς πόρους χωρίς 
προοπτική για τις επόµενες γενεές εργαζοµένων, το µέλλον των οποίων, διά 
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του τρόπου αυτού, υποθηκεύεται. Γιατί δεν νοείται κοινωνική αλληλεγγύη 
όταν σήµερα το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο το στηρίζουν µε 
υψηλές εισφορές οι εργαζόµενοι -και µάλιστα κατά κύριο λόγο οι χαµηλά 
αµειβόµενοι- να µην εγγυάται ασφάλεια για το µέλλον, ούτε να προσφέρει την 
ποιότητα των παροχών που δικαιούνται. Με αυτά τα δεδοµένα, οδηγούµαστε 
στο συµπέρασµα ότι ο δηµόσιος και αναδιανεµητικός χαρακτήρας του 
ασφαλιστικού µας συστήµατος, έχει σε µεγάλο βαθµό αλλοιωθεί και η µόνη 
λύση είναι η διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλισης ως θεσµού και η 
διαφύλαξη του οιασδήποτε µορφής ασφαλιστικού κεφαλαίου. 

Η ραγδαία επιδείνωση της σχέσεως μεταξύ ασφαλισμένων και 
συνταξιούχων, που βρίσκεται, αυτή τη στιγµή, στη χώρα µας στα επίπεδα 
του 1,75:1 έναντι της σχέσης 4:1 η οποία – κατά κοινή παραδοχή -  
χαρακτηρίζει ένα υγιές αναδιανεµητικό σύστηµα,  και, το ως συνέπεια αυτής 
τεράστιο πρόβληµα των οργανικών ελλειµµάτων των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης που καλύπτονται από κρατικές επιχορηγήσεις, θα πρέπει άµεσα να 
αντιµετωπιστούν.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου νόµου 
είναι η µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε στόχο την 
οικοδόµηση ενός συστήµατος σύγχρονου, ορθολογικού, κοινωνικά δίκαιου, 
βιώσιµου, σύµφωνου µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και µε µακροχρόνια 
προοπτική. Με άλλα λόγια, ενός συστήµατος, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές 
του δηµόσιου, καθολικού, υποχρεωτικού και αναδιανεµητικού χαρακτήρα της 
κοινωνικής ασφάλισης, µε έµφαση τόσο στην οµοιόµορφη µεταχείριση των 
ασφαλισµένων που συνέβαλαν στον ίδιο βαθµό στη χρηµατοδότηση των 
φορέων τους, όσο και κατά το δυνατό ευµενέστερη µεταχείριση εκείνων που 
εµφανίζονται οικονοµικά ασθενέστεροι. Στους τελευταίους, συγκαταλέγονται 
και οι ασφαλισµένοι ταµείων που βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσµενή 
οικονοµική κατάσταση, µε πρόβληµα καταβολής συντάξεων στο άµεσο 
µέλλον.

Η ανάγκη στήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων, που αποδεδειγµένα 
αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσχέρειες στο να ανταποκρίνονται στις βασικές 
καθηµερινές βιοτικές τους ανάγκες και η υποχρέωση της πολιτείας να 
συµβάλλει στη στήριξη και ανακούφιση των οµάδων αυτών, ενισχύοντας 
παράλληλα την κοινωνική συνοχή θα ολοκληρωθεί και µε την καθιέρωση της 
εθνικής σύνταξης.

Οι βασικές αρχές της επιχειρούµενης ασφαλιστικής µεταρρύθµισης είναι οι 
παρακάτω:
 Ο χαρακτήρας του ασφαλιστικού µας συστήµατος, δηµόσιος - 
αναδιανεµητικός – υποχρεωτικός, δεν αλλάζει.

 Το σύστηµα εξακολουθεί να διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς 
πυλώνες: ο πρώτος αποτελείται από την κύρια και επικουρική ασφάλιση, 
ο δεύτερος βασίζεται στην επαγγελµατική ασφάλιση (επαγγελµατικά 
ταµεία) και ο τρίτος στην ελεύθερη χρηµατοδότηση (ιδιωτική ασφάλιση).

 Η µη µεταβολή των τριών θεμελιωδών παραμέτρων του 
ασφαλιστικού µας συστήµατος, εξακολουθεί να ισχύει:
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1. Γενικά όρια ηλικίας
 Για τους µέχρι 31-12-1992 ασφαλισµένους µισθωτούς:

 60 για τις γυναίκες και 65 για τους άνδρες (πλήρης σύνταξη) 
και 

 55 για τις γυναίκες και 60 για τους άνδρες (µειωµένη σύνταξη)
 65 για άνδρες και γυναίκες αυτοαπασχολούµενους

 Για τους µετά την 01-01-1993 ασφαλισµένους:
 65 για άνδρες και γυναίκες (πλήρης σύνταξη),
 60 για άνδρες και γυναίκες (µειωµένη σύνταξη)

2. Ύψος συντάξεων και
3. Ύψος εισφορών
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, «ώριµα» συνταξιοδοτικά δικαιώµατα δεν 
θίγονται.

 Οι «ασφαλιστικές» παρεµβάσεις αναφέρονται κυρίως σε παραµέτρους που 
ετέθησαν µε παλαιότερες ρυθµίσεις, δεδοµένου ότι για τους «νέους» 
ασφαλισµένους (µετά την 1/1/1993) ισχύουν βάσει του ν.2084/1992, 
γενικά ενιαίοι κανόνες, όπως η θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε 
15 έτη ασφάλισης, το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες, ο 
τρόπος υπολογισµού των συντάξεων, οι οποίοι καταρχήν και όσον αφορά 
στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού δεν αλλάζουν.
Το εγχείρηµα στηρίζεται στις αντικειµενικές παραδοχές ότι το προσδόκιµο 
όριο ζωής έχει αυξηθεί και ότι ένας πολίτης 50 ή 55 ετών που σήµερα 
ωθείται στο εργασιακό περιθώριο είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθεί στην 
αδήλωτη εργασία, την οποία µάλιστα τη στερεί από ένα νέο άνεργο. 

Με βάση τα ανωτέρω, και τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια 
του διαλόγου που προηγήθηκε τόσο µε τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου  όσο 
και µε τους κοινωνικούς εταίρους, καταρτίστηκε το υπό κρίση σχέδιο νόµου, 
το οποίο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: 

Α. Επιχειρείται διοικητική μεταρρύθμιση.

Σήµερα, η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση στη χώρα µας παρέχεται από 155 
φορείς και κλάδους αρµοδιότητας 5 διαφορετικών υπουργείων. Από αυτούς, 
80 φορείς και 53 κλάδοι ασφάλισης ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής 
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι όλοι ν.π.δ.δ..

Ο πρωτοφανής για ευρωπαϊκή χώρα αριθµός φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
έχει ως αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση του συστήµατος, η οποία αποτελεί το 
σοβαρότερο διαρθρωτικό πρόβληµα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.

Προκειµένου να περιοριστεί ο απαράδεκτος αυτός κατακερματισμός του 
συστήµατος, και να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας, δυνατότητα 
ουσιαστικού ελέγχου και εποπτείας, να ξεπεραστούν οι µεγάλες διοικητικές και 
οργανωτικές δυσχέρειες και να µειωθεί το τεράστιο διοικητικό και λειτουργικό 
κόστος, κρίνεται σκόπιµη η ενοποίησή των ανωτέρω φορέων και κλάδων µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις.
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1. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούνται νέοι φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης με ενοποιήσεις Ταμείων ή εντάξεις φορέων και 
κλάδων σε ήδη υφιστάμενους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

2. Οι ενοποιήσεις αυτές γίνονται με τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις:
 Δεν µεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των 
παροχών των υπό ενοποίηση φορέων και κλάδων.

 Δεν θίγεται η υπηρεσιακή, µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του 
υπηρετούντος προσωπικού των Ασφαλιστικών Οργανισµών.

 Τηρούνται ειδικοί διακριτοί λογαριασµοί για κάθε εντασσόµενο ως 
τοµέα ταµείο. Δηλαδή δεν αναµιγνύονται τα αποθεµατικά και η 
περιουσία των Οργανισµών.

 Οι νέοι Ασφαλιστικοί Οργανισµοί θα έχουν µία, ενιαία Διοίκηση 
(Διοικητικό Συµβούλιο) µε καθορισµένες αρµοδιότητες και µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων των εντασσόµενων επαγγελµατικών κλάδων, 
η οποία στην περίπτωση του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουµένων, θα υποστηρίζεται στο έργο της και από τρεις 
Διοικούσες Επιτροπές.

 Όλοι οι επικεφαλής των νέων ασφαλιστικών φορέων ορίζονται µε τη 
διαδικασία του άρθρου 49 Α  του Κανονισµού της Βουλής και ειδικής 
επιτροπής, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας στην επιλογή τους.

 Θα προβλέπονται ενιαίες Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονοµικών 
υπηρεσιών, Μηχανογραφικών Εφαρµογών και Επιθεώρησης, δηλαδή θα 
υπάρξουν ενιαίοι ελεγκτικοί µηχανισµοί για την είσπραξη των εσόδων.

 Ο κάθε τοµέας θα συνεισφέρει στα λειτουργικά έξοδα του νέου 
Οργανισµού ανάλογα µε τα έσοδά του.

 Στη λογική της άµεσης λειτουργίας των νέων Ταµείων, προτείνεται η 
λύση των λεπτοµερών και τεχνικών διατάξεων στο ίδιο το κείµενο του 
Νόµου, µε ελάχιστες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, όπου κρίνεται αυτό 
απαραίτητο. Η ανωτέρω θέση ενισχύεται από την, µέχρι σήµερα, 
εµπειρία της πολυετούς καθυστέρησης στην προσπάθεια ενοποίησης 
Οργανισµών-πιλότων για την ασφάλιση. Πρόκειται για ταµεία, τα οποία, 
ουσιαστικά, άρχισαν να λειτουργούν ως ενιαίοι Οργανισµοί από το έτος 
2007, παρότι η ενοποίησή τους είχε προβλεφθεί µε νοµοθετικές 
ρυθµίσεις του έτους 1999.  Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, επιφέρει κλίµα 
αβεβαιότητας στους δικαιούχους ασφαλισµένους και εξακολουθεί να 
αποτελεί αντικείµενο αντιπαράθεσης στον ίδιο βαθµό που αποτελούσε 
κατά την αρχική θέσπιση του Νόµου γιατί, χωρίς την έκδοση των 
προβλεπόµενων κανονιστικών πράξεων από τη Διοίκηση, η υλοποίηση 
των επιταγών του νοµοθέτη παραµένει ουσιαστικά ανενεργή.

3. Η αντιμετώπιση του προβλήματος του πολυκερματισμού, με 
την οργάνωση ολιγάριθμων και ευέλικτων φορέων, θα επιφέρει 
βελτίωση του συστήματος, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό 
επίπεδο, για τους εξής, κυρίως, λόγους:
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 Ενίσχυση της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής άσκησης εποπτείας και 
ελέγχου από την κεντρική διοίκηση µε σκοπό την τήρηση της νοµιµότητας 
και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των ταµείων.

 Παρακολούθηση εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας. Σήµερα, όπως είναι 
γνωστό, αριθµός φορέων εφαρµόζει πληµµελώς την κείµενη νοµοθεσία, µε 
αποτέλεσµα τη διαιώνιση των παθογενειών, αδικιών, ανισοτήτων και 
στρεβλώσεων του συστήµατος.

 Καθιέρωση εφαρµογής ενιαίων κανόνων διοίκησης και λειτουργίας (π.χ. 
ενιαίοι κανονισµοί διοικητικής και οικονοµικής οργάνωσης).

 Μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, µε τη θέσπιση 
ενιαίων διατάξεων και ελεγκτικών µηχανισµών, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος του περιορισµού των εσόδων και να 
εξασφαλίζεται η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε τα ταµεία να 
είναι σε θέση να ανταποκρίνονται διαχρονικά στην εκπλήρωση των 
καταστατικών υποχρεώσεών τους.

 Μείωση των ανεξέλεγκτων δαπανών της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
αφού αναπτύσσεται ενιαίος µηχανισµός προληπτικού και κατασταλτικού 
ελέγχου, µε στόχο την ορθολογικότερη και δικαιότερη κατανοµή των 
κοινωνικών δαπανών.

 Δηµιουργία ενιαίων και σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων, 
συµβατών τόσο µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου όσο και µεταξύ τους, 
που να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες των νέων Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης που θα συσταθούν. Να σηµειωθεί ότι υπάρχουν 
σήµερα ταµεία που δεν διαθέτουν ενηµερωµένο µητρώο ασφαλισµένων, 
δεν γνωρίζουν τους εργοδότες των ασφαλισµένων τους και δεν 
παρακολουθούν αποτελεσµατικά τα έσοδά τους.

 Αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων, µε σκοπό τη 
µεγιστοποίηση των εσόδων τους.

 Μείωση διοικητικών δαπανών που θα προέλθει από την αναδιάρθρωση του 
προσωπικού (διοικητικού και ιατρικού), τη µείωση του αριθµού των 
κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισµών και 
τον περιορισµό των συλλογικών θεσµικών οργάνων τους (π.χ. διοικητικά 
συµβούλια, ειδικές επιτροπές κλπ.).

 Καλύτερη οργάνωση και βέλτιστη διαχείριση των οικονοµικών των 
ταµείων, µε την καθιέρωση σύγχρονων και ενιαίων κανονισµών 
οικονοµ ικής οργάνωσης και λειτουργίας και την εφαρµογή 
µηχανογραφηµένου διπλογραφικού συστήµατος καθώς και δηµοσίευση 
των οικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα.

 Σταδιακή µείωση χρόνου εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων, συνταξιούχων 
και εργοδοτών σε θέµατα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και περίθαλψης.

B. Επ ιχειρείται στοχευμένη παρέμβαση σε ειδικές 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις, με σκοπό τον εξορθολογισμό τους, 
βάσει των διατάξεων του Συντάγματος, των γενικών αρχών της 
κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομολογίας των 
δικαστηρίων ως εξής:
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1. Παρέμβαση σε ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Με βάση 
τις προαναφερόµενες γενικές αρχές, σε συνδυασµό µε το αυξανόµενο τις 
τελευταίες δεκαετίες προσδόκιµο όριο ζωής, η µόνη παράµετρος για τη 
βιωσιµότητα ενός αναδιανεµητικού Συστήµατος, στην οποία µπορούν να 
γίνουν παρεµβάσεις είναι τα ειδικά όρια ηλικίας. Στόχος είναι η 
παραµονή των εργαζοµένων εντός του Συστήµατος για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, η συνταξιοδότηση χωρίς όρια 
ηλικίας, πρόωρα για ορισµένες ειδικές οµάδες εργαζοµένων, αποτελεί 
τυπικό παράδειγµα αντικοινωνικής και αντιασφαλιστικής νοοτροπίας µε 
βαθύτατες παρενέργειες τόσο για το ασφαλιστικό σύστηµα (που 
επιβαρύνεται υπέρµετρα) όσο και για τους πρόωρα συνταξιοδοτούµενους, 
οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, αναζητούν νέα απασχόληση, συχνά υπό 
τη µορφή της αδήλωτης εργασίας την οποία στερούν από τους νεότερους.

Επιπλέον, πρόκειται για µια πολιτική που συνάδει απόλυτα µε τις 
πανευρωπαϊκές τάσεις και προσεγγίσεις, καθώς και µε τις δεσµεύσεις της 
χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισµών. Για 
τους παραπάνω λόγους, αλλά και για γενικότερους λόγους κοινωνικής 
ευαισθησίας, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, οι ρυθµίσεις που προτείνονται 
στοχεύουν στην προσέγγιση των «γενικών ορίων» ηλικίας («παλαιοί» 
ασφαλισµένοι: 65 έτη για άνδρες, 60 για γυναίκες, «νέοι» ασφαλισµένοι: 
65 έτη για όλους) για το σύνολο των ασφαλισµένων του συστήµατος. 
Συνεπώς, οι «ασφαλιστικές» παρεµβάσεις επικεντρώνονται – αναγκαστικά 
– είτε σε συγκεκριµένες οµάδες εργαζοµένων είτε σε γενικές ρυθµίσεις για 
αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, όπως η ενίσχυση 
αντικινήτρων στην περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, εθελούσια 
παραµονή στην εργασία µε κίνητρα για αύξηση του ποσού της σύνταξης 
κ.λπ..

Ειδικότερα, χωρίς να θίγονται θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα:
 Αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας λόγω 35ετίας,
 Αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων µε 
ανήλικα παιδιά, το οποίο βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα (π.χ. 38,40,45 
κ.λπ.).

2. Παρέχονται κίνητρα παραμονής στην εργασία:
 Δηµιουργούνται κίνητρα για την παραµονή στην εργασία µε 
προσαύξηση της σύνταξης µετά τα 35 έτη ασφάλισης. 

 Αυξάνεται το ποσοστό µείωσης των συντάξεων σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης µε µειωµένο όριο ηλικίας. 

3. Ρυθμίζονται θέματα επικουρικών συντάξεων.
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Γ. Επιχειρούνται θεσμικές αλλαγές στο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

1. Θεσπίζεται καθεστώς πλήρους προστασίας της μητρότητας 
κατά τα πρώτα έτη ηλικίας του τέκνου, µε ρύθµιση ειδικής άδειας 
προστασίας της µητρότητας (ίση µε 6 µήνες), η οποία χορηγείται επιπλέον 
των ήδη προβλεποµένων µέτρων για τη µητέρα. Ειδικότερα, κατά τη 
διάρκεια της άδειας αυτής, η µητέρα, εκτός του ότι θα επιδοτείται από τον 
ΟΑΕΔ, θα έχει και πλήρη κάλυψη για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Εφόσον 
η µητέρα επιλέξει να συνεχίσει να εργάζεται, καταβάλλει το ήµισυ των 
ασφαλιστικών εισφορών της κατά το πρώτο 12µηνο απασχόλησης µετά 
την απόκτηση του τέκνου. Εκτός των µέτρων που λαµβάνονται για τη 
φροντίδα του παιδιού, όταν πραγµατικά την έχει ανάγκη το παιδί, πρέπει 
να επισηµανθεί ότι ακόµη και η σταδιακή κατάργηση των µειωµένων ορίων 
ηλικίας για συνταξιοδότηση της µητέρας ή η αντίστοιχη αύξηση των ορίων 
της πλήρους συνταξιοδότησής της µέχρι το 55ο έτος της ηλικίας της, δεν 
δηµιουργεί επιβαρυντικές συνθήκες στο καθεστώς συνταξιοδότησής της, 
δεδοµένου ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωµα θεµελιώνεται, εφόσον η 
ανηλικότητα του παιδιού και συντάξιµος χρόνος αναζητείται σε όρια ηλικίας 
πολύ µικρότερα του 55 (π.χ. από το 50ό). 

2. Ιδρύεται Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
Συνιστάται Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) µε σκοπό 
τη δηµιουργία αποθεµατικών για τη χρηµατοδότηση των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης από 01.01.2019, για τη διασφάλιση των συντάξεων 
των µεταγενέστερων γενεών. Η µεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία του 
Ασφαλιστικού Συστήµατος της χώρας σήµερα εκφράζεται από τους νέους 
εργαζόµενους, οι οποίοι, αντικρίζοντας τη σηµερινή κατάσταση, εύλογα 
διερωτώνται εάν θα µπορέσουν ποτέ να πάρουν σύνταξη. Σε αυτό το 
αγωνιώδες ερώτηµα των νέων απαντά το πρωτοπόρο, καινοτόµο µέτρο 
της θεσµοθέτησης του ΑΚΑΓΕ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του 
Ασφαλιστικού µας Συστήµατος λαµβάνεται ένα τόσο µεγαλόπνοο για τις 
επερχόµενες γενεές µέτρο, µε τόσο συγκεκριµένες και γενναιόδωρες, εκ 
µέρους της Πολιτείας, εισφορές. Στις εισφορές αυτές προστίθεται και το 
10% των κοινωνικών πόρων – όσων ταµείων διαθέτουν - που, αν και σε 
απόλυτους αριθµούς το ποσοστό αυτό δεν είναι σηµαντικό, σε συµβολικό 
επίπεδο ενισχύει αποφασιστικά την εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής και 
ικανοποιεί το περί δικαίου αίσθηµα, αφού µέρος του πόρου που προέρχεται 
από το κοινωνικό σύνολο, αποδίδεται στην κοινωνική ασφάλιση των 
επερχόµενων γενεών.

3. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ ) 
καθιερώνεται υποχρεωτικά από 01.06.2009 ως ο μοναδικός 
αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων 
των πολιτών της χώρας.

Θεσµοθετείται ο υποχρεωτικός µοναδικός αριθµός ασφάλισης για κάθε 
πολίτη, αριθµός που θα αποτελεί προϋπόθεση για κάθε εργασιακή, 
ασφαλιστική, συνταξιοδοτική, προνοιακή ή ιατροφαρµακευτική παροχή. Ο 
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– µέσω του µοναδικού αυτού αριθµού – κεντρικός ηλεκτρονικός έλεγχος 
της ασφάλισης αλλά και των παροχών είναι προφανές ότι θα περιορίσει 
σηµαντικά τις σπατάλες, εισφέροντας στο ασφαλιστικό σύστηµα πόρους 
που σήµερα διαφεύγουν.     

Ειδικότερα, µε τις κατ’ άρθρο διατάξεις, προβλέπονται τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Άρθρο 
Ένταξη στον κλάδο σύνταξης

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι από την 1η ημέρα του 
τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, 
εντάσσονται αυτοδίκαια στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα 
ταμεία: Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού ΗΣΑΠ, Ταμείο Συντάξεως 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Ταμείο Ασφάλισης 
Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος και οι κλάδοι σύνταξης των 
Ταμείων: Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ», 
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ και Ταμείο Ασφάλισης 
Προσωπικού ΕΤΒΑ.

Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της παραπάνω ρύθµισης είναι ο περιορισµός 
των Ταµείων που καλύπτουν µ ικρό, κατά κύριο λόγο, αριθµό 
απασχολουµένων σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και η δηµιουργία ενός 
λειτουργικού φορέα συνταξιοδότησης για όλους τους µισθωτούς, δεδοµένου 
ότι για την πλειονότητα  των ασφαλισµένων σε αυτά τα ταµεία, ανεξαρτήτως 
του που εργάζονται και του φορέα ασφάλισής τους, προβλέπονται ενιαίοι 
κανόνες συνταξιοδότησης. Εξάλλου για τους  ασφαλιζόµενους στα ταµεία 
αυτά από 1-1-1993 και µετέπειτα,  το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 
50% περίπου του συνόλου των ασφαλισµένων, ισχύουν αφενός οι ίδιες 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά 
και ο ίδιος τρόπος υπολογισµού της σύνταξης. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι στην 
πλειοψηφία των εντασσόµενων ταµείων των τραπεζοϋπαλλήλων η δυσµενής 
σχέση ασφαλισµένων προς συνταξιούχους επιδεινώνεται λόγω του 
περιορισµού των προσλήψεων που έχουν επιβάλει οι συνθήκες διεθνούς 
έντονου ανταγωνισµού. Η επιδείνωση της σχέσης αυτής στο πλαίσιο του 
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αναδιανεµητικού συστήµατος ασφάλισης θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των 
ειδικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης και επιβάλλει την άµεση λήψη µέτρων. 
Ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης της δυσµενούς σχέσης ασφαλισµένων προς 
συνταξιούχους στο πλαίσιο του αναδιανεµητικού συστήµατος ασφάλισης είναι 
η διεύρυνση της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη συµµετοχή των υπαλλήλων 
τραπεζών και εργαζοµένων σε εταιρείες κοινής ωφέλειας σε ευρύτερες οµάδες 
ασφαλισµένων.

Ιδιαίτερα για την ένταξη του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Τράπεζας 
Ελλάδος, σηµειώνεται ότι, εκτός της δυσµενούς σχέσης συνταξιούχων - 
ασφαλισµένων  (1: 0,63)  και του γεγονότος ότι το ασφαλιστικό σύστηµα των 
εργαζοµένων στην Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ ουδέν διαφέρει από εκείνο των 
εργαζοµένων στις λοιπές τράπεζες, προτείνεται η ένταξη του εν λόγω Ταµείου 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
Στα πλεονεκτήµατα λειτουργίας ενός οργανωµένου φορέα, αντί των έξι που 
υφίστανται σήµερα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν και η καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει σήµερα αυτούς τους φορείς, η 
απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η ανάπτυξη των υποδοµών, 
η µηχανογράφηση, ο περιορισµός του διοικητικού κόστους και η διασφάλιση 
καταβολής των συντάξεων, δεδοµένου ότι η πλειονότητα των υπό ένταξη 
ασφαλιστικών οργανισµών παρουσιάζουν ελλείµµατα και για να  
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους επιχορηγούνται είτε από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό είτε και από τον Λογαριασµό Αλληλεγγύης Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κριτήρια ένταξης:
α) Οι εντασσόµενοι είναι όλοι µισθωτοί,
β) η ένταξή τους προβλέπεται από το ν.3029/2002 πλην του Ταµείου των 
εργαζοµένων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Γ) όσον αφορά το ΤΑΠ-ΟΤΕ παρουσιάζει για το έτος 2008 έλλειµµα 550 εκατ. 
ευρώ το οποίο θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό.

Άρθρο 
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθµίζονται θέµατα ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης όσων  προσλαµβάνονται στις τράπεζες και τις εταιρείες µετά 
την ένταξη των προαναφερθέντων ταµείων και κλάδων σύνταξης στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, το προσωπικό των οποίων ασφαλιζόταν στους εντασσόµενους φορείς. 
Επιπλέον, για τους ήδη ασφαλισµένους, διατηρούνται οι  προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης που απαιτούνται σε περίπτωση αποχώρησης από την 
εργασία και ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής τους. 
Εξάλλου, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, µειώνεται σηµαντικά και το 
ποσοστό της ασφαλιστικής τους εισφοράς, λόγω της σταδιακής µείωσής της 
µέχρι να εξισωθεί πλήρως µε το αντίστοιχο ισχύον στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως 
προβλέπεται άλλωστε µε τον ν.3029/2002.
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Στην παρ. 4 ορίζονται οι πόροι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από τα 
εντασσόµενα ταµεία και κλάδους, τα οποία είναι οι εισφορές ασφαλισµένου 
και εργοδότη, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η 
απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών και κάθε άλλο έσοδο των 
εντασσόµενων ταµείων και κλάδων.
Πέραν των ανωτέρω, οι τράπεζες Ελλάδος και Εθνικής, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ετησίως και για 15 χρόνια, ποσά που 
αντιστοιχούν στο ύψος του ελλείµµατος των εντασσόµενων ταµείων α) 
«Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος» και β) «Ταµείο 
Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος», όπως είχε προσδιοριστεί 
την 31-12-1992. Τα ποσά αυτά ανέρχονται σε 23.000.000 ευρώ και 
25.500.000 ευρώ αντίστοιχα, ετησίως.

Με τις παρ. 5 και 6 ορίζεται ότι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού 
και η κινητή και ακίνητη περιουσία των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων 
περιέρχεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την παρ.7 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση 
μετοχών του ΤΑΠ-ΟΤΕ επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
«ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ ΑΕ» του άρθ.12 του ν.2768/1999 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 
της εντάξεως του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο Ίδρυμα ως καθολικού διαδόχου.
Από της εντάξεως αυτής καταβάλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι αποδόσεις του 
διαχειριζοµένου, από την άνω εταιρεία, ειδικού κεφαλαίου, όπως τούτο 
προβλέπεται από την παρ. 12 του άρθρ. 5 του ν.3029/2002.

Ακόµη διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας «ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ ΑΕ», ο οποίος 
προβλέπεται στο καταστατικό της, που θεσπίστηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν.2768/1999, προκειµένου η εταιρεία αυτή να παρέχει 
υπηρεσίες και συµβουλές για τη διαχείριση και τις επενδύσεις κεφαλαίων του 
άρθρου 1 του ν.3586/2007 σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 
επιπροσθέτως να αναλαµβάνει και τη διαχείριση µέρους ή του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχείων των Φορέων αυτών.

Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ρητά η σύνταξη ειδικών 
οικονοµικών µελετών για τον προσδιορισµό των ελλειµµάτων κάθε κλάδου και 
ταµείου εντός εξαµήνου από την ένταξή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα ελλείµµατα 
προβλέπεται να καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι µελέτες 
προκηρύσσονται και ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. Επίσης, ορίζεται σαφώς ότι για τη χρηµατοδότηση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3029/2002.

Με τις διατάξεις της παρ. 9 ορίζεται ότι για τα λοιπά θέµατα που δεν 
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις το άρθρου αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παρ. 7,8,9 και 10 του άρθρου 5 του ν.3029/2002. Με τις διατάξεις αυτές 
προβλέπεται ότι: α) ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε, 
αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιµος στους εντασσόµενους 
κλάδους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) οι µέχρι την 
ένταξη συνταξιούχοι των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων  καθίστανται 
συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο βαρύνεται στο εξής µε την καταβολή 
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της σύνταξής τους, γ) οι συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δ) καµία σύνταξη δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τα 
εκάστοτε καταβαλλόµενα κατώτατα όρια των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τέλος, με την παρ. 10 ορίζεται ότι δεν θα ισχύουν οι διατάξεις της 
διαδοχικής ασφάλισης, µε αποτέλεσµα ο χρόνος να θεωρείται ενιαίος και να 
προκύπτουν υψηλότερα ποσά συντάξεων.

Με τη διάταξη της παραγράφου 11 διασαφηνίζεται ότι οι διατάξεις του 
παρόντος νόµου και ειδικότερα οι αναφερόµενες στις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης λόγω ανυπαίτιας απόλυσης, στην εναλλακτική δυνατότητα 
συνταξιοδότησης των πατέρων µε ανήλικα παιδιά, στην αναγνώριση 
πλασµατικού χρόνου από τις µητέρες, στην αύξηση του ορίου ηλικίας για 
συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας, στη θέσπιση ορίου ηλικίας για τα 37 έτη 
ασφάλισης, στη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση 
των µητέρων ανηλίκων παιδιών, καθώς και στη θέσπιση κινήτρων παραµονής 
στην εργασία, έχουν εφαρµογή και στους ασφαλισµένους των κλάδων κύριας 
σύνταξης που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε βάση τις διατάξεις των νόµων 
3029/2002 και 3522/2006.

Άρθρο 
Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ ΔΕΗ)

1.  Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται 
από την 1η ημέρα του τέταρτου μήνα μετά τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού η ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ στον 
κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αυτοτελούς τομέα με πλήρη 
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και η μετονομασία του σε 
Τομέα Κύριας Ασφάλισης Προσωπικού – Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού.
Δικαιολογητικός λόγος για τη δηµιουργία του ειδικού τοµέα είναι ότι µε το 
άρθρο 34 του ν. 2773/1999 το Κράτος αναγνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις 
της ΔΕΗ προς τον ΟΑΠ-ΔΕΗ, υποκαθιστά τη ΔΕΗ και αναλαµβάνει την πλήρη 
κάλυψη των εσόδων-εξόδων όλων των κλάδων του Οργανισµού έναντι της 
ενσωµατωµένης περιουσίας. Προκειµένου να εµφανίζεται το ακριβές ποσό της 
κάλυψης από το Κράτος της διαφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης της 
κατηγορίας αυτής των ασφαλισµένων, προτείνεται η δηµιουργία ξεχωριστού 
τοµέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.

2. Με τις διατάξεις των παρ.  2 και 3 προβλέπεται ότι ο ανωτέρω 
τοµέας θα διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του 
εντασσόµενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται καταστατικές του διατάξεις, 
µεταφέρονται δε σε αυτόν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
ασφαλισµένων και συνταξιούχων του εντασσόµενου κλάδου. 

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε καθώς και ο χρόνος που 
αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιµος στον εντασσόµενο κλάδο, 
λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στην ασφάλιση του Τοµέα. 
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Προκειµένου δε να διατηρηθεί το δικαίωµα διαδοχικής ασφάλισης, ορίζεται ότι 
για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στη µεταβολή ασφαλιστικού 
φορέα, ο Τοµέας θεωρείται οργανισµός κύριας ασφάλισης.

3. Με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5  ορίζεται ότι πόροι του Τοµέα είναι 
οι ήδη προβλεπόµενοι από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις και ότι το 
σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τον εντασσόµενο 
Κλάδο καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την 
ηµεροµηνία της παρ. 1 του άρθρου αυτού στον Τοµέα Ασφάλισης 
Προσωπικού – Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, ο οποίος αποτελεί 
καθολικό διάδοχο του ΟΑΠ-ΔΕΗ. 

4. Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι εκκρεµείς δίκες µε διαδίκους 
τον εντασσόµενο κλάδο συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς διακοπή.

Άρθρο 
Ένταξη στον κλάδο ασθένειας

Με το άρθρο αυτό προτείνεται η ένταξη των κλάδων ασθένειας 
του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) και του 
Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. Ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
(ΤΑΞΥ), στην ασφάλιση του οποίου υπάγονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι,  
ιδρύθηκε µε τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558, Α΄), και διέπεται από τον κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του α.ν. 844/1937 (ΦΕΚ 358, Α΄) εκδοθέντα 
κανονισµό αυτού, που εγκρίθηκε µε την αρ. 8820/24-3-1943 (ΦΕΚ 43, Β΄)  
υπουργική απόφαση, µε σκοπό τη χορήγηση στους ασφαλισµένους του 
παροχών ασθένειας σε είδος (ιατρική, νοσοκοµειακή, φαρµακευτική, 
οδοντιατρική, πρόσθετη περίθαλψη) και παροχών σε χρήµα  (επίδοµα 
ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας και έξοδα 
κηδείας).  Με δεδοµένα ότι: α) οι ασφαλισµένοι του ΤΑΞΥ υπάγονται για κύρια 
σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) το ΤΑΞΥ  δεν έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα 
µε αποτέλεσµα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που εργάζονται σε νοµούς που δεν έχει 
επεκταθεί το ΤΑΞΥ να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αν βρουν εργασία σε 
άλλο νοµό να ασφαλίζονται στο ΤΑΞΥ, γ) οι συνταξιούχοι ξενοδοχοϋπάλληλοι 
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΑΞΥ είναι το µοναδικό ταµείο που δεν 
ασφαλίζει συνταξιούχους, κρίνεται επιβεβληµένη η ένταξη του Ταµείου αυτού 
στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την εν λόγω ένταξη επιτυγχάνεται:
α) η επέκταση  της ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε όλη την 
επικράτεια στον ίδιο φορέα υγείας,

β) ο περιορισµός της αλόγιστης χρήσης παροχών που υπάρχει στα µικρά 
ταµεία, 
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γ) η παροχή  υπηρεσιών υγείας από τις οργανωµένες µονάδες µε µόνιµο 
υγειονοµικό προσωπικό του Ιδρύµατος, 

δ) η εξασφάλιση συστηµατικών ελέγχων, καθώς και η εφαρµογή ενιαίου 
συστήµατος  µηχανοργάνωσης. Το ΤΑΞΥ δεν διαθέτει ούτε υποτυπώδες 
µηχανογραφικό σύστηµα, δεν έχει µητρώο ασφαλισµένων µε αποτέλεσµα 
να µην του χορηγείται η κρατική χρηµατοδότηση για τους νέους 
ασφαλισµένους. 

Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη  διάταξη  ο  κλάδος  ασθένειας του ΤΑΞΥ  
εντάσσεται στον  κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισµένοι του 
εντασσόµενου  κλάδου καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους γίνονται  
υποχρεωτικά ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται   από τη νοµοθεσία 
του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος. Με την ένταξη 
αυτή, οι ασφαλισµένοι δεν χάνουν καµία από τις παροχές που τους χορηγούσε 
το ΤΑΞΥ. Επίσης, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται και µετά την ένταξη από 
τα πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόµενου κλάδου ασθένειας, αφού έχει 
ληφθεί µέριµνα  µεταφοράς τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τη διάρθρωσή τους και το 
υπηρετούν σε αυτά προσωπικό.

Ως προς τις παροχές σε χρήµα, συνιστάται λογαριασµός µε την ονοµασία 
«Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων»,  µε  πλήρη οικονοµική και 
λογιστική αυτοτέλεια στον οποίο µεταφέρεται µέρος του αποθεµατικού του 
ΤΑΞΥ, τα έσοδα του καταργούµενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε 
χρήµα (ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων,  από το οποίο 
0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισµένων και 
ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων ως συµµετοχή του 
Κράτους στην ασφάλιση των από 1/1/1993 και µετά ασφαλισµένων),  έσοδα 
από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο 
έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.

Σκοπός του ανωτέρω Τοµέα είναι η χορήγηση παροχών σε χρήµα (επίδοµα 
ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα 
κηδείας και δαπάνη για συµµετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισµένους 
του εντασσόµενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόµενους στο επάγγελµα 
ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα µέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση 
των παροχών αυτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του 
καταστατικού του εντασσόµενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ,  το οποίο 
παραµένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται µε απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.  Τη διοίκηση και διαχείριση του Τοµέα 
ασκεί το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2. Στο Ταμείο Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Ιπποδρομιών, που ιδρύθηκε µε τον α.ν.2276/1940 (Α,117), συστάθηκε 
κλάδος ασθένειας µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια και  του οποίου  ο 
Κανονισµός Παροχών  εγκρίθηκε µε την  αριθ. 64263/Ε.2023/19-9-1961 (Β,
327) υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. Ο κλάδος παρέχει στους 
ασφαλισµένους του καθώς και στα µέλη οικογένειας τους,  πλήρη 
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ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη (ιατρική, νοσοκοµειακή, 
φαρµακευτική, οδοντιατρική, πρόσθετη περίθαλψη, επίδοµα ασθένειας, 
κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα µετακίνησης, 
έξοδα κηδείας κ.λπ.). 

Οι ασφαλισµένοι του Ταµείου για κύρια σύνταξη υπάγονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 
εκτός µιας κατηγορίας (αναβάτες, µαθητευόµενοι αναβάτες και προπονητές), 
που συνταξιοδοτείται  από το ίδιο το Ταµείο.

Παρόλο που ο κλάδος σύνταξης του εν λόγω ταµείου εντάσσεται στον ΟΑΕΕ, 
κρίνεται σκόπιµο ο κλάδος ασθένειας  να ενταχθεί  στον κλάδο Ασθένειας  του 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  για  τους εξής λόγους:
α) ενώ πρόκειται για αυτοτελώς απασχολούµενους, η απασχόλησή τους 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά της µισθωτής απασχόλησης αφού αµείβονται µε 
µηνιαίες αποδοχές πλέον έπαθλα και υπάρχει συγκεκριµένος εργοδότης  (π.χ. 
Φιλίππου Ένωση ). 
β) Με την υπαγωγή τους στον κλάδο Ασθένειας  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  θα 
διατηρήσουν το ύψος των παροχών τους, αφού οι ασφαλισµένοι του φορέα 
αυτού είναι µισθωτοί και χορηγούνται σε αυτούς  τόσο  παροχές σε είδος όσο 
και παροχές σε χρήµα ( επίδοµα ασθένειας κλπ), παροχές  άλλωστε που δεν 
χορηγεί ο κλάδος υγείας του ΟΑΕΕ στον οποίο ασφαλίζονται οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. 
γ) Επειδή η κατηγορία αυτή των εργαζοµένων έχει αυξηµένους κινδύνους 
ατυχηµάτων, προβλέπεται µέρος των εισφορών επί των αµοιβών τους να 
διατίθεται για συµπληρωµατική κάλυψή τους από ιδιωτική  ασφαλιστική 
εταιρεία, όπως ισχύει σήµερα.

3. Με τις παρ. 4 και 5 ορίζεται ότι το σύνολο του ενεργητικού και 
παθητικού και η κινητή και ακίνητη περιουσία των εντασσόµενων ταµείων 
και κλάδων περιέρχεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και ο τρόπος κατανοµής της 
περιουσίας αυτής κατά κλάδους.

4. Τέλος, με την παρ. 6 ορίζεται ότι εκκρεµείς δίκες µε διαδίκους τα 
εντασσόµενα ταµεία και κλάδους συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς 
διακοπή.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, στη Διοικητική Περιφέρεια 
Αττικής , Νομαρχία Αθηνών , συνιστώνται τέσσερα ( 4 ) 
Υποκαταστήματα , τα οποία υπάγονται στο Περιφερειακό 
Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αθήνας, για την αντιμετώπιση των 
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θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των 
εντασσόμενων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ φορέων και κλάδων, ως εξής:
1. Υποκατάστηµα ασφαλισµένων του εντασσόµενου κλάδου σύνταξης του 
ΤΑΠ - ΟΤΕ.

2. Υποκατάστηµα ασφαλισµένων του κλάδου σύνταξης του Τοµέα Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ.

3. Υποκατάστηµα ασφαλισµένων των εντασσόµενων Ταµείων και Κλάδων 
Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΑΤΕ, Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Τράπεζας 
της Ελλάδος, Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ και Ταµείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Εθνική».

4. Υποκατάστηµα ασφαλισµένων του εντασσόµενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του 
εντασσόµενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συνιστάται στη Διοικητική Περιφέρεια 
Αττικής (Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθήνας), Υποδιεύθυνση Παροχών του 
Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων και καθορίζονται η διάρθρωση και 
οι αρµοδιότητες των συσταθεισών οργανικών µονάδων.

2.Στα ανωτέρω Υποκαταστήµατα συνιστώνται τέσσερις Διοικητικές Επιτροπές, 
έργο των οποίων είναι η εξέταση εκκρεµών ενστάσεων ενώπιον των 
Διοικητικών Συµβουλίων των εντασσόµενων Ταµείων και ενστάσεων επί 
αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων των Υποκαταστηµάτων. Στις επιτροπές 
αυτές συµµετέχουν ο Πρόεδρος, ένας υπάλληλος του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και εκπρόσωποι των ασφαλισµένων 
και εργοδοτών των εντασσόµενων φορέων και κλάδων.

3. Ειδικά η ΔΕ του Υποκαταστήµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ, αποτελείται από:
α) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας µε βαθµό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, ως πρόεδρο.
β) Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ, που προτείνονται από την ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, ως µέλη.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από τη ΔΕΗ, ως 
µέλος.
δ) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, ως µέλος.
Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω Διοικητικής Επιτροπής θα  είναι :
α) Η εξέταση και η λήψη απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας κατά 
αποφάσεων των οργάνων του Υποκαταστήµατος.
β) Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για 
όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Τοµέα και την 
αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς 
και για κάθε θέµα που αφορά στα έσοδα και τις παροχές του Τοµέα.
γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  
για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Τοµέα. 

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται τα θέματα 
προσωπικού των εντασσομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείων και 
κλάδων. Αναλυτικότερα:

1. Το προσωπικό των εντασσόµενων Ταµείων που µεταφέρεται σύµφωνα µε 
τη διάταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση και 
την οργανική θέση που κατέχει. Με βάση τις εντάξεις, και δεδοµένου ότι α) 
δηµιουργούνται νέα αντικείµενα εργασίας από τις εντάξεις των 
ασφαλιστικών υπηρεσιών και β) αυξάνεται ο όγκος εργασίας των ενιαίων 
διοικητικών υπηρεσιών, λαµβάνεται µέριµνα ώστε από κάθε εντασσόµενο 
φορέα να µεταφερθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόσο προσωπικό όσο απαιτείται για 
την αποτελεσµατική στελέχωση των υπηρεσιών του.

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στο ΤΑΞΥ, όλο το προσωπικό του καθώς και οι 
δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, εκτός από είκοσι διοικητικούς υπαλλήλους 
της κεντρικής υπηρεσίας που µεταφέρονται στο Ταµείο Ασφάλισης 
Προσωπικού Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ), µεταφέρονται στο Ίδρυµα.

3. Όσον αφορά το προσωπικό του ΟΑΠ-ΔΕΗ:
 Το µόνιµο διοικητικό προσωπικό του ΟΑΠ-ΔΕΗ της Κεντρικής 
Υπηρεσίας, µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 Από το αποσπασµένο διοικητικό προσωπικό της ΔΕΗ που υπηρετεί στην 
κεντρική υπηρεσία του ΟΑΠ – ΔΕΗ, το 1/3 εξακολουθεί να υπηρετεί µε 
απόσπαση για µια πενταετία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τις ανάγκες του 
«Υποκαταστήµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού 
ΔΕΗ».

 Από τους αποσπασµένους από τη ΔΕΗ προϊσταµένους οργανικών 
µονάδων του ΟΑΠ-ΔΕΗ, εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση 
στο Ίδρυµα τόσοι όσες οι θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων 
του εν λόγω Υποκαταστήµατος και τοποθετούνται µε απόφαση του 
Διοικητή του Ιδρύµατος για πέντε (5) χρόνια.

 Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση του αποσπασµένου από τη 
ΔΕΗ προσωπικού, διέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό και 
το εκάστοτε ισχύον µισθολόγιό της.

4. Ειδικότερα, το προσωπικό των τραπεζών και της ασφαλιστικής εταιρείας 
«Η Εθνική» που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στα αντίστοιχα ταµεία και 
κλάδους, διατίθεται µε απόφαση των Διοικήσεών τους στο Ίδρυµα για µια 
πενταετία για τις ανάγκες των αντίστοιχων Υποκαταστηµάτων των 
ασφαλισµένων των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων και κατά το χρόνο 
υπηρεσίας τους σε αυτό υπέχουν ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου. Η 
υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση του εν λόγω προσωπικού, διέπεται 
από τους ισχύοντες κανονισµούς λειτουργίας των υπηρεσιών από τις 
οποίες προέρχονται, καθώς και το εκάστοτε ισχύον µισθολόγιό τους.

5. Το µεταφερόµενο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό του ήδη 
ενταχθέντος ΤΣΕΑΠΓΣΟ, τοποθετείται για µια πενταετία στις αντίστοιχες 
οργανικές µονάδες που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση 
που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω µονάδων, 
το πλεονάζον προσωπικό µπορεί να τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητή 
σε άλλες µονάδες του Ιδρύµατος.
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6. Όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων, 
καθώς και του ενταχθέντος ΤΣΕΑΠΓΣΟ: 
 Τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας σε κενές θέσεις 
προϊσταµένων των αντίστοιχων οργανικών µονάδων που συνιστώνται 
µε τον παρόντα νόµο και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 
και µετά τη λήξη της θητείας µέχρι την επανεπιλογή τους από το 
υπηρεσιακό συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την τοποθέτηση νέου 
προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του Ιδρύµατος µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
καταλαµβάνουν αντίστοιχες κενές θέσεις προϊσταµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
στον ίδιο νοµό ή σε άλλο νοµό, εφόσον το επιθυµούν. Αν δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις, εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν 
να θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της θητείας και διατηρούν 
το επίδοµα θέσης ευθύνης και εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν τη λήξη της 
θητείας τους, οι ανωτέρω συµµετέχουν µαζί µε τους λοιπούς 
υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην επιλογή προϊσταµένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

(ΟΑΕΕ)

Άρθρο 
Ένταξη του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ στον κλάδο 

σύνταξης του ΟΑΕΕ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προτείνεται η ένταξη 
του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και 
Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.), από την 1η του τέταρτου µήνα µετά το µήνα 
δηµοσίευσής του παρόντος νόµου, ως αυτοτελούς Τομέα στον ΟΑΕΕ, 
με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Από την ίδια πιο 
πάνω ηµεροµηνία θα αποκαλείται τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και 
Τουριστικών Πρακτόρων.

Τα ασφαλιστέα πρόσωπα του κλάδου αυτού, ο οποίος ήδη λειτουργούσε ως 
αυτοτελής κλάδος και στο ΤΑΝΠΥ, δεν συµπίπτουν µε αυτά του κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του ίδιου ταµείου, δεδοµένου ότι στον κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης ασφαλίζονται Αυτοτελώς Απασχολούµενοι, ενώ αντίθετα στον 
κλάδο Επικουρικής Σύνταξης του ίδιου Ταµείου, ασφαλίζονται µισθωτοί.
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Τα ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόµενου κλάδου είναι όλοι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες όπως και οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ. 

Το Ταµείο παρουσιάζει οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα. Βασικός 
λόγος για την ένταξη του ταµείου αυτού στον ΟΑΕΕ είναι η αντιµετώπιση της 
πολυδ ιάσπασης των Ασφαλ ιστ ι κών φορέων που ασφαλ ί ζουν 
αυτοαπασχολουµένους προκειµένου να επιτευχθεί: 
α) Η ενίσχυση ουσιαστικής και αποτελεσµατικής άσκησης εποπτείας και 
ελέγχου από την κεντρική Διοίκηση, β) η καθιέρωση εφαρµογής ενιαίων 
κανόνων διοίκησης και λειτουργίας προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης 
των υπαρχόντων σοβαρών οργανωτικών και λειτουργικών προβληµάτων, γ) η 
µείωση της εισφοροδιαφυγής µε τη θέσπιση ενιαίων ελεγκτικών µηχανισµών 
δ) η δηµιουργία ενιαίων, σύγχρονων και διαλειτουργικών πληροφοριακών 
συστηµάτων µεταξύ των φορέων που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 
ανάγκες ε) η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας στ) η µείωση διοικητικών δαπανών που θα προέλθει 
από την αναδιάρθρωση του προσωπικού, 

Ειδικότερα:
Με τις παραγράφους 2, 3 και 4, προβλέπεται ότι ο ανωτέρω Τοµέας θα 
διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόµενου κλάδου, 
οι οποίες καθίστανται καταστατικές του διατάξεις, µεταφέρονται δε σε αυτόν, 
όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων 
του εντασσόµενου κλάδου. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στον 
εντασσόµενο κλάδο καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε 
ως συντάξιµος, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση του Τοµέα. 
Προκειµένου δε να διατηρηθεί το δικαίωµα διαδοχικής ασφάλισης, ορίζεται ότι 
για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στη µεταβολή ασφαλιστικού 
φορέα, ο τοµέας θεωρείται Οργανισµός Κύριας Ασφάλισης.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι πόροι του Τοµέα είναι οι ήδη προβλεπόµενοι, από 
τις γενικές και καταστατικές διατάξεις.

Με τις παραγράφους 6 έως 7 ρυθµίζεται ο τρόπος µε τον οποίο το 
σύνολο του ενεργητικού και παθητικού και η κινητή και ακίνητη περιουσία του 
εντασσόµενου κλάδου περιέρχεται στον ΟΑΕΕ,  και αποτελεί περιουσία του 
συνιστώµενου τοµέα.

Με την παρ. 8 ρυθµίζονται θέµατα συνέχισης εκκρεµών δικών του 
εντασσόµενου κλάδου από τον ΟΑΕΕ.

Άρθρο 
Ένταξη του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων στον κλάδο σύνταξης 

του ΟΑΕΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού το Ταμείο Προνοίας 
Ξενοδόχων εντάσσεται στον ΟΑΕΕ.
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Το Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων αποτελεί τµήµα του Ξενοδοχειακού 
Επιµελητηρίου (ν.π.δ.δ.) και επιχορηγείται από αυτό για την κάλυψη των 
µηνιαίων παροχών που καταβάλλει στους δικαιούχους του (ξενοδόχους). Οι 
εισφορές προς το Ταµείο αντιπροσωπεύουν ποσοστό όχι µικρότερο του 40% 
των εισφορών προς το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο. Με το ν.2676/1999 
(άρθρο 4 παρ. 4) οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
αρχίζει µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (5.1.1999) υπάγονται 
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Με τον ίδιο νόµο δόθηκε η 
δυνατότητα και στους παλαιούς ξενοδόχους, να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ 
προαιρετικά.

Οι συντάξεις που καταβάλλει, δεδοµένων των χαµηλών εισφορών προς το 
Επιµελητήριο, είναι ξεχωριστά χαµηλές, (µέση µηνιαία σύνταξη γήρατος 175 
ευρώ).

Με βάση τα παραπάνω, και µε το δεδοµένο ότι η ασφαλιστέα ύλη του Ταµείου 
µειώνεται συνεχώς, αφού οι νέοι ξενοδόχοι, όπως προαναφέρθηκε, 
ασφαλίζονται πλέον στον ΟΑΕΕ, υπάρχει αδυναµία του φορέα να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του και δεν υπάρχει προοπτική βιωσιµότητάς του, 
προτείνεται η κατάργησή του και ένταξη των ασφαλισµένων και συνταξιούχων 
του στον ΟΑΕΕ 
Ειδικότερα:
Με τις παρ. 1 και 2 το Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων εντάσσεται στον ΟΑΕΕ 
από την 1η του τέταρτου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του νόµου, οι δε 
ασφαλισµένοι του θεωρούνται από την ίδια ηµεροµηνία ασφαλισµένοι του 
ΟΑΕΕ, διεπόµενοι από τη νοµοθεσία του, εκτός από τις περιπτώσεις που η 
προϊσχύουσα νοµοθεσία του Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων διατηρείται σε 
ισχύ. Ο χρόνος που πραγµατοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε ως συντάξιµος στο 
εντασσόµενο Ταµείο µέχρι το χρόνο ένταξης λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε 
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι κάθε ασφαλισµένος του εντασσόµενου Ταµείου 
κατατάσσεται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε για την καταβολή 
των εισφορών του εφεξής και για κάθε άλλη συνέπεια. Για την µετάταξη στις 
επόµενες ή την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του αρ. 5 του π. δ/τος 258/2005 (καταστατικό του ΟΑΕΕ), όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι από την ηµεροµηνία ένταξης ο ΟΑΕΕ συνεχίζει να 
καταβάλλει τις συντάξεις που κατέβαλε το εντασσόµενο Ταµείο στους 
συνταξιούχους του, οι οποίοι θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ

Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι το ποσό της σύνταξης των ασφαλισµένων 
που θα συνταξιοδοτηθούν µετά την ένταξη, αποτελείται από το άθροισµα δύο 
τµηµάτων. Του τµήµατος της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης προ της 
ένταξης και για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του εντασσόµενου Ταµείου 
που παραµένουν σε ισχύ και του τµήµατος σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης 
µετά την ένταξη, για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του 
π. δ/τος 258/2005, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι οι συντάξεις των συνταξιούχων του 
εντασσόµενου Ταµείου, αυξάνονται όπως και οι συντάξεις των λοιπών 
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Με το ίδιο ποσοστό αυξάνονται και οι µηνιαίες 
παροχές επί των οποίων υπολογίζεται το τµήµα σύνταξης για το χρόνο που 
διανύθηκε στο Ταµείο

Στην παρ. 7 προβλέπεται ότι σε περίπτωση συνταξιοδότησης µε χρόνο 
ασφάλισης που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα κύριας 
ασφάλισης, πλην του εντασσόµενου Ταµείου, µικρότερο των 15 ετών για τις 
περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και 5 ετών και ασφαλιστικό 
δεσµό, για τις περιπτώσεις θανάτου και αναπηρίας, δεν καταβάλλονται τα 
κατώτατα όρια που χορηγεί ο Οργανισµός.

Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι όσοι ήταν ήδη συνταξιούχοι µέχρι την ένταξη 
του Ταµείου στον ΟΑΕΕ, διέπονται από τη νοµοθεσία περί υγειονοµικής 
περίθαλψης που ισχύει για τους λοιπούς συνταξιούχους του Οργανισµού.

Με την παρ. 9 ρυθμίζονται θέματα διαδοχικής ασφάλισης των 
ασφαλισμένων του εντασσόμενου ταμείου. Αναλυτικότερα: 
α. Προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1405/83 
όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 15 του ν. 
1902/1990, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 5 του παρόντος 
άρθρου. 

β. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992 µε 
εναλλακτική δυνατότητα ταυτόχρονης καταβολής του ποσού του 
συµµετέχοντα οργανισµού µειωµένου κατά 3% για κάθε χρόνο που 
υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας.

γ. Οι διατάξεις του άρ. 10 του ν. 1405/83 εξακολουθούν να ισχύουν.
δ. Ορίζονται οι αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζεται το τµήµα σύνταξης 
του απονέµοντα οργανισµού όταν αυτός είναι προηγούµενος του 
τελευταίου και

ε. Εφαρµόζονται, για τη συµµετοχή των οργανισµών στη δαπάνη 
συνταξιοδότησης, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004.

Με την παρ. 10 προβλέπεται ότι οι δαπάνες του ΟΑΕΕ: α) για την καταβολή 
των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων του εντασσόµενου Ταµείου, β) για την 
καταβολή του τµήµατος σύνταξης όσων συνταξιοδοτηθούν µετά την ένταξη, 
για χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του Ταµείου Προνοίας Ξενοδόχων γ) 
για την καταβολή του ποσοστού συµµετοχής του Οργανισµού 6% στο ΙΚΑ για 
την υγειονοµική περίθαλψη των εν λόγω συνταξιούχων και δ) στις 
περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, για χρόνο που έχει διανυθεί στην 
ασφάλιση του εντασσόµενου Ταµείου, για τη συµµετοχή συνταξιοδότησης 
που ορίζεται από το άρθρο 2 του ν. 3232/2004, βαρύνουν το Ξενοδοχειακό 
Επιµελητήριο το οποίο οφείλει να τις αποδώσει στον ΟΑΕΕ εντός δύο (2) 
µηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους.

Τέλος, με την παρ. 12 δίδεται η δυνατότητα, µε απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να τροποποιούνται οι σχετικές 
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διατάξεις, καθώς και να εντάσσονται οι ήδη συνταξιούχοι σε κατηγορίες, 
δεδοµένου ότι ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης του Ταµείου Προνοίας 
Ξενοδόχων, ο οποίος παραµένει σε ισχύ, είναι ξεχωριστά πολύπλοκος,

Άρθρο 
Ένταξη των αναβατών και προπονητών του Τ.Α.Π.Ε.Α.Π.Ι. στον 

κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εντάσσονται στον κλάδο 
σύνταξης του ΟΑΕΕ οι κατά κύριο επάγγελμα αυτοτελώς 
εργαζόμενοι ως αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων.

Τα πρόσωπα αυτά σήµερα ασφαλίζονται κατά παρέκκλιση για κύρια σύνταξη 
στο Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών 
(ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.). Το Ταµείο αυτό, στο οποίο δεν υφίστανται ξεχωριστοί κλάδοι 
κύριας και επικουρικής  ασφάλισης, έχει µεγάλο αναλογιστικό έλλειµµα.

Η προτεινόµενη ρύθµιση συµβάλλει στον εξορθολογισµό της ασφάλισης των 
προσώπων αυτών, δεδοµένου ότι από τον πολύ µικρό αριθµό ασφαλισµένων 
(194) και συνταξιούχων (103), δεν δικαιολογείται η ύπαρξη και λειτουργία 
ειδικού φορέα ασφάλισης που µάλιστα παρουσιάζει σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας και των απαιτήσεων του επαγγέλµατος του αναβάτη 
δροµώνων ίππων (άσκηση του επαγγέλµατος από πολύ νεαρή ηλικία, 
αυξηµένη επικινδυνότητα, αθλητική ιδιότητα), τα πρόσωπα αυτά 
συνταξιοδοτούνται σήµερα από το ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. στο 42ο έτος της ηλικίας 
(40ο έτος για µειωµένη σύνταξη) µε 5.000 ηµέρες ασφάλισης από τις οποίες οι 
500 την τελευταία 5ετία ή στο 50ο έτος µε τη συµπλήρωση 3.000 ηµερών 
ασφάλισης. Για τους προπονητές προβλέπεται η συνταξιοδότησή τους στο 60ο 
έτος µε 6.000 η.α. 

Για το λόγο αυτό, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις η ανωτέρω κατηγορία 
ασφαλισµένων του ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. εντάσσεται στον ΟΑΕΕ µε τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κατ’ εξαίρεση των γενικών προϋποθέσεων 
του ν. 2084/1992 που προβλέπουν για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος φορέων κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων αυξηµένα όρια 
ηλικίας και αυξηµένες χρονικές προϋποθέσεις,  δεδοµένου ότι λόγω της φύσης 
της απασχόλησής τους δεν είναι δυνατή η άσκησή του επαγγέλµατός τους σε 
µεγάλη ηλικία. Λόγω του µικρού αριθµού ασφαλισµένων και συνταξιούχων η 
δαπάνη που θα προκύψει για τον ΟΑΕΕ θα είναι µικρή, σε σχέση µε τις 
συνολικές δαπάνες του.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και 

Τουριστικών Πρακτόρων
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συνιστάται στον ΟΑΕΕ, πέραν 
των υφισταμένων διευθύνσεων, μία περιφερειακή διεύθυνση 
Ασφάλισης – Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών 
Πρακτόρων με έδρα τον Πειραιά για την αντιµετώπιση των θεµάτων του 
Τοµέα και καθορίζονται η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες, καθώς και λοιπά 
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας αυτής.

Άρθρο 
Ένταξη στον κλάδο υγείας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων των εντασσόμενων 
ταμείων Προνοίας Ξενοδόχων και ΤΑΝΠΥ.

Επειδή το Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων εντάσσεται στον Οργανισµό 
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), κρίνεται σκόπιµο να 
µεταφερθούν στην ασφάλιση του κλάδου Υγείας του  Οργανισµού και οι 
ασφαλισµένοι του εν λόγω Ταµείου, που δεν υπάγονται για υγειονοµική 
περίθαλψη στην ασφάλιση άλλου φορέα.

Στον ίδιο πιο πάνω κλάδο, υπάγονται υποχρεωτικά από την ηµεροµηνία 
ένταξης οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου ΤΑΝΠΥ  και τα µέλη της 
οικογενείας τους. Επίσης, από την ίδια ηµεροµηνία, διακόπτεται η ασφάλισή 
τους στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 
Σύσταση κλάδου επικουρικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ - Σκοπός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η σύσταση στον 
ΟΑΕΕ νέου κλάδου Επ ικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών. Με την ίδρυση του κλάδου αυτού ικανοποιείται 
πάγιο αίτημα των ελευθέρων επαγγελματιών για την παροχή 
δυνατότητας επικουρικής ασφάλισής τους , προκειμένου να 
εξασφαλίσουν επ ιπλέον  ασφαλιστική - συνταξιοδοτική 
προστασία . Η υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου είναι  
προαιρετική.
Σκοπός του κλάδου είναι η  παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης στα 
ασφαλιστέα πρόσωπα και στα µέλη οικογένειάς τους. 

Άρθρο 
Διοίκηση – διαχείριση του κλάδου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ότι η διοίκηση 
και διαχείριση του νέου κλάδου, θα ασκείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΑΕΕ. Οι εργασίες του κλάδου θα εκτελούνται από το 
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προσωπικό του ΟΑΕΕ και η συµµετοχή του κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και 
λειτουργίας του Ταµείου θα καθοριστεί σε ποσοστό που θα οριστεί από το 
Δ.Σ. του Ταµείου. Παράλληλα ρυθµίζεται ότι η λογιστική οργάνωση, 
διαχείριση, κατάρτιση ισοζυγίων-προϋπολογισµών, θα διέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ταµείου και τη γενικότερη νοµοθεσία.

Άρθρο 
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η υπαγωγή στην 
ασφάλιση του κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών είναι 
προαιρετική και πραγματοποιείται υπό καθορισμένες 
προϋποθέσεις, όπως:
Α) υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ ή του 
Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, 
Β) ηλικία έως 60 ετών και
Γ) η  µη υπαγωγή σε άλλο επικουρικό φορέα. 
Οι εισφορές καταβάλλονται επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του π. δ/τος 258/2005 και παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.  

Άρθρο 
Πόροι του κλάδου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι πόροι του 
νέου κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, οι οποίοι είναι  οι 
ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων ελεύθερων επαγγελµατιών σε 
ποσοστό 6% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ και 
κάθε έσοδο που προκύπτει από  προσόδους περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων 
και αποθεµατικών. Η εισφορά 6% είναι η προβλεπόµενη από τον ν.2084/1992 
για τους νέους ασφαλισµένους και είναι η ίδια για όλους τους φορείς 
επικουρικής ασφάλισης. 

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται ότι χρόνος 
ασφάλισης στον κλάδο, είναι ο χρόνος καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών από την έναρξη λειτουργίας του. Επίσης, προσδιορίζεται και 
ποιοι θεωρούνται ως χρόνοι πραγµατικής ασφάλισης στον κλάδο. 

Άρθρο 
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 25 of 125



Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης  για επικουρική σύνταξη. Οι προϋποθέσεις αυτές για 
συνταξιοδότηση  λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου είναι οι οριζόµενες 
στα άρθρα 24, 25, 26 και 27 του ν.2084/1992, όπως τροποποιηµένα  ισχύουν 
για τους νέους ασφαλισµένους.  Επιπλέον προβλέπεται ότι για να  δικαιωθεί 
επικουρικής σύνταξης ο ασφαλισµένος, πρέπει απαραίτητα να έχει 
συνταξιοδοτηθεί από τον φορέα κύριας ασφάλισής του.

Κατά την πρώτη εφαρµογή του κλάδου επικουρικής ασφάλισης προβλέπονται 
ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδοτησης.  Δηλαδή θα απαιτείται για τη 
θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης η πραγµατοποίηση πέντε (5) ετών 
στην ασφάλιση του κλάδου, από την έναρξη λειτουργίας του. Μετά τη 
συµπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης θα αυξάνονται 
προοδευτικά σε δεκαπέντε (15), µε την προσθήκη ενός έτους για κάθε χρόνο.  

Άρθρο 
Καθορισμός ποσού σύνταξης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται  ο τρόπος υπολογισµού  του 
ποσού της σύνταξης (γήρατος αναπηρίας και θανάτου). Ο τρόπος αυτός θα 
είναι ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις του  άρθρου 34 του ν.2084/1992, 
του άρθρου 62 του ν.2676/1999 και του άρθρου 4 του ν. 3385/2005, δηλαδή 
20% των συντάξιµων αποδοχών για 35 χρόνια ασφάλισης

Άρθρο 
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ότι για την 
είσπραξη των εισφορών του κλάδου εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ. 

Άρθρο 
Ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης

Στο άρθρο αυτό  προβλέπ εται η ένταξη στο νέο κλάδο 
Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ 
α)του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών και β) του 
Ταμείου  Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών 
Καυσίμων, 
Τα κριτήρια βάσει των οποίων εντάσσονται τα εν λόγω ταµεία στον ως άνω 
νέο κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι :

• Το γεγονός ότι οι ασφαλισµένοι και των δύο φορέων είναι όλοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες και 
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• Το γεγονός ότι οι επικουρικά ασφαλισµένοι έχουν ως κύριο φορέα 
ασφάλισης τον ΟΑΕΕ

Σηµειώνεται ότι όσον αφορά το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, 
σηµαντικοί λόγοι ένταξης αποτελούν : η έλλειψη µητρώων και αναλογιστικών 
µελετών, τα σοβαρά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα και η µη 
εφαρµογή των διατάξεων του ν.2084/1992.
Τα αναµενόµενα οφέλη είναι σχεδόν όλα αυτά που θα προκύψουν από την 
ενοποίηση των φορέων, όπως έχουν αναλυθεί διεξοδικά, δεδοµένου ότι 
πρόκειται για µικρά ταµεία τα οποία λειτουργούν αναποτελεσµατικά.

Ειδικότερα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 προβλέπεται η 
ένταξη στο νέο κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, ως Τομέων µε  
πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος, του Ταµείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Αρτοποιών και του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανοµής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων, 
που αποκαλούνται, αντίστοιχα,  τοµέας   Επικουρικής   Ασφάλισης Αρτοποιών 
και τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων.

Προβλέπεται επίσης ότι οι Τοµείς αυτοί θα διέπονται από τις γενικές  
καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόµενου Ταµείου και κλάδου, 
καθώς και τις γενικές διατάξεις οι οποίες καθίστανται καταστατικές τους 
διατάξεις, ενώ παράλληλα µεταφέρονται σ’ αυτούς όλα τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων τους.

Πόροι του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε θα αποτελούν οι 
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των αντίστοιχων Ταµείων, καθώς 
και οι πρόσοδοι περιουσίας και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών 
τους.

Οι  ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται 
από τα εντασσόµενα Ταµεία, καθώς και η  κινητή και ακίνητη περιουσία τους, 
περιέρχονται από την ηµεροµηνία ένταξης στους αντίστοιχους αυτοτελείς 
Τοµείς του συνιστώµενου κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, ως 
καθολικών διαδόχων.  

Με τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7, 8 και 9 καθορίζεται ο  χρόνος 
ασφάλισης που λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση των 
αντίστοιχων Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης  που λειτουργούν στο κλάδο 
Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, η εφαρµογή των διατάξεων της διαδοχικής 
ασφάλισης στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε 
διαφορετικό Τοµέα του κλάδου ή άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ο 
τρόπος εξέτασης από τους αντίστοιχους τοµείς των εκκρεµών αιτήσεων κατά 
το χρόνο ένταξης στον συνιστώµενο κλάδο, καθώς και ο τρόπος αύξησης των 
καταβαλλοµένων συντάξεων εντός των ορίων της εισοδηµατικής πολιτικής. 

Με τις διατάξεις των παρ. 10, 11 και 12 προβλέπεται ότι µε  απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  µετά από γνώµη 
του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οικονοµική µελέτη και γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες θα 
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κατατάσσονται οι  ασφαλισµένοι των  αντίστοιχων Τοµέων Επικουρικής 
Ασφάλισης για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, δεδοµένου ότι ο τρόπος υπολογισµού του ποσού 
των ασφαλιστικών εισφορών και απόδοσης αυτών στα εντασσόµενα Ταµεία 
είναι πολύπλοκος και αναχρονιστικός και επιπλέον δεν πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τις διακρίσεις του  ν.2084/1992 σε παλαιούς και νέους 
ασφαλισµένους.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του 

ΟΑΕΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζεται η λειτουργία του 
συνιστώμενου Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, στον 
οποίο εντάσσονται και οι Τομείς Επ ικουρικής Ασφάλισης 
Αρτοποιών και Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών 
Καυσίμων.
Συγκεκριµένα, πέραν των υφισταµένων Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΑΕΕ, 
συνιστώνται και τρεις Περιφερειακές Δ/νσεις Επικουρικής Ασφάλισης ως εξής:
 Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
 Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών
 Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων.
Επίσης, καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρµοδιότητες, καθώς και λοιπά θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

Αρµοδιότητες σχετ ικές µε θέµατα προσωπικού , επιθεώρησης , 
µηχανογράφησης, προµηθειών, διαχείρισης περιουσίας, καθώς και η νοµική 
υποστήριξη των υποθέσεων των παραπάνω Τοµέων, θα ασκούνται από την 
κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τροποποιούνται οι διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 2676/1999, με τις οποίες καθορίζεται η 
σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. του Οργανισμού καθώς και 
λοιπά θέματα λειτουργίας αυτού.

Από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2676/1999 προβλέπεται η λειτουργία  
του ΟΑΕΕ µε αιρετή διοίκηση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, ο Οργανισµός διοικείται από 
προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο (δεκαεννεαµελές) µέχρι τη συγκρότηση της 

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 28 of 125



νέας αιρετής Διοίκησης. Μέχρι σήµερα συνεχίζεται η διοίκηση του Οργανισµού 
από το ίδιο προσωρινό Δ.Σ..
Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης της αιρετής 
Διοίκησης καθορίζονται µε Προεδρικό Διάταγµα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί, 
διότι δεν απεστάλησαν ακόµη όλες οι σχετικές προτάσεις των οικείων 
οργανώσεων προς τις οποίες απευθύνθηκε επανειληµµένως το Υπουργείο µας. 
Η διαδικασία που έχει προτείνει η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (08/2007) στη σχετική πρότασή 
της, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και πολύπλοκη, δεδοµένου ότι προτείνεται η 
εκλογή Σώµατος Εκλεκτόρων από τις τοπικές και τις κλαδικές οµοσπονδίες των 
επαγγελµατιοβιοτεχνών, των εµπόρων και των αυτοκινητιστών όλης της 
χώρας και στη συνέχεια η εκλογή των αιρετών µελών από το Σώµα των 
Εκλεκτόρων.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προτείνεται η αλλαγή του τρόπου 
διοίκησης του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, προτείνεται:
 ο Διοικητής του ΟΑΕΕ να επιλέγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του 
Κανονισµού της Βουλής, όπως θα ισχύει σε όλους τους Ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς,

 να διαθέτει πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών, διοικητική εµπειρία, καθώς και 
ειδική κατάρτιση σε θέµατα διοικητικά ή οικονοµικά ή κοινωνικής 
ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής και

 να διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Επιπλέον, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι εκπρόσωποι των 
ασφαλισµένων προτείνονται ως εξής:
 τρεις από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων 
Ελλάδος

 δύο από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
 ένας από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών 
Ελλάδος

 ένας από την Οµοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων και
 ένας από την Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος.

Το συµβούλιο θα είναι 13µελές και η πλειοψηφία θα ανήκει στους Κοινωνικούς 
Εταίρους ασφαλισµένους του Οργανισµού.

Άρθρο 
Σύσταση και σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, σε κάθε Περιφερειακή 
Διεύθυνση του ΟΑΕΕ, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, 
συνιστάται 5μελής Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) µε έργο την 
εκδίκαση των ενστάσεων των ασφαλισµένων κατά των αποφάσεων των 
οργάνων του νέου φορέα, αρµοδιότητα που µέχρι σήµερα είχαν τα Δ.Σ. των 
εντασσόµενων οργανισµών. Στις επιτροπές αυτές θα συµµετέχουν και 
εκπρόσωποι των ασφαλισµένων.
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Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπικού των εντασσόμενων φορέων. Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων ταµείων µεταφέρεται, σύµφωνα µε τη 
διάταξη, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει 
στον ΟΑΕΕ.

2. Το µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται για µια πενταετία στις 
αντίστοιχες οργανικές µονάδες που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο. Σε 
περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω 
µονάδων, το πλεονάζον προσωπικό µπορεί να τοποθετείται µε απόφαση 
του Διοικητή σε άλλες µονάδες του Οργανισµού.

3. Όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας σε κενές θέσεις 
προϊσταµένων των αντίστοιχων οργανικών µονάδων που συνιστώνται 
µε τον παρόντα νόµο µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα 
ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά 
τους και µετά τη λήξη της θητείας µέχρι την επανεπιλογή τους από το 
υπηρεσιακό συµβούλιο του Οργανισµού ή την τοποθέτηση νέου 
προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του Οργανισµού.
 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
καταλαµβάνουν αντίστοιχες κενές θέσεις προϊσταµένων του ΟΑΕΕ στον 
ίδιο νοµό ή σε άλλο νοµό, εφόσον το επιθυµούν. Αν δεν υπάρχουν 
κενές θέσεις, εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να 
θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της θητείας και διατηρούν το 
επίδοµα θέσης ευθύνης και εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στον ΟΑΕΕ πριν τη λήξη της 
θητείας τους, οι ανωτέρω συµµετέχουν µαζί µε τους λοιπούς 
υπαλλήλους του ΟΑΕΕ στην επιλογή προϊσταµένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(ΕΤΑA)

Άρθρο 
Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται ένα νέο ν.π.δ.δ. με 
την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 
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(ΕΤΑΑ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας με έδρα την Αθήνα και έναρξη 
λειτουργίας την 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του 
παρόντος, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα υφιστάμενα 
ταμεία Κύριας και Επ ικουρικής ασφάλισης , Πρόνοιας και 
Ασθένειας των ανεξάρτητα απασχολουμένων.
Κύριος λόγος για την συγκέντρωση αυτή είναι η άµεση αντιµετώπιση της 
πολυδιάσπασης των Ασφαλιστικών φορέων προκειµένου να επιτευχθεί: 
α) Η ενίσχυση ουσιαστικής και αποτελεσµατικής άσκησης εποπτείας και 
ελέγχου από την κεντρική Διοίκηση, β) η αποτελεσµατική παρακολούθηση 
εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας, γ) η καθιέρωση εφαρµογής ενιαίων 
κανόνων διοίκησης και λειτουργίας προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης 
των υπαρχόντων σοβαρών οργανωτικών και λειτουργικών προβληµάτων στα 
ήδη υφιστάµενα ταµεία, δ) η µείωση της εισφοροδιαφυγής µε τη θέσπιση 
ενιαίων ελεγκτικών µηχανισµών ε) η δηµιουργία ενιαίων και σύγχρονων 
πληροφοριακών συστηµάτων που θα είναι διαλειτουργικά µεταξύ των φορέων 
και θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του Ενιαίου Ταµείου, 
δεδοµένου ότι στα περισσότερα από τα εντασσόµενα ταµεία δεν υπάρχει 
ολοκληρωµένο µητρώο συνταξιούχων και ασφαλισµένων, µε συνέπεια την 
αδυναµία παρακολούθησης των εσόδων τους στ) η αποτελεσµατικότερη και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ζ) η µείωση 
διοικητικών δαπανών που θα προέλθει από την αναδιάρθρωση του 
προσωπικού, η) ο εξορθολογισµός των δαπανών ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, αφού θα µπορούν να αναπτυχθούν ενιαίοι µηχανισµοί 
προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, που θα περιορίσουν σηµαντικά την 
αλόγιστη αύξησή τους, θ) η εξασφάλιση ισχυρής διαπραγµατευτικής 
δυνατότητας στην ενιαία Διοίκηση του Ταµείου µε µεγάλο αριθµό 
ασφαλισµένων, µε τους παρόχους υγείας (θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, 
διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.). και ι) γενικά θα προκύψει σηµαντικό όφελος από 
την εξίσωση προς τα πάνω όλων των παροχών υγείας των εντασσόµενων 
ασφαλισµένων. Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις των παρ. 1-3 συνιστάται το εν λόγω ταµείο και ορίζεται 
ότι σε αυτό θα  λειτουργούν τέσσερις (4) κλάδοι, οι οποίοι καλύπτουν την 
Κύρια και Επικουρική Σύνταξη την Υγεία και την Πρόνοια. Σε κάθε ένα κλάδο 
εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του,  ταµεία και κλάδοι,  ως 
Τομείς με  πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. 
Ειδικότερα:
Α) Στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης εντάσσονται: α) ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης 
του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ως Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων 
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)   β) ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεως 
και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) ως Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ) και γ) το Ταµείο Νοµικών ως Τοµέας 
Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.).
Β) Στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσονται, α) ο Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων 
Έργων, ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δηµοσίων Έργων, β) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου 
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Ασφάλισης Συµβολαιογράφων ως Τοµέας Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ)  
και γ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων  του Ταµείου Νοµικών ως 
Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.).
Γ) Στον κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται, α) ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του 
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων ως Τοµέας 
Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων  β) ο Κλάδος 
Πρόνοιας του Ταµείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών ως 
Τοµέας Πρόνοιας Υγειονοµικών γ) ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας 
Δικηγόρων Αθηνών ως Τοµέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.Δ.Α.)  δ) ο 
Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς ως Τοµέας 
Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά (Τ.Π.Δ.Π.), ε) ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου 
Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ως Τοµέας Πρόνοιας Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Δ.Θ), στ) το Ταµείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών ως 
Τοµέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών (Τ.Π.Δ.Ε.), ζ) ο Κλάδος Πρόνοιας 
του Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων ως Τοµέας Πρόνοιας 
Συµβολαιογράφων και η) το Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων 
(Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) ως Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.)
Δ) Στον κλάδο Υγείας εντάσσονται, α) ο Κλάδος Υγείας Τεχνικών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 
ως Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων β) ο Κλάδος 
Ασθένειας Τ.Σ.Α.Υ. ως Τοµέας Ασθένειας Υγειονοµικών γ) ο Κλάδος Ασθένειας 
του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών ως Τοµέας Ασθένειας Δικηγόρων 
Αθηνών, δ) ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς 
ως Τοµέας Ασθένειας Δικηγόρων Πειραιά, ε) ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου 
Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ως Τοµέας Ασθένειας Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης, στ) Το Ταµείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών ως Τοµέας Υγείας 
Δικηγόρων Επαρχιών και ζ)  ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης 
Συµβολαιογράφων ως Τοµέας Ασθένειας Συµβολαιογράφων.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι Τοµείς του ενιαίου Ταµείου θα διέπονται από τις 
οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων Ταµείων και 
κλάδων, καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν.

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι η σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους 
υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
αποκατάστασης και αποθεραπείας, φαρµακοποιούς ή φαρµακευτικούς 
συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους,  θα γίνεται υποχρεωτικά 
από το Δ.Σ. του Ταμείου ενιαία για τους ασφαλισμένους όλων 
των  Τομέων του κλάδου υγείας. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, 
οι συµβάσεις συνάπτονται εντός τριών µηνών από την έναρξη λειτουργίας του 
ενιαίου ταµείου και οι ήδη συναφθείσες δύναται να αναθεωρούνται και 
συνάπτονται νέες. Μέχρι τότε εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη συναφθείσες 
έναντι του νέου φορέα συµβάσεις.

Με την παρ. 6 ορίζεται ότι µεταφέρονται στους Τοµείς αυτούς όλα τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των 
εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων.
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Με την παρ. 7 ρυθµίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης από τον αντίστοιχο Τοµέα 
του κάθε κλάδου των εκκρεµών  αιτήσεων κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας 
του ενιαίου Ταµείου για την παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ 
βοηθήµατος  και παροχών ασθένειας.

Άρθρο 
Σκοπός του ταμείου

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται ο σκοπός του Ενιαίου Ταμείου, ο 
οποίος είναι η παροχή µηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ 
βοηθήµατος και παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τοµείς του κάθε  
κλάδου στους ασφαλισµένους τους ή στα µέλη οικογένειάς τους. 

Άρθρο 
Πόροι και περιουσία του ΕΤΑΑ

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι πόροι και η περιουσία του 
Ενιαίου Ταμείου. Ειδικότερα, στην παρ. 1 ορίζεται ότι οι πόροι του 
Ταµείου είναι οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισµένου – 
εργοδότη και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων 
Ταµείων και κλάδων, που εντάσσονται ως αυτοτελείς Τοµείς, οι πρόσοδοι 
περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών, καθώς και 
κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους. 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι οι όλοι οι ανωτέρω πόροι περιέρχονται από την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Ταµείου στους αντίστοιχους 
αυτοτελείς Τοµείς.

Στις παρ. 3 και 4 ορίζεται ότι σε περίπτωση που οι πόροι και η κινητή και 
ακίνητη περιουσία είναι ενιαίοι και όχι χωριστοί κατά κλάδους στα 
εντασσόµενα ταµεία, παρέχεται η δυνατότητα, µε απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να κατανέµονται οι πόροι αυτοί 
µεταξύ των  αντίστοιχων Τοµέων του ενιαίου ταµείου.

Σηµειώνεται ότι όλοι οι εντασσόµενοι φορείς και κλάδοι διατηρούν όλους τους 
πόρους, τα έσοδά τους, καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία που είχαν 
πριν την ένταξή τους στο νέο φορέα. Οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση της 
περιουσίας τους αποτελούν έσοδα των νέων τοµέων.

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που 
πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα ταµεία και κλάδους, καθώς και ο χρόνος 
που αναγνωρίστηκε ή προσµετρήθηκε, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην 
ασφάλιση των αντίστοιχων Τοµέων του κάθε κλάδου του Ενιαίου Ταµείου.
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Επίσης, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος 
ασφάλισης σε διαφορετικούς οµοειδείς Τοµείς του Ενιαίου Ταµείου ή άλλο 
φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας αντίστοιχα έχουν ανάλογη 
εφαρµογή οι διατάξεις  περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τη διοίκηση του ταμείου, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, 
προτείνεται ένα νέο σχήμα διοίκησης , λόγω του μεγάλου 
μεγέθους των εντασσόμενων ταμείων. Το σχήµα αυτό αποτελείται από 
ένα δεκατριαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποστηρίζεται στο έργο 
του από τρεις επταµελείς Διοικούσες Επιτροπές:
 τη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων,
 τη Διοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών και
 τη Διοικούσα Επιτροπή Νοµικών.
Οι εν λόγω επιτροπές θα έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
 την εκδίκαση των ενστάσεων των ασφαλισµένων κατά αποφάσεων 
αρµοδίων οργάνων του ταµείου,

 την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. του ταµείου σε όλα 
τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας, στα έσοδα και 
παροχές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά στη λειτουργία των 
υπηρεσιών των τοµέων οι οποίοι υπάγονται στη Διοικούσα Επιτροπή του 
ταµείου.

Το Δ.Σ. αποτελείται από:
1. τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του 
Κανονισµού της Βουλής,

2. τους τρεις προέδρους των διοικουσών επιτροπών, ως αντιπρόεδρους,
3. τρία µέλη, ένα από κάθε διοικούσα επιτροπή,
4. δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

5. δύο εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται ως εξής: ένας από 
τις οικείες οργανώσεις του εντασσόµενου ΤΣΑΥ και ένας από το ΤΕΕ και τις 
οικείες οργανώσεις του εντασσόµενου ΤΣΜΕΔΕ.

6. έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες 
οργανώσεις

7. Έναν ειδικό επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.

Η σύνθεση των Διοικουσών Επιτροπών έχει ως εξής:
Η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων αποτελείται από:
 δύο εκπροσώπους που προτείνονται από το ΤΕΕ,
 έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης 
Ευθύνης,
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 δύο εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται ένας από την 
ΠΕΣΕΔΕ  και ένας από την ΠΕΔΜΕΔΕ ή την ΠΕΔΜΗΕΔΕ,

 έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνονται από την Ένωση 
Συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ και

 έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών αποτελείται από:
 δύο εκπροσώπους των ιατρών που προτείνονται από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο,

 έναν εκπρόσωπο των οδοντιάτρων που προτείνεται από την Ελληνική 
Οδοντιατρική Οµοσπονδία,

 έναν εκπρόσωπο των κτηνιάτρων που προτείνεται από τον Πανελλήνιο 
Κτηνιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δηµοσίων 
Υπαλλήλων,

 έναν εκπρόσωπο των φαρµακοποιών που προτείνεται από την Πανελλήνια 
Ένωση Φαρµακοποιών και τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο,

 έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων υγειονοµικών που προτείνεται από την 
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονοµικών και

 έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Νομικών αποτελείται από:
 δύο εκπροσώπους των δικηγόρων που προτείνονται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

 έναν εκπρόσωπο των συµβολαιογράφων που προτείνεται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων,

 έναν εκπρόσωπο των δικαστικών υπαλλήλων που προτείνεται από την 
Οµοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος,

 έναν εκπρόσωπο των υποθηκοφυλάκων, που προτείνεται από το Σύλλογο  
Υπαλλήλων Υποθηκοφυλακείου Αθηνών,

 έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων δικηγόρων που προτείνεται από το 
Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων και

 έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά της λειτουργίας του ενιαίου ταµείου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται το έργο των 
Διοικουσών Επιτροπών.
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Οι εν λόγω επιτροπές θα έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
 την εκδίκαση των ενστάσεων των ασφαλισµένων κατά αποφάσεων 
αρµοδίων οργάνων του ταµείου,

 την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. του ταµείου σε όλα 
τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας, στα έσοδα και 
παροχές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά στη λειτουργία των 
υπηρεσιών των τοµέων οι οποίοι υπάγονται στη Διοικούσα Επιτροπή του 
ταµείου.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διάρθρωση των 
υπηρεσιών του ΕΤΑΑ ως εξής:
Α. Κεντρική Υπηρεσία, η οποία διαρθρώνεται σε δύο Γενικές Διευθύνσεις 
ως ακολούθως:
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης στην οποία υπάγονται:
1. η Διεύθυνση Διοικητικού
2. η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
3. η Διεύθυνση Επιθεώρησης
4. η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5. η Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων και
6. η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας των Τοµέων των 

Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
2. Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία συγκροτείται από τις 
οργανικές µονάδες των επιµέρους Τοµέων και από τη Διεύθυνση 
Υγειονοµικού.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες, των Τοµέων Σύνταξης Μηχανικών 
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Σύνταξης Αυτασφάλισης Υγειονοµικών 
για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων των Τοµέων αυτών, µε 
αρµοδιότητες όπως περιγράφονται στους µέχρι σήµερα οργανισµούς των 
εν λόγω ταµείων.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Επιθεώρησης, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν ενιαίες 
υπηρεσίες του ταµείου. Επίσης, η Διεύθυνση Υγειονοµικού αποτελεί ενιαία 
υπηρεσία για τους Τοµείς µε κλάδο υγείας.

Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του ΕΤΑΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά η 
διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του 
ταμείου µε τρόπο τέτοιο ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά 
την ψήφιση του παρόντος νόµου..
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Άρθρο 
Υπηρεσιακές μονάδες των επιμέρους Τομέων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
εντασσόµενων ως Τοµέων κλάδων και ταµείων, ορίζονται τα εξής:

α) Οι υπηρεσίες των ταµείων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Νοµικών, για θέµατα 
ασφάλισης – εσόδων και παροχών διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση 
του Οργανισµού του ΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων Τοµέων.

β) Για τους υπόλοιπους Τοµείς (Συµβολαιογράφων, Δικηγόρων Αθηνών, 
Δικηγόρων Πειραιά, Δικηγόρων Επαρχιών, Δικαστικών Επιµελητών, 
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων και Δικηγόρων Θεσσαλονίκης) συνιστώνται 
οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητες σχετικές µε θέµατα ασφάλισης – 
παροχών.

Άρθρο 
Προϊστάμενοι υπηρεσιών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται οι κλάδοι εκ των οποίων 
δύναται να προέρχονται οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών του ταµείου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται τα θέματα 
προσωπικού των εντασσόμενων φορέων. Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων κλάδων και φορέων µεταφέρεται µε την 
ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΕΤΑΑ και 
τοποθετείται µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταµείου.

2. Σε όσα από τα εντασσόµενα ταµεία έχουν συναφθεί συµβάσεις µίσθωσης 
έργου µε γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς και λοιπά φυσικά 
πρόσωπα, οι συµβάσεις αυτές ισχύουν έναντι του ΕΤΑΑ.

3. Το πάσης φύσεως ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό δύναται, µε 
απόφαση του Δ.Σ του Ταµείου, να παρέχει τις υπηρεσίες του στους 
ασφαλισµένους και συνταξιούχους όλων των τοµέων του νέου φορέα.

4. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι 
οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται µέχρι 31-12-2009 σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικών µονάδων του Ταµείου και εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας µέχρι την 
επανεπιλογή τους από το υπηρεσιακό συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την 
τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
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εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται 
προϊστάµενοι µέχρι 31-12-2009 και διατηρούν το επίδοµα θέσης 
ευθύνης και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του 
ΕΤΑΑ. Εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταµένων οργανικών 
µονάδων στο Ταµείο πριν την 31-12-2009, οι ανωτέρω καταλαµβάνουν 
µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, σύµφωνα µε τα ως άνω κριτήρια την 
πρώτη θέση που θα κενωθεί.

Άρθρο 
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται πενταμελές 
Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο,  το οποίο θα λειτουργήσει 
μέχρι τη συγκρότηση του οριστικού και το οποίο είναι αρμόδιο 
για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
εντασσόμενων κλάδων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Μετά την ένταξη των ταµείων στον ενιαίο φορέα, τα υπηρεσιακά συµβούλια 
των εντασσόµενων φορέων καταργούνται και θα πρέπει να συσταθεί νέο 
υπηρεσιακό συµβούλιο.

Για τη σύσταση του νέου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή 
και δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, για την εκλογή των οποίων απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΔΙΚΠΡ/
Φ80/32/9026/26-09-1988 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ήτοι: 
προκήρυξη εκλογών, κατάρτιση πινάκων εκλογέων, οριστικοποίηση αυτών, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, σύνταξη πινάκων υποψηφιοτήτων, ενστάσεις, 
οριστικοποίηση πινάκων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ., και όλα αυτά σε 
συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η σύσταση 
προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων του προσωπικού.

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
 ρυθµίζονται θέµατα συνέχισης από το ΕΤΑΑ εκκρεµών δικών στα οποία 
διάδικοι είναι τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδοι,

 καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης του Ενιαίου Κανονισµού 
Παροχών Υγείας σε είδος και σε χρήµα.

 καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία σύστασης πρωτοβαθµίων και 
δευτεροβαθµίων υγειονοµικών επιτροπών, για την παραποµπή σε αυτές 
θεµάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονοµ ικής περίθαλψης των 
ασφαλισµένων, ενιαίες για όλους τους τοµείς ή για οµάδες τοµέων του 
ενιαίου ταµείου,

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 38 of 125



 καθορίζεται ο τρόπος σύστασης ειδικών λογαριασµών στους τοµείς ΤΣΑΥ 
και Ταµείο Ασφάλισης Νοµικών µε σκοπό την προσαύξηση του ποσού της 
κύριας σύνταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Άρθρο 
Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται η σύσταση ενός νέου ενιαίου 
φορέα ασφάλισης, για το σύνολο των απασχολούμενων στον 
τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος θα 
ονομάζεται Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπ ικού Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), θα είναι ν.π.δ.δ., θα τελεί υπό 
τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας.  Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου 
ορίζεται η 1η  του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του 
νόμου.

Με την παρ. 2 ορίζονται οι υπό σύσταση Κλάδοι που θα λειτουργούν στο 
νέο Ταµείο, οι οποίοι είναι: α) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης, β) ο Κλάδος 
Επικουρικής Ασφάλισης, γ) ο Κλάδος Πρόνοιας,  δ) ο Κλάδος Υγείας και ε) ο 
Κλάδος Ανεργίας και Δώρου.

Με την παρ. 3 ρυθμίζεται η νέα διάρθρωση του ταμείου . 
Συγκεκριµένα, από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του ως άνω Ταµείου, 
σε κάθε ένα Κλάδο του εντάσσονται αντίστοιχοι υφιστάµενοι Τοµείς και 
Κλάδοι, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ο 
καθένας. Επίσης, προβλέπεται ότι γίνεται µεταφορά των πλεονασµάτων του 
Λογαριασµού Ανεργίας  Προσωπικού  Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης, στον Τοµέα Κύριας 
Ασφάλισης Προσωπικού  Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα:
Α) Στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ταµείου αυτού εντάσσονται, α) Ο 
Γενικός Λογαριασµός του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), ο οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα 
Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
(ΤΣΠΕΑΘ), β) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων 

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 39 of 125



Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΤΣΠΕΑΘ, ο οποίος 
µετονοµάζεται σε Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γ) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του Ταµείου 
Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), ο 
οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και 
Υπαλλήλων Τύπου, δ) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου 
Τύπου του ΤΑΙΣΥΤ, ο οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Ασφάλισης 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, ε) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης 
Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του 
ΤΑ Ι Σ ΥΤ , ο ο π ο ί ο ς µ ε τ ο ν οµά ζ ε τ α ι σ ε Τοµ έ α Ασφά λ ι σ η ς 
Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης, στ) ο 
Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠΑ.), ο οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα 
Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών 
(ΤΣΕΥΠΑ), ζ) ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ταµείου Συντάξεων 
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ), ο 
οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ), και η) ο Κλάδος Συντάξεων 
Τεχνικών Τύπου και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόµατος Αλλαγής Τεχνολογίας 
του Ταµείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ), ο οποίος 
µετονοµάζεται σε Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης (ΤΑΤΤΑΘ).

Β) Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσονται, α) ο Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ, ο οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Επικουρικής 
Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και β) ο Κλάδος 
Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΤΤΑ, ο οποίος µετονοµάζεται σε  Τοµέα 
Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Γ) Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται, α) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΙΣΥΤ, ο 
οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και 
Υπαλλήλων Τύπου, β) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΣΕΥΠ Αθηνών, ο οποίος 
µετονοµάζεται σε Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων Αθηνών και γ) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης. 

Δ) Στον Κλάδο Υγείας εντάσσονται, α) ο Κλάδος Ασθένειας του  ΤΑΙΣΥΤ,  ο 
οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Ασθένειας Ιδιοκτητών, Συντακτών και 
Υπαλλήλων Τύπου, β) ο Ειδικός Λογαριασµός Υγιεινής και Περίθαλψης του 
ΤΣΕΥΠ Αθηνών, ο οποίος µετονοµάζεται σε Τοµέα Υγιεινής και Περίθαλψης 
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και γ) ο Κλάδος 
Ασθένειας Τεχνικών Τύπου Αθηνών, ο οποίος µετονοµάζεται σε  Τοµέα 
Ασθένειας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

Ε) Στον Κλάδο Ανεργίας και Δώρου εντάσσονται, α) ο Ειδικός Λογαριασµός 
Ανεργίας του ΤΣΠΕΑΘ, ο οποίος µετονοµάζεται σε Λογαριασµό Ανεργίας 
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, β) ο 
Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας του ΤΑΤΤΑ, ο οποίος µετονοµάζεται σε 
Λογαριασµό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) ο 
Λογαριασµός Δώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών που έχει συσταθεί µε τον 
νόµο 452/1976 και λειτουργεί στο ΤΣΕΥΠ Αθηνών, ο οποίος µετονοµάζεται 
σε Λογαριασµό Δώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών. 
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Με τη σύσταση του νέου Ταµείου, επιδιώκεται ο εξορθολογισµός του 
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, µέσω της µείωσης του αριθµού των 
φορέων ασφάλισης που καλύπτουν τους εργαζόµενους στο χώρο του τύπου 
και των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης, οι οποίοι φορείς, σηµειωτέον, 
εκτός από το ΤΣΠΕΑΘ, καλύπτουν µικρό αριθµό ασφαλισµένων. Εξάλλου, στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες, 
παρατηρούνται σοβαρές εξελίξεις και διαφοροποιήσεις, οι οποίες οδηγούν σε 
συνεχείς µετακινήσεις των απασχολουµένων σε αυτά και κατ΄επέκταση στην 
συχνή εναλλαγή φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Η δηµιουργία του ενιαίου αυτού φορέα θα συµβάλει, αφενός στη µείωση του 
διοικητικού κόστους µε την καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού, 
στην ανάπτυξη υποδοµών, στη µηχανογράφηση κ.λ.π. και αφετέρου στην 
άρση των υφιστάµενων διοικητικών δυσλειτουργιών και προβληµάτων, 
λαµβανοµένης υπόψη και της σοβαρής έλλειψης υπηρεσιών ελέγχου, για όλα 
τα υφιστάµενα ταµεία τύπου, η οποία έχει ως  αποτέλεσµα τη σοβαρή 
εισφοροδιαφυγή. Άλλωστε, η πλειονότητα των ασφαλιζόµενων στα 
συγκεκριµένα ταµεία  είναι µισθωτοί, και διέπονται από παρεµφερείς διατάξεις. 
Ειδικά δε οι από 1-1-1993 νέοι ασφαλισµένοι τους, διέπονται από ενιαίες 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από το φορέα ασφάλισής τους.

Τέλος,  η δηµιουργία του ενιαίου ταµείου, όσον αφορά τον τοµέα της υγείας, 
όπου εξαρχής θα ισχύσει ενιαίος κανονισµός παροχών υγειονοµικής 
περίθαλψης, θα συντελέσει: α)  στην εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υγείας 
σε µεγαλύτερο αριθµό ασφαλισµένων, β) στον εξορθολογισµό των δαπανών 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, αφού προβλέπεται να αναπτυχθούν ενιαίοι 
µηχανισµοί προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, που θα περιορίσουν 
σηµαντικά την αλόγιστη αύξησή τους, γ) στην εξασφάλιση ισχυρής 
διαπραγµατευτικής δυνατότητας στην ενιαία Διοίκηση του Ταµείου µε µεγάλο 
αριθµό ασφαλισµένων, µε τους παρόχους υγείας (θεραπευτήρια, ιδιωτικές 
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.) και δ) γενικά θα προκύψει σηµαντικό 
όφελος από την εξίσωση προς τα πάνω όλων των παροχών υγείας των 
εντασσόµενων ασφαλισµένων. 

Με τις παρ. 4, 5 και 6 ορίζεται ότι οι παραπάνω Τοµείς και Λογαριασµοί, 
πλην αυτών του Κλάδου Υγείας, διέπονται από τις οικείες καταστατικές 
διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων Κλάδων και Λογαριασµών, οι οποίες 
καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τοµέων αυτών, καθώς και τις 
διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  Ο 
κανονισµός παροχών του εντασσόµενου Ειδικού Λογαριασµού Υγιεινής και 
Περίθαλψης του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων (Φ40055/10210/1401/18-10-2007, ΦΕΚ Β΄2044), ο οποίος 
εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη δηµιουργία του ενιαίου ταµείου, θα διέπει 
τους ασφαλισµένους και  των τριών Τοµέων του Κλάδου Υγείας αυτού.
Επίσης, ορίζεται ότι η σύναψη συµβάσεων µε τους παρόχους υγείας, ήτοι 
θεραπευτήρια , ιδ ιωτικές κλινικές , διαγνωστικά κέντρα , κέντρα 
αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρµακοποιούς ή φαρµακευτικούς 
συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, θα γίνεται από το Δ.Σ. του 
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Ταµείου, ενιαία για τους ασφαλισµένους όλων των Τοµέων του Κλάδου 
Υγείας. 
Τέλος, στους Τοµείς µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων Κλάδων και 
Λογαριασµών, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Με την παρ. 7 διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις για την παροχή κύριας σύνταξης, 
επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος, παροχών υγείας, επιδοµάτων 
ανεργίας, δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας εξετάζονται από τους 
αντίστοιχους Λογαριασµούς και Τοµείς του κάθε Κλάδου, κανόνας που ισχύει 
και για τις εκκρεµείς αιτήσεις, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του νέου 
Ταµείου. 

Άρθρο 
Σκοπός του ταμείου

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο σκοπός του ενιαίου Ταµείου που είναι: 
α) η παροχή µηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος 
και παροχών υγείας, σε είδος και σε χρήµα, από τους αντίστοιχους Τοµείς 
του Κλάδου Υγείας,

β) η χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας, δώρων εορτών από τους αντίστοιχους 
Τοµείς κάθε Κλάδου, καθώς και

γ) η χορήγηση και επιδόµατος αδείας  από τους αντίστοιχους Λογαριασµούς 
του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου.

Οι ως άνω παροχές χορηγούνται στους ασφαλισµένους των παραπάνω 
Τοµέων και Λογαριασµών καθώς και στα µέλη οικογένειάς τους, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα από τους οικείους κανονισµούς που διέπουν τη λειτουργία 
τους.

Άρθρο 
Πόροι και περιουσία του ταμείου

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι πόροι και η περιουσία του 
Ταμείου. Ειδικότερα, προσδιορίζεται ότι πόροι του Οργανισµού 
εξακολουθούν να είναι οι προβλεπόµενες σήµερα για τα  αντίστοιχα ταµεία  
και κλάδους εισφορές, ασφαλισµένου – εργοδότη και τα έσοδα τους από τον 
κοινωνικό πόρο του αγγελιοσήµου - κατά το ποσοστό που κατανέµεται σε 
καθένα εκ των δικαιούχων φορέων, µε βάση τις κείµενες διατάξεις- οι 
πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών, 
καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.
Επιπλέον καθορίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού 
και παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόµενους Κλάδους και 
Λογαριασµούς, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται 
από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Ταµείου στους αντίστοιχους 
αυτοτελείς Τοµείς και Λογαριασµούς, ως καθολικών διαδόχων των 
εντασσόµενων Κλάδων και Λογαριασµών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους 
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ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλων προσώπων. 

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης  που έχει 
πραγµατοποιηθεί στους εντασσόµενους Κλάδους και Λογαριασµούς, 
συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί 
ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από 
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση 
των αντίστοιχων Τοµέων και Λογαριασµών κύριας ασφάλισης, επικουρικής 
ασφάλισης, πρόνοιας,  ανεργίας που λειτουργούν στο Ταµείο. Επίσης στις 
περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς 
οµοειδείς Τοµείς του Ταµείου ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, επικουρικής 
ασφάλισης, πρόνοιας, ανεργίας, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις περί 
διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 
Αύξηση παροχών

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι καταβαλλόµενες από το Ταµείο µηνιαίες 
συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήµατα αυξάνονται κατά Τοµέα, σύµφωνα µε τη 
γενική ρύθµιση του άρθρου 66 του ν. 2084/1992, δηλαδή µε απόφαση  του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από γνώµη του 
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, µέσα στα όρια της εισοδηµατικής 
πολιτικής που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, το 
δε ύψος των καταβαλλόµενων δώρων εορτών από τον Λογαριασµό Δώρου  
Εορτών Εφηµεριδοπωλών καθορίζεται κάθε φορά µε την προαναφερθείσα 
διαδικασία, στα πλαίσια του Κανονισµού Χορήγησης Δώρου Εορτών στους 
Εφηµεριδοπώλες.   

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η σύνθεση του 
Δ.Σ. του νέου ταμείου με καθορισμένες αρμοδιότητες και με 
ενισχυμένη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και 
συνταξιούχων των εντασσομένων φορέων και κλάδων, οι οποίοι 
προτείνονται από οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ειδικότερα:

Το Ταµείο διοικείται από δεκατριαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ. 49 Α 
του Κανονισµού της Βουλής,
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β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που προτείνονται από τις οικείες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ως ακολούθως:
 Δύο από τις οικείες οργανώσεις του Τοµέα Συντάξεων Προσωπικού 
Εφηµερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης

 Ένας από τις οικε ίες οργανώσεις του Τοµέα Συντάξεων 
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών

 Ένας από τις οικείες οργανώσεις του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου 
Αθηνών

 Δύο από τις οικείες οργανώσεις του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

γ) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από τις οικείες 
οργανώσεις.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες 
οργανώσεις.

ε) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

στ) Έναν ειδικό επιστήµονα, µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας αυτού.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι υπηρεσίες του Ταμείου 
συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διαρθρώνονται στις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες:
 Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών
 Τέσσερις (4) Διευθύνσεις Ασφάλισης – Παροχών, για την εξυπηρέτηση των 
Τοµέων

 Περιφερειακό τµήµα Ασφάλισης – Παροχών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
 Αυτοτελείς υπηρεσίες, υπαγόµενες απευθείας στη Γενική Διεύθυνση

 Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης
 Αυτοτελές Τµήµα Υγειονοµικού
 Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής
 Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων.

Από τις παραπάνω οργανικές µονάδες, η Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, καθώς και τα αυτοτελή τµήµατα Επιθεώρησης, Υγειονοµικού, 
Πληροφορικής και το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων αποτελούν 
ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι αρµοδιότητες του 
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης που συνίστανται στον προγραµµατισµό, 
συντονισµό και επαναξιολόγηση των δράσεων των επιµέρους υπηρεσιακών 
µονάδων του ταµείου, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους σε όλους τους 
τοµείς, στην αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσµάτων 
τους και στη βελτίωση των σχέσεων µε τους συνεργαζόµενους φορείς, τους 
ασφαλισµένους και εργοδότες.

Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά οι 
αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του ταμείου µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά την ψήφιση του παρόντος 
νόµου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπικού των εντασσόμενων φορέων. Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων κλάδων και φορέων µεταφέρεται µε την 
ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
και τοποθετείται µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταµείου.

2. Σε όσα από τα εντασσόµενα ταµεία έχουν συναφθεί συµβάσεις µίσθωσης 
έργου µε γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς και λοιπά φυσικά 
πρόσωπα, οι συµβάσεις αυτές ισχύουν έναντι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

3. Το πάσης φύσεως ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό δύναται, µε 
απόφαση του Δ.Σ του Ταµείου, να παρέχει τις υπηρεσίες του στους 
ασφαλισµένους και συνταξιούχους όλων των τοµέων του νέου φορέα.

4. Όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται µέχρι 31-12-2009 σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικών µονάδων του Ταµείου και εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά την 31-12-2009 µέχρι την 
επανεπιλογή τους από το υπηρεσιακό συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την 
τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται 
προϊστάµενοι µέχρι 31-12-2009 και διατηρούν το επίδοµα θέσης 
ευθύνης και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του 
ΕΤΑΑ. Εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταµένων οργανικών 
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µονάδων στο Ταµείο πριν την 31-12-2009, οι ανωτέρω καταλαµβάνουν 
µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, σύµφωνα µε τα ως άνω κριτήρια, την 
πρώτη θέση που θα κενωθεί.

Άρθρο 
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται πενταμελές 
Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο θα λειτουργήσει 
μέχρι τη συγκρότηση του οριστικού και το οποίο είναι αρμόδιο 
για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
εντασσόμενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Μετά την ένταξη των ταµείων στον ενιαίο φορέα, τα υπηρεσιακά συµβούλια 
των εντασσόµενων φορέων καταργούνται και θα πρέπει να συσταθεί νέο 
υπηρεσιακό συµβούλιο.

Για τη σύσταση του νέου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή 
και δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, για την εκλογή των οποίων απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΔΙΚΠΡ/
Φ80/32/9026/26-09-1988 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ήτοι: 
προκήρυξη εκλογών, κατάρτιση πινάκων εκλογέων, οριστικοποίηση αυτών, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, σύνταξη πινάκων υποψηφιοτήτων, ενστάσεις, 
οριστικοποίηση πινάκων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ., και όλα αυτά σε 
συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η σύσταση 
προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων του προσωπικού

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 
ρυθμίζονται γενικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
νέου Ταμείου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι το ενιαίο πλέον Ταµείο, διαµέσου 
των Τοµέων και Λογαριασµών του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των 
εντασσόµενων Κλάδων και  Λογαριασµών και υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεµείς δίκες µεταξύ των εντασσόµενων Κλάδων και 
Λογαριασµών και των ασφαλισµένων τους, συνεχίζονται από το Ταµείο, χωρίς 
διακοπή. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται υπέρ ή κατά των 
εντασσόµενων Κλάδων και Λογαριασµών ισχύουν υπέρ ή κατά των 
αντίστοιχων Τοµέων και Λογαριασµών του Ταµείου.

Με την παρ. 3 επιχειρείται η αύξηση αλλά και η περαιτέρω κατ’ 
έτος δυναμική αναπροσαρμογή του συντάξιμου μισθού, ο οποίος 
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λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης των 
ασφαλισμένων του ΤΣΠΕΑΘ.
Με την ισχύουσα καταστατική διάταξη του οικείου Ταµείου, προβλέπεται ότι 
από τον µέσο όρο αποδοχών της επιλεγόµενης από τους ασφαλισµένους 
διετίας, λαµβάνεται:
α) ολόκληρο το ποσό µέχρι τα 1467,35 ευρώ
β) ποσοστό 50% για τα επόµενα 293,47 ευρώ και
γ) ποσοστό 30% για το υπόλοιπο τµήµα των αποδοχών.
Το άθροισµα των τριών αυτών ποσών αποτελεί τον συντάξιµο µισθό, πάνω 
στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη και για την αναπροσαρµογή τους 
απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος. 
Τα ως άνω όµως ποσά παραµένουν αµετάβλητα από το έτος 2002, µε 
αποτέλεσµα οι χαµηλότερα αµειβόµενοι να µην έχουν καµιά ουσιαστική 
διαφοροποίηση  στο ποσό της δικαιούµενης σύνταξης, παρόλο που οι 
εισφορές τους υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές τους. 

Για τους λόγους αυτούς, µε την παρούσα ρύθµιση, αφενός αυξάνονται τα 
προβλεπόµενα ποσά των δύο πρώτων κλιµακίων και αφετέρου καθορίζεται o 
τρόπος της  περαιτέρω κατ’ έτος αναπροσαρµογής του πρώτου κλιµακίου, 
προκειµένου να µην απαιτείται πλέον η έκδοση προεδρικού διατάγµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

(ΕΤΕΑΜ)

Άρθρο 
Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εντάσσονται, από την πρώτη του 
τέταρτου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, στο Ενιαίο 
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) οι εξής φορείς :
 Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ), στο 
οποίο ασφαλίζονται οι ηλεκτροτεχνίτες όλων των κατηγοριών και 
ειδ ικοτήτων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας καθώς και οι 
αυτοαπασχολούµενοι.

 Το Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών 
(ΤΑΠΕΑΠΙ) στο οποίο ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι γενικά στο χώρο των 
Ιπποδροµιών (πλην αναβατών – προπονητών).

 Ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Εταιρειών Τσιµέντων (ΤΕΑΠΕΤ), στον οποίο ασφαλίζονται οι 
απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στη βιοµηχανία 
τσιµέντου.
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Για λόγους που οφείλονται στην ανατροπή της σχέσης συνταξιούχων προς 
ασφαλισµένους, και στο ύψος των καταβαλλόµενων συντάξεων σε σχέση µε 
τις ασφαλιστικές εισφορές, οι ανωτέρω φορείς επικουρικής ασφάλισης 
παρουσιάζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.

Η αναδιάρθρωση των φορέων αυτών διαµέσου της ένταξης των 
ασφαλισµένων και συνταξιούχων τους σε ευρύτερες οµάδες ασφαλισµένων 
συνιστά αποτελεσµατική και βιώσιµη λύση για την αντιµετώπιση των µεγάλων 
οικονοµικών ελλειµµάτων τους.  Μάλιστα για τους συγκεκριµένους φορείς η 
άµεση ένταξή τους αποτελεί τη µόνη δυνατή λύση για την αντιµετώπιση του 
έντονου οικονοµικού προβλήµατος που παρουσιάζουν, δεδοµένου ότι σε 
αντίθετη περίπτωση σε σύντοµο χρόνο δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους  προς τους ασφαλισµένους και 
συνταξιούχους τους.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η ένταξή τους στο Ενιαίο Ταµείο 
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), στο οποίο ασφαλίζεται για 
επικουρική σύνταξη η πλειονότητα των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα. Οι εν 
λόγω εντάξεις προβλέπονταν τόσο από τον ν.2084/1992 όσο και από τν ν.
3029/2002.
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Άρθρο 
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της εν λόγω ένταξης. 

Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, οι ασφαλισµένοι των 
εντασσόµενων ταµείων και κλάδου γίνονται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΜ και 
συνταξιοδοτούνται από το φορέα αυτό µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του, 
που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισµένους του. Όσον αφορά τους ήδη 
συνταξιούχους, αυτοί καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο 
υποχρεούται πλέον να καταβάλλει τις µηνιαίες συντάξεις τους. Οι συντάξεις 
αυτές  αναπροσαρµόζονται κατ’ έτος µε τον τρόπο που προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία του για τους συνταξιούχους που προέρχονται από συγχωνευθέντες 
φορείς.

Προκειμένου να μη θιγούν ασφαλισμένοι που έχουν ώριμα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους 
υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος του νόμου, να επιλέξουν τον τρόπο υπολογισμού 
του ποσού της σύνταξής τους, είτε με τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ, 
έιτε με τις καταστατικές διατάξεις του φορέα από τον οποίο 
προέρχονται, ώστε να εξασφαλίσουν το ευνοϊκότερο για αυτούς 
ποσό σύνταξης.

Επίσης, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως πόροι, εισφορές και περιουσία των 
εντασσοµένων φορέων, µεταφέρονται στο ΕΤΕΑΜ, προκειµένου να 
αντιµετωπισθεί η προκαλούµενη δαπάνη από την υποχρέωση καταβολής 
συντάξεων στους σηµερινούς και µελλοντικούς συνταξιούχους των ανωτέρω 
φορέων.   

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η 
απόδοση της υφιστάμενης οφειλής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΤΕΑΜ και 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
του ν.1422/1984 είχε δοθεί η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  να κάνει χρήση των 
αποθεµατικών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του κλάδου Συντάξεων αυτού.  Κατ’ εξουσιοδότηση 
του παραπάνω νόµου η δανειοδότηση αυτή γινόταν µε Υπουργικές Αποφάσεις 
και το συνολικό οφειλόµενο ποσό µέχρι 31-12-2007 ανέρχεται σε 
2.507.000.000 € περίπου. Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του 
ν.3029/2002, οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί µέχρι 
31-12-2003, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει εφαρµοσθεί η διάταξη αυτή. Με την 
προτεινόµενη ρύθµιση η ανωτέρω οφειλή θα εξοφληθεί σε 15 ισόποσες 
ετήσιες δόσεις αρχής γενοµένης από το 2008.
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Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΕΤΕΑΜ

Οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΜ αναδιαρθρώνονται και συγκροτούνται 
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, που αποτελείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες:
1. Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων,
2. Διεύθυνση Παροχών,
3. Διεύθυνση Οικονοµικού,
4. Διεύθυνση Διοικητικού,
5. Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής και
6. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων

Επιπλέον καθορίζεται η διάρθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία αυτών.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι αρµοδιότητες του 
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης που συνίστανται στον προγραµµατισµό, 
συντονισµό και επαναξιολόγηση των δράσεων των επιµέρους υπηρεσιακών 
µονάδων που υπάγονται σε αυτή, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους σε 
όλους τους τοµείς, στην αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των 
αποτελεσµάτων τους και στη βελτίωση των σχέσεων µε τους 
συνεργαζόµενους φορείς, τους ασφαλισµένους και εργοδότες.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά οι 
αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του ταμείου µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά την ψήφιση του παρόντος 
νόµου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπικού των εντασσόμενων φορέων. Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων µεταφέρεται 
σύµφωνα µε τη διάταξη  µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει στο ΕΤΕΑΜ, εκτός από το προσωπικό του ΤΕΑΗΕ 
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που υπηρετεί σε π εριφερειακές υπηρεσίες , το οποίο 
μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην πόλη που 
υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης.

2. Το προσωπικό που µεταφέρεται στο Ταµείο, τοποθετείται µε απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ..

3. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι 
οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων, καθώς και 
του ήδη ενταχθέντος ΤΣΕΑΠΓΣΟ:
 Τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας σε θέσεις προϊσταµένων 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του ΕΤΕΑΜ και 
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της 
θητείας µέχρι την επανεπιλογή τους από το υπηρεσιακό συµβούλιο του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων για την τοποθέτηση 
όλων των προϊσταµένων, εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν 
να θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της θητείας και διατηρούν 
το επίδοµα θέσης ευθύνης και εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στο ΕΤΕΑΜ, πριν τη λήξη της 
θητείας τους, οι ανωτέρω συµµετέχουν µαζί µε τους λοιπούς 
υπαλλήλους του ΕΤΕΑΜ στην επιλογή προϊσταµένων.

 Ειδικά, όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους του ΤΕΑΗΕ, οι οποίοι 
έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι οργανικών µονάδων σε περιφερειακές 
υπηρεσίες του ΤΕΑΗΕ, οι οποίοι µεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους σε κενές θέσεις 
προϊσταµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ίδιο νοµό ή σε άλλο νοµό, εφόσον 
το επιθυµούν, µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εφόσον δεν 
επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων για την τοποθέτηση όλων των 
προϊσταµένων, εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να 
θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της θητείας και διατηρούν το 
επίδοµα θέσης ευθύνης και εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν τη λήξη της 
θητείας τους, οι ανωτέρω συµµετέχουν µαζί µε τους λοιπούς 
υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην επιλογή προϊσταµένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(ΤΕΑΙΤ)

Άρθρο 
Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 
συνιστάται την 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του 
νόμου αυτού, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΕΑΙΤ ) το οποίο λειτουργεί ως ν . π .δ .δ . και στο οποίο 
εντάσσονται ως Τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική 
αυτοτέλεια οι εξής φορείς Επικουρικής Ασφάλισης :
 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων    (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.),

 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε.), 

 Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων    Εµπορικών Καταστηµάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.),

 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών 
(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.),

 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύµων Εταιρειών 
Οινοποιΐας Ζυθοποιΐας και Οινοπνευµατοποιΐας (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Ζ.Ο.),

 Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Ναυτικών 
Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.),

 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων 
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.),

 Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.),

 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Χηµικών (Τ.Ε.Α.Χ.)

Πρόκειται για νέο φορέα επικουρικής ασφάλισης.
Ο µεγάλος αριθµός των ταµείων επικουρικής ασφάλισης, προέκυψε 
µεταπολεµικά λόγω της σταδιακής ανάπτυξης του θεσµού της επικουρικής 
ασφάλισης.  Οι σηµαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά 
εργασίας στους διαφόρους επαγγελµατικούς κλάδους έχουν οδηγήσει σε 
ανατροπή των δεδοµένων τα οποία υπήρχαν κατά την ίδρυσή τους, όπως 
ανατροπή της σχέσης ασφαλισµένων προς συνταξιούχους, επιδείνωση της 
οικονοµικής κατάστασής τους, ωρίµανση των φορέων αυτών µε την 
συνταξιοδότηση µεγάλου αριθµού ασφαλισµένων και δεν δικαιολογούν πλέον 
την ύπαρξή τους ως αυτοτελών φορέων. Πάντως, πρόκειται για όσους φορείς 
προϋπήρχαν του ΕΤΕΑΜ και επιπλέον δεν έχουν άµεσα οικονοµικά 
προβλήµατα.
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Εξάλλου, µετά την ψήφιση του ν.2084/1992, οι από 01-01-1993 
ασφαλισµένοι έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το ποσό της 
επικουρικής σύνταξης, η οποία για 35 χρόνια ασφάλισης είναι το 20% των 
συντάξιµων αποδοχών τους. Ήδη, η αναλογία των νέων προς τους παλαιούς 
ασφαλισµένους για το 2008 θα φθάσει στους περισσότερους φορείς το 50%.  
Άλλωστε, µετά τη σύσταση του ΕΤΕΑΜ και την επέκταση της επικουρικής 
ασφάλισης σε όλους τους µισθωτούς της χώρας, δεν δικαιολογείται η ύπαρξη 
πολλών φορέων που ασφαλίζουν επιµέρους κατηγορίες µισθωτών.

Κριτήρια ένταξης:
α) Όλοι οι εντασσόµενοι είναι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα και έχουν όλοι 
κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Όλα τα εντασσόµενα ταµεία χορηγούν υψηλές επικουρικές συντάξεις, 
έχουν αποθεµατικά και δεν αντιµετωπίζουν άµεσα οικονοµικά προβλήµατα.

Συνεπώς, µε τη σύσταση του ΤΕΑΙΤ επιχειρείται η άµεση αντιµετώπιση της 
πολυδιάσπασης των φορέων επικουρικής ασφάλισης και η δηµιουργία ενός 
φορέα, γεγονός που θα συµβάλλει στον εξορθολογισµό του συστήµατος 
επικουρικής ασφάλισης και την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων 
του.

Τα αναµενόµενα οφέλη από τη σύσταση του ΤΕΑΙΤ είναι η ουσιαστική 
αντιµετώπιση των οργανωτικών και διοικητικών προβληµάτων των 
ενοποιούµενων ταµείων, µε σκοπό α) τη δραστική µείωση του χρόνου 
έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, β) την απάλειψη του φαινοµένου 
µη κανονικής υπαγωγής των ασφαλισµένων στον οικείο φορέα τους, γεγονός 
που έχει δηµιουργήσει µακροχρόνιες δικαστικές αντιδικίες µεταξύ εργοδοτών 
και των ασφαλιστικών φορέων και γ) την αποτελεσµατική λειτουργία της 
διαδοχικής ασφάλισης. 
 
Τα ανωτέρω αναµένεται να υποστηριχθούν και από την εφαρµογή 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, στο οποίο θα καταγραφούν οι 
ασφαλισµένοι και οι εργοδότες των φορέων, στοιχείων των οποίων 
στερούνται σήµερα οι ενοποιούµενοι φορείς.

Επίσης, πρόκειται να υπάρξουν και άµεσα οικονοµικά οφέλη, αφού θα 
µειωθούν οι δαπάνες λειτουργίας των φορέων αυτών και θα περιορισθεί 
σηµαντικά η εισφοροδιαφυγή διαµέσου της ενιαίας αντιµετώπισης της 
βεβαίωσης και είσπραξης των πόρων. Επίσης, αναµένεται η επίτευξη 
αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του νέου ταµείου.

Τα οφέλη αυτά µακροπρόθεσµα θα συµβάλουν στην ουσιαστική αντιµετώπιση 
των οικονοµικών προβληµάτων των ενοποιηµένων φορέων και γενικά στη 
βιωσιµότητά τους.  

Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι οι επιμέρους Τομείς που 
απαρτίζουν το ΤΕΑΙΤ διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις 
των αντίστοιχων καταργούμενων Ταμείων και κλάδων και από 
τις διατάξεις της ισχύουσας γενικής νομοθεσίας.
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Η διατήρηση σε ισχύ των καταστατικών διατάξεων των εντασσόµενων 
φορέων επικουρικής ασφάλισης που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς Τοµείς στο 
ΤΕΑΙΤ, κρίνεται απαραίτητη για την οµαλή  λειτουργία τους και για το λόγο 
αυτό δεν επέρχεται µεταβολή στον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης καθώς 
και στους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Συνεπώς, δεν 
µεταβάλλονται τα ήδη καταβαλλόµενα ποσά συντάξεων στους συνταξιούχους 
των επιµέρους Τοµέων του ΤΕΑΙΤ, ούτε οι συντάξεις που πρόκειται να 
καταβληθούν στο µέλλον µε εξαίρεση τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι µεταφέρονται στους Τοµείς όλα τα δικαιώµατα 
και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων 
ταµείων και κλάδων.

Άρθρο 
Σκοπός του ταμείου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σκοπός του ΤΕΑΙΤ  είναι η 
καταβολή µηνιαίων επικουρικών συντάξεων από τους επιµέρους Τοµείς του 
ταµείου  στους ασφαλισµένους τους.

Άρθρο 
Πόροι και περιουσία του ΤΕΑΙΤ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι πόροι και η 
περιουσία του ΤΕΑΙΤ. Αυτοί θα είναι οι ίδιοι που προβλέπονται 
από τις καταστατικές τους διατάξεις, οι οποίες διατηρούνται σε 
ισχύ. Όλοι οι πόροι, τα έσοδα και η κινητή και ακίνητη περιουσία 
των εντασσόμενων φορέων και κλάδων περιέρχονται στους 
τομείς του νέου ταμείου που θα έχουν οικονομική και λογιστική 
αυτοτέλεια κα αποτελούν έσοδα και περιουσία τους. Συνεπώς, δεν 
επέρχεται μεταβολή στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 
εργοδότη και ασφαλισμένου που σήμερα καταβάλλονται στους 
εντασσόμενους φορείς.
Σε περίπτωση που η περιουσία των εντασσόµενων ασφαλιστικών φορέων δεν 
είναι κατανεµηµένη κατά κλάδους κατανέµεται µε Υπουργική Απόφαση κατά 
την αναλογία του προβλεπόµενου ποσοστού εισφορών κάθε κλάδου πριν την 
ένταξή του στο διάδοχο φορέα. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη για 
τον σαφή καθορισµό των εσόδων των επιµέρους Τοµέων του ΤΕΑΙΤ

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης – Απονομή συντάξεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα θέματα που 
αφορούν το χρόνο ασφάλισης που καθίσταται χρόνος ασφάλισης 
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των αυτοτελών Τομέων, τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την εφαρμογή της διαδοχικής 
ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είναι αυτές 
του φορέα κύριας ασφάλισης των ασφαλισµένων, όπως ήδη ισχύει από 
1-1-1998 γενικά για όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Συνεπώς, ουδεµία 
µεταβολή επέρχεται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων 
των Τοµέων του ΤΕΑΙΤ.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η σύνθεση του Δ.Σ. του νέου 
φορέα µε καθορισµένες αρµοδιότητες και µε ενισχυµένη συµµετοχή 
εκπροσώπων των εργαζοµένων και συνταξιούχων των εντασσοµένων φορέων 
και κλάδων, οι οποίοι προτείνονται από οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Το ΤΕΑΙΤ  διοικείται από δεκατριαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ. 49 
του Κανονισµού της Βουλής,

β) Έξι εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που προτείνονται ως ακολούθως:
 ένας από τις οικείες οργανώσεις του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων 

 ένας από τις οικείες οργανώσεις του  Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών

 ένας από τις οικείες οργανώσεις του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων

 τρεις από τις οικείες οργανώσεις των υπόλοιπων Τοµέων
γ) Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από το ΣΕΒ, και τις 
οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις.

δ) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες 
οργανώσεις.

ε) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

στ) Έναν ειδικό επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας αυτού.

Άρθρο 
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Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΙΤ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι υπηρεσίες του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) συγκροτούνται 
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διακρίνονται σε Κεντρική και 
Περιφερειακές, οι οποίες διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
Α) Κεντρική Υπηρεσία:
 Διεύθυνση Διοικητικού
 Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Επιθεώρησης
 Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Έξι διευθύνσεις επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
 Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων για την υποστήριξη όλων των 
υπηρεσιών του ταµείου.

Οι παραπάνω οργανικές µονάδες πλην των Διευθύνσεων Επικουρικής 
Ασφάλισης αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του ταµείου.

Β) Περιφερειακές υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του 
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, οι 
οποίες δύνανται, µε απόφαση του Δ.Σ., να εξυπηρετούν και τους 
ασφαλισµένους των λοιπών Τοµέων του Ταµείου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι αρµοδιότητες του 
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης που συνίστανται στον προγραµµατισµό, 
συντονισµό και επαναξιολόγηση των δράσεων των επιµέρους υπηρεσιακών 
µονάδων που υπάγονται σε αυτή, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους σε 
όλους τους τοµείς, στην αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των 
αποτελεσµάτων τους και στη βελτίωση των σχέσεων µε τους 
συνεργαζόµενους φορείς, τους ασφαλισµένους και εργοδότες.

Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά οι 
αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του ταμείου µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά την ψήφιση του παρόντος 
νόµου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπ ικού των εντασσόμενων φορέων και κλάδων . 
Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων κλάδων και φορέων µεταφέρεται µε την 
ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΤΕΑΙΤ και 
τοποθετείται µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταµείου.

2. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι 
οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται µέχρι 31-12-2009 σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικών µονάδων και εξακολουθούν να ασκούν τα 
καθήκοντά τους και µετά την 31-12-2009 µέχρι την επανεπιλογή τους 
από το υπηρεσιακό συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την τοποθέτηση νέου 
προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται 
προϊστάµενοι µέχρι 31-12-2009 και διατηρούν το επίδοµα θέσης 
ευθύνης και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του 
ΤΕΑΙΤ. Εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταµένων οργανικών 
µονάδων στο Ταµείο πριν την 31-12-2009, οι ανωτέρω καταλαµβάνουν 
µε απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΙΤ, σύµφωνα µε τα ως άνω κριτήρια, την 
πρώτη θέση που θα κενωθεί.

Άρθρο 
Σύσταση Προσωρινού Α’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται πενταμελές 
Προσωρινό Α ’ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο , το οποίο θα 
λειτουργήσει μέχρι τη συγκρότηση του οριστικού και το οποίο 
είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού των εντασσόμενων κλάδων και φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ και του ΤΑΠΙΤ.
Μετά την ένταξη των ταµείων στον ενιαίο φορέα, τα υπηρεσιακά συµβούλια 
των εντασσόµενων φορέων καταργούνται και θα πρέπει να συσταθεί νέο 
υπηρεσιακό συµβούλιο.

Για τη σύσταση του νέου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή 
και δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, για την εκλογή των οποίων απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΔΙΚΠΡ/
Φ80/32/9026/26-09-1988 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ήτοι: 
προκήρυξη εκλογών, κατάρτιση πινάκων εκλογέων, οριστικοποίηση αυτών, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, σύνταξη πινάκων υποψηφιοτήτων, ενστάσεις, 
οριστικοποίηση πινάκων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ., και όλα αυτά σε 
συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται από την εν λόγω αποφαση.
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Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η σύσταση 
προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων του προσωπικού

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
 Ορίζεται ότι το ΤΕΑΙΤ, διαµέσου των Τοµέων του, αποτελεί καθολικό 
διάδοχο των εντασσοµένων φορέων και κλάδων και υπεισέρχεται στα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών.

 Ρυθµίζονται δικαστικά θέµατα στα οποία διάδικοι είναι τα εντασσόµενα 
ταµεία και κλάδοι. Επιπλέον, ορίζεται ότι δικαστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται υπέρ ή κατά των εντασσοµένων ταµείων και κλάδων, ισχύουν 
υπέρ ή κατά των αντίστοιχων Τοµέων του ΤΕΑΙΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Άρθρο 
Σύσταση Ταμείου Ασφάλισης  Υπαλλήλων Τραπεζών και 

Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού 
συνιστάται  ένα νέο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Ταμείο  Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Τραπ εζών και Επ ιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας με έδρα την Αθήνα και έναρξη 
λειτουργίας την 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του 
παρόντος, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα υφιστάμενα 
ταμεία και κλάδοι επ ικουρικής ασφάλισης , πρόνοιας και 
ασθένειας του προσωπικού των τραπεζών και επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας.

Με τη σύσταση του νέου ταµείου επιδιώκεται η δηµιουργία ενός νέου, 
ισχυρού φορέα κοινωνικής ασφάλισης και η άµεση αντιµετώπιση της 
πολυδιάσπασης των φορέων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας 
στους οποίους ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας. Η δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα θα συµβάλει στον 
εξορθολογισµό του συστήµατος επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και 
ασθένειας, στην ουσιαστική αντιµετώπιση των οργανωτικών και διοικητικών 
προβληµάτων των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων  που ασφαλίζουν 
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οµοειδείς κατηγορίες εργαζοµένων και στην υποστήριξη των διαδικασιών 
µέσω ενιαίων τεχνολογιών πληροφορικής.
Βασικό κριτήριο της ένταξης των  εν λόγω φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης  στο συνιστώµενο  φορέα είναι το γεγονός ότι οι ασφαλισµένοι 
τους είναι µισθωτοί υπάλληλοι τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και 
θα έχουν κύριο φορέα συνταξιοδότησης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο συνιστώµενο ταµείο θα λειτουργούν τρεις (3) κλάδοι, οι οποίοι θα  
καλύπτουν την επικουρική ασφάλιση,  την Πρόνοια και  την Υγεία.
Σε κάθε ένα κλάδο του ταµείου εντάσσονται φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 
ως Τομείς με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ειδικότερα:
α) Στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσονται:
1. το Ταµείο Επικουρικής  Ασφάλισης Προσωπικού-Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Τ.Ε.Α.Π.-
Ε.Υ.Δ.Α.Π.) ως Τοµέας Επικουρικής  Ασφάλισης Προσωπικού-Ε.Υ.Δ.Α.Π. 
(Τ.Ε.Α.Π.-Ε.Υ.Δ.Α.Π.),

2. ο Ειδικός Λογαριασµός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ. 
του ΤΑΠ-ΟΤΕ ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ,

3. ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. του Ταµείου Αρωγής 
Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 
(Τ.Ε.Α.Π. –Ο.Τ.Ε.),

4. ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού-
Δ.Ε.Η ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Τ.Ε.Α.Π- 
Δ.Ε.Η.),

5. ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού ως Τοµέας Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.) και

6. ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού-
Ε.Τ.Β.Α. ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού-Ε.Τ.Β.Α (Τ.Ε.Α.Π. 
–Ε.Τ.Β.Α.)

β) Στον κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται:
1. ο Κλάδος Πρόνοιας προσωπικού Ο.Τ.Ε. του Ταµείου Αρωγής Προσωπικού 
Ο.Τ.Ε ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.,

2. ο Κλάδος Πρόνοιας  του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού-Δ.Ε.Η. ως 
Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού-Δ.Ε.Η.,

3. το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. (Τ.Π.Π.-Ο.Σ.Ε.) ως Τοµέας 
Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε.,

4. ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. 
και Τουρισµού,

5. ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής 
Τραπέζης (Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής 
Τραπέζης και

6. το Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης 
(Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.) ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης.

γ) Στον κλάδο Υγείας εντάσσονται:
1. ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) 
ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ,

2. το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ–ΗΣΑΠ) ως Τοµέας 
Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ–ΗΣΑΠ),
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3. το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ–ΗΛΠΑΠ) ως Τοµέας 
Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ),

4. ο Κλάδος Ασθένειας του  Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ – 
ΔΕΗ) ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ),

5. ο Κλάδος Ασθένειας του  Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ  (ΤΑΠ–
ΕΤΒΑ) ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ),

6. ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ) ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ),

7. το Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Αµέρικαν 
Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών 
Πίστεως Γενικής Αµέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)  και

8. ο Κλάδος Ασθένειας του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής 
Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.ΕΘΝΙΚΗ) ως Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού 
Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.ΕΘΝΙΚΗ).

2. Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι όλοι τοµείς θα διέπονται από τις οικείες 
καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων 
καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας,  όπως αυτές  εκάστοτε 
ισχύουν. Η διατήρηση σε ισχύ των καταστατικών διατάξεων των 
εντασσόµενων φορέων, που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς Τοµείς στο ενιαίο 
Ταµείο, κρίνεται απαραίτητη ώστε να µην επέλθει καµία µεταβολή στον τρόπο 
υπολογισµού των συντάξεων και των εφάπαξ βοηθηµάτων, όπως και στη 
χορήγηση των παροχών υγείας καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης και καταβολής όλων των παροχών του. 

3. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι η σύναψη συµβάσεων µε τους παρόχους υγείας 
ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
αποκατάστασης αποθεραπείας, φαρµακοποιούς ή φαρµακευτικούς συλλόγους, 
ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους,  θα γίνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. του 
Ταµείου ενιαία  για τους ασφαλισµένους όλων των  τοµέων του κλάδου 
υγείας. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, οι συµβάσεις συνάπτονται 
εντός τριών µηνών από την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ταµείου και οι ήδη 
συναφθείσες δύναται να αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες. Μέχρι τότε, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη συναφθείσες έναντι του νέου φορέα.

4. Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι στους επιµέρους τοµείς µεταφέρονται  όλα 
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των 
εντασσόµενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

5. Με την παρ. 7 ρυθµίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης  από τον αντίστοιχο 
τοµέα του κάθε κλάδου των εκκρεµών αιτήσεων κατά το χρόνο έναρξης 
λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ, για την παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ 
βοηθήµατος και παροχών υγείας.

Άρθρο 
Σκοπός του ταμείου
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ο σκοπός και τα 
ασφαλιζόμενα πρόσωπα του ταμείου. 
Ειδικότερα, σκοπός του Ταµείου είναι α) η παροχή µηνιαίας  επικουρικής 
σύνταξης, β) εφάπαξ βοηθήµατος και γ) παροχών υγείας από τους 
αντίστοιχους τοµείς του κάθε  κλάδου στους ασφαλισµένους τους ή στα µέλη 
οικογένειάς τους.

Άρθρο 
Πόροι  και περιουσία του ΤΑΥΤΕΚΩ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται οι πόροι και η 
περιουσία του ταμείου.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι πόροι του ταµείου είναι οι προβλεπόµενες 
ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισµένου – εργοδότη, η συνεισφορά του 
Κράτους και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων ταµείων 
και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας  που εντάσσονται ως 
αυτοτελείς τοµείς, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και 
αποθεµατικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη 
δραστηριότητά τους.

Επίσης ορίζεται ότι όλοι  οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και 
παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδους, καθώς 
και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ηµεροµηνία 
έναρξης λειτουργίας του ταµείου στους αντίστοιχους αυτοτελείς τοµείς και 
αποτελούν έσοδα και περιουσία τους.

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης  που έχει 
πραγµατοποιηθεί στα εντασσόµενα ταµεία και κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου 
του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά 
του, καθώς και ο χρόνος που έχει  προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη 
αιτία, λογίζεται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην ασφάλιση των αντίστοιχων 
Τοµέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ. 
Επίσης στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε 
διαφορετικούς οµοειδείς Τοµείς του ΤΑΥΤΕΚΩ ή άλλο φορέα επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις περί διαδοχικής 
ασφάλισης.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η σύνθεση του Δ.Σ. του νέου 
ταµείου µε καθορισµένες αρµοδιότητες και µε ενισχυµένη συµµετοχή 
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εκπροσώπων των εργαζοµένων και συνταξιούχων των εντασσοµένων φορέων 
και κλάδων, οι οποίοι προτείνονται από οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Το ΤΑΥΤΕΚΩ διοικείται από δεκατριαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που 
αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ. 49 Α 
του Κανονισµού της Βουλής,

β) Έξι εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που προτείνονται από τις οικείες 
δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις. Οι ασφαλισµένοι των 
Τοµέων που ασφαλίζουν το προσωπικό της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και των 
τραπεζών, θα εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στο Δ.Σ..

γ) Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται από την Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών, του Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και τις λοιπές 
εργοδότριες εταιρείες.

δ) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες 
οργανώσεις.

ε) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

στ) Έναν ειδικό επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας αυτού.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι υπηρεσίες του ταµείου διακρίνονται σε 
Κεντρική και Περιφερειακές ως εξής:
Α. Η Κεντρική Υπηρεσία η οποία διαρθρώνεται σε επίπεδο Γενικών 
Διευθύνσεων ως ακολούθως: 
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται στις 
ακόλουθες ενιαίες διοικητικές µονάδες:

 Διεύθυνση Διοικητικού
 Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Επιθεώρησης
 Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων

2. Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία συγκροτείται από τις 
οργανικές µονάδες των επιµέρους Τοµέων και από τη Διεύθυνση 
Υγειονοµικού.

Β. Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες ως εξής:
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 Περιφερειακές Υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων των 
Τοµέων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του ΤΑΠ-ΔΕΗ 
και

 Περιφερειακές Υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων των 
Τοµέων επικουρικής ασφάλισης εργαζοµένων στα ΕΛΤΑ και υγείας 
προσωπικού ΟΤΕ,

µε διάρθρωση και αρµοδιότητες όπως περιγράφεται στους Οργανισµούς 
των ταµείων πριν την ένταξή τους.

Οι εν λόγω Περιφερειακές Υπηρεσίες δύνανται, µε απόφαση του Δ.Σ., να 
εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους και των λοιπών Τοµέων του Ταµείου.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι αρµοδιότητες του 
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης που συνίστανται στον προγραµµατισµό, 
συντονισµό και επαναξιολόγηση των δράσεων των επιµέρους υπηρεσιακών 
µονάδων που υπάγονται σε αυτή, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους σε 
όλους τους τοµείς, στην αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των 
αποτελεσµάτων τους και στη βελτίωση των σχέσεων µε τους 
συνεργαζόµενους φορείς, τους ασφαλισµένους και εργοδότες.

Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά οι 
αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του ταμείου µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά την ψήφιση του παρόντος 
νόµου.

Άρθρο 
Υπηρεσιακές μονάδες των επιμέρους Τομέων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των 
ασφαλισµένων και συνταξιούχων των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης, 
Πρόνοιας και Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ και µέχρι την έκδοση του 
Οργανισµού του ΤΑΥΤΕΚΩ, εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ εκείνες οι 
υπηρεσίες των εντασσοµένων κλάδων του ΟΑΠ-ΔΕΗ, που ασκούν 
αρµοδιότητες σχετικές µε θέµατα ασφάλισης, εσόδων και παροχών για τη 
λειτουργία των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Ασθένειας, 
καταργουµένων των ανάλογων αρµοδιοτήτων του Κλάδου Κύριας Σύνταξης. 
Επίσης, οι υπηρεσίες, που ασκούν αρµοδιότητες διοικητικού και οικονοµικού 
περιεχοµένου και δεν περιγράφονται στις ενιαίες υπηρεσιακές µονάδες του 
Ταµείου,  διατηρούνται σε ισχύ. Αρµοδιότητες των διατηρουµένων υπηρεσιών 
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καθώς και υπηρεσίες µε αρµοδιότητες ανάλογες µε εκείνες που ασκούνται από 
τις ενιαίες υπηρεσιακές µονάδες, καταργούνται.

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των λοιπών 
τοµέων του ταµείου συνιστώνται Διευθύνσεις Ασφάλισης – Παροχών µε 
αρµοδιότητες σχετικές µε θέµατα ασφάλισης, παροχών κλάδου υγείας, 
επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας. Ειδικά, για τον Τοµέα Ασφάλισης 
Προσωπικού ΟΤΕ συνιστάται και Διεύθυνση Υγειονοµικής Περίθαλψης.

Άρθρο 
Προϊστάμενοι υπηρεσιών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται οι κλάδοι εκ των οποίων 
δύναται να προέρχονται οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών του ταµείου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπ ικού των εντασσόμενων φορέων και κλάδων . 
Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων κλάδων και φορέων µεταφέρεται, 
σύµφωνα µε τη διάταξη, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει στο ΤΑΥΤΕΚΩ και τοποθετείται µε απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Ταµείου.

2. Το προσωπικό του ΟΤΕ και της ΕΡΤ που υπηρετεί µε απόσπαση στο Ταµείο 
Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ και στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισµού, αντίστοιχα, εξακολουθεί να 
υπηρετεί µε απόσπαση για µία πενταετία στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

3. Όσον αφορά το προσωπικό του ΟΑΠ-ΔΕΗ:
 Το µόνιµο διοικητικό προσωπικό του ΟΑΠ-ΔΕΗ που περιγράφεται στη 
διάταξη, µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

 Από το αποσπασµένο προσωπικό της ΔΕΗ που υπηρετεί στον ΟΑΠ-
ΔΕΗ, τα 2/3 του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στην κεντρική 
υπηρεσία, όλο το διοικητικό προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσιών 
καθώς και όλο το υγειονοµικό και ιατρικό προσωπικό, εξακολουθούν να 
υπηρετούν µε απόσπαση στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

 Οι αποσπασµένοι από τη ΔΕΗ προϊστάµενοι οργανικών µονάδων του 
ΟΑΠ-ΔΕΗ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση στο 
Ταµείο θεωρούνται προϊστάµενοι για πέντε χρόνια και τα καθήκοντά 
τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Ταµείου. Με απόφαση του 
Δ.Σ. του ταµείου, τοποθετούνται για µια πενταετία σε θέσεις 
προϊσταµένων των διατηρούµενων οργανικών µονάδων του πρώην 
ΟΑΠ-ΔΕΗ, αποσπασµένοι από τη ΔΕΗ προϊστάµενοι οργανικών 
µονάδων του ΟΑΠ-ΔΕΗ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν µε 
απόσπαση στο Ταµείο.
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 Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση του αποσπασµένου από τη 
ΔΕΗ προσωπικού, διέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό και 
το εκάστοτε ισχύον µισθολόγιό της.

4. Το προσωπικό από του ΗΣΑΠ, του ΗΛΠΑΠ, των τραπεζών και της 
ασφαλιστικής εταιρείας «Εθνική», που υπηρετούν µε διάθεση στα 
αντίστοιχα ταµεία, διατίθεται για µία πενταετία µε απόφαση των 
Διοικήσεών τους στο ταµείο. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση 
του προσωπικού αυτού, διέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµούς λειτουργίας προσωπικού και το εκάστοτε ισχύον µισθολόγιό 
των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται.

5. Σε όσα από τα εντασσόµενα ταµεία έχουν συναφθεί συµβάσεις µίσθωσης 
έργου µε γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς και λοιπά φυσικά 
πρόσωπα, οι συµβάσεις αυτές ισχύουν έναντι του ΤΑΥΤΕΚΩ.

6. Το πάσης φύσεων ιατρικό προσωπικό δύναται, µε απόφαση του Δ.Σ του 
Ταµείου, να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ασφαλισµένους και 
συνταξιούχους όλων των τοµέων του νέου φορέα.

7. Όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται µέχρι 31-12-2009 σε θέσεις προϊσταµένων των 
αντίστοιχων οργανικών µονάδων που συνιστώνται µε τον παρόντα 
νόµο.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται 
προϊστάµενοι µέχρι 31-12-2009 και διατηρούν το επίδοµα θέσης 
ευθύνης και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του 
Ταµείου. Εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταµένων οργανικών 
µονάδων στο Ταµείο πριν την 31-12-2009, οι ανωτέρω καταλαµβάνουν 
µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου, σύµφωνα µε τα ως άνω κριτήρια, 
την πρώτη θέση που θα κενωθεί.

Άρθρο 
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται πενταμελές 
Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο,  το οποίο θα λειτουργήσει 
μέχρι τη συγκρότηση του οριστικού και το οποίο είναι αρμόδιο 
για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
εντασσόμενων κλάδων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Μετά την ένταξη των ταµείων στον ενιαίο φορέα, τα υπηρεσιακά συµβούλια 
των εντασσόµενων φορέων καταργούνται και θα πρέπει να συσταθεί νέο 
υπηρεσιακό συµβούλιο.

Για τη σύσταση του νέου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή 
και δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, για την εκλογή των οποίων απαιτείται 
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η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΔΙΚΠΡ/
Φ80/32/9026/26-09-1988 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ήτοι: 
προκήρυξη εκλογών, κατάρτιση πινάκων εκλογέων, οριστικοποίηση αυτών, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, σύνταξη πινάκων υποψηφιοτήτων, ενστάσεις, 
οριστικοποίηση πινάκων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ., και όλα αυτά σε 
συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η σύσταση 
προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων του προσωπικού.

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
 ρυθµίζονται θέµατα συνέχισης από το ΤΑΥΤΕΚΩ εκκρεµών δικών, στα 
οποία διάδικοι είναι τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδοι,

 καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία σύστασης πρωτοβαθµίων και 
δευτεροβαθµίων υγειονοµικών επιτροπών, για την παραποµπή σε αυτές 
θεµάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονοµ ικής περίθαλψης των 
ασφαλισµένων, ενιαίες για όλους τους τοµείς ή για οµάδες τοµέων του 
ενιαίου ταµείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)

Άρθρο 
Ένταξη στο ΤΕΑΔΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εντάσσονται από την 1η του 
τέταρτου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ως 
Τομείς στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων 
(ΤΕΑΔΥ), το ΤΕΑΠΟΚΑ, ο Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ο Κλάδος 
Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, εντάσσονται ως 
Τοµείς από την 1η του τέταρτου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του  νόµου, 
στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), που 
συστήθηκε µε τον ν.2676/1999 στις 1.4.1999 και προέρχεται από την 
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ενοποίηση 12 ταµείων αρωγής δηµοσίων υπαλλήλων και άρχισε να λειτουργεί 
ενοποιηµένο και µε νέο Οργανισµό τον 10ο/2007, τρεις Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης:
1. Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.), ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.),

2. Ο Ειδικός Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νοµικών Προσώπων 
Δηµοσίου Δικαίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ) ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Μισθωτών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ)   και  

3. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) ως Τοµέας Ασφάλισης Δηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Βασικά κριτήρια ένταξης των ανωτέρω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
ΤΕΑΔΥ είναι ότι:
 Όλοι οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων φορέων είναι εργαζόµενοι στο 
δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ,

 όλοι οι ασφαλισµένοι θα έχουν κύρια σύνταξη από το δηµόσιο ή σε κάθε 
περίπτωση συνταξιοδοτούνται µε δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις και

 όλοι οι εν  λόγω φορείς έχουν υψηλά αποθεµατικά και δεν θα εµφανίσουν 
σύντοµα οικονοµικά προβλήµατα.

2. Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι οι Τοµείς αυτοί θα διέπονται από τις οικείες 
καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόµενου ταµείου, ειδικού τοµέα  
και κλάδου και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν. Η διατήρηση σε ισχύ των καταστατικών διατάξεων των 
εντασσόµενων φορέων που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς Τοµείς στο ΤΕΑΔΥ 
κρίνεται απαραίτητη ώστε να µην επέλθει καµία µεταβολή στον τρόπο 
υπολογισµού της σύνταξης. Επίσης, δεν µεταβάλλονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων των εντασσόµενων 
ταµείων και κλάδων.

Επιπλέον, ειδικά για τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται  τα εξής:
α) Υπάγονται στην ασφάλιση του Τοµέα αυτού,  από την ηµεροµηνία 
διορισµού τους και οι διοριζόµενοι µετά την 5.1.1999 τακτικοί υπάλληλοι στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και οι τακτικοί 
υπάλληλοι των συνιστώµενων µετά τη δηµοσίευση του ν..2676/1999 (Φ.Ε.Κ. 
1 Α΄) ασφαλιστικών οργανισµών, αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας.

Οι τακτικοί υπάλληλοι που είχαν διορισθεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και στα εποπτευόµενα από αυτό ν.π.δ.δ. πριν 
την έναρξη ισχύος του ν.2676/1999 υπάγονταν για επικουρική ασφάλιση στο 
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 περ.β΄και δ΄ 
του ν.2676/1999, στην ασφάλιση του ΤΕΑΔΥ  υπάγονται υποχρεωτικά και 
αυτοδίκαια µεταξύ άλλων κατηγοριών και οι διοριζόµενοι µετά την έναρξη 
ισχύος του ν.2676/1999 τακτικοί υπάλληλοι στο Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι των συνιστώµενων 
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µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου 
(ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από Υπουργεία. 

Για λόγους ίσης µεταχείρισης µεταξύ των εργαζοµένων στον ίδιο χώρο 
προτείνεται η ρύθµιση αυτή, έτσι ώστε όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και οι τακτικοί 
υπάλληλοι των συνιστώµενων µετά τη δηµοσίευση του ν.2676/1999 
Ασφαλιστικών Οργανισµών, αρµοδιότητας του ανωτέρω Υπουργείου, να 
υπάγονται  στην ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη 
της κατηγορίας αυτής υπαλλήλων, που είχαν υπαχθεί  στην ασφάλιση  του 
ΤΕΑΔΥ από  την έναρξη ισχύος του ν.2676/1999, µεταφέρονται στο εν λόγω 
Τοµέα. Χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και 
εξαγοράστηκε ως συντάξιµος στο  ΤΕΑΔΥ   λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε 
στην ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

β) Επεκτείνεται, από 1.1.2006, η µείωση του ποσοστού καταβολής 
εργοδοτικής εισφοράς στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (από 0,5% σε 0,4%) και στους 
Οργανισµούς Κοινωνικής Προστασίας, (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε., Ο.Ε.Κ.), καθώς και 
στα Κεφάλαια Αποζηµιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Ξηράς και Λιµένων), των 
οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλισή του, και δίνεται η δυνατότητα 
εναλλακτικού τρόπου καταβολής της. Επειδή οι Οργανισµοί Κοινωνικής 
Προστασίας (Ο.Α.Ε.Δ.-Ο.Ε.Ε.-Ο.Ε.Κ.) και τα Κεφάλαια Αποζηµιώσεως 
Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ. Ξηράς και Λιµένων), εκ παραδροµής, δεν 
περιελήφθησαν στις ρυθµίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 του ν.
3518/2006 είναι επιβεβληµένη η αναλογική εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων 
και σ’ αυτούς και µάλιστα αναδροµικά από 1.1.2006 (ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος και των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55) αφενός για λόγους 
ενιαίας αντιµετώπισης µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και 
αφετέρου για να µη διαταραχθεί η οικονοµική ισορροπία του Τοµέα  από τη 
µείωση των εσόδων του. 

γ) Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν.3518/2006 που  
ορίζει τον ανώτατο µισθό υπολογισµού των εισφορών και παροχών (1ο 
µισθολογικό κλιµάκιο των δηµοσίων υπαλλήλων) του ΤΕΑΠΟΚΑ καθώς και τον 
υπολογισµό της συνταξιοδοτικής παροχής έχει εφαρµογή µόνον για τους 
παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31.12.1992).

3. Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι στους ανωτέρω Τοµείς µεταφέρονται  όλα 
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων τους, 
ανεξάρτητα από τη  χρονική περίοδο ασφάλισής τους. 

4. Με την παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση, έτσι ώστε, µε  απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  µετά από γνώµη του 
Δ.Σ. του ΤΕΑΔΥ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να είναι δυνατόν να ανατίθεται στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων καθώς και η διεκπεραίωση και 
εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεµάτων παροχών των 
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ασφαλισµένων και συνταξιούχων του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης  
Μισθωτών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, όπως γίνεται µέχρι σήµερα.

Άρθρο 
Πόροι και περιουσία του ΤΕΑΔΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι επιπλέον 
πόροι  και περιουσία του ΤΕΑΔΥ.
Αυτοί θα είναι οι ίδιοι που προβλέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις, 
οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. Όλοι οι πόροι, τα έσοδα και η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των εντασσόµενων φορέων και κλάδων περιέρχονται στους 
τοµείς του νέου ταµείου που θα έχουν οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια κα 
αποτελούν έσοδα και περιουσία τους.

Επειδή υπάρχουν ταµεία, όπως το ΤΑΔΚΥ, που οι εισφορές των ασφαλισµένων 
και εργοδοτών, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους είναι ενιαία 
στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και επειδή µέχρι σήµερα 
τα ταµεία δεν εφάρµοσαν τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2335/1995 που 
προέβλεπαν το διαχωρισµό του τους κατά κλάδο, κρίνεται απαραίτητη η 
έκδοση υπουργικής απόφασης µε την οποία να κατανέµονται οι πόροι, καθώς 
και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΔΚΥ.

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει 
πραγµατοποιηθεί στο εντασσόµενο Ταµείο, Ειδικό Τοµέα και κλάδο, 
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ως 
συντάξιµος, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή 
άλλη αιτία, λογίζεται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στην ασφάλιση των 
αντίστοιχων Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης  που λειτουργούν στο ΤΕΑΔΥ.  
Επίσης, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος 
ασφάλισης σε διαφορετικούς Τοµείς του Ταµείου ή άλλο φορέα επικουρικής 
ασφάλισης  έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις  περί διαδοχικής ασφάλισης.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι εκκρεµείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο 
ΤΕΑΔΥ για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης και   για την παροχή 
επικουρικής σύνταξης  εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τοµέα του ΤΕΑΔΥ.
 

Άρθρο 
Ένταξη στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)

1. Στην παρ. 1 ορίζεται ότι στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµιουργήθηκε από την ένταξη του 
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής 
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Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ), εντάσσονται δυο Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 
ειδικότερα ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Νοµικών (Τ.Ε.Α.Π.-Ταµείου Νοµικών) και ο 
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων 
Αθηνών (Κ.Ε.Α.Π.-Τ.Π.Δ.Α.).

Κριτήριο της ένταξής τους στον εν λόγω Τοµέα είναι το γεγονός ότι οι 
ασφαλισµένοι των εντασσόµενων κλάδων είναι µόνιµοι υπάλληλοι 
Ασφαλιστικών Οργανισµών και επειδή όλοι οι υπάλληλοι των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης στον εν λόγω τοµέα, για λόγους ίσης µεταχείρισης, 
προτείνεται και η υπαγωγή των συγκεκριµένων υπαλλήλων στον εν λόγω 
τοµέα. 

2. Στην  παρ. 2 ορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων  κλάδων 
Επικουρικής Ασφάλισης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο,  
καθίστανται   ασφαλισµένοι  του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης και διέπονται, από την ένταξη και µετά,  
από τις καταστατικές διατάξεις του Τοµέα αυτού, καθώς και τις διατάξεις της 
γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

3. Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει 
πραγµατοποιηθεί στους  ανωτέρω  κλάδους  καθώς και ο χρόνος που έχει 
αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ως συντάξιµος µε βάση τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας τους καθώς και της γενικότερης νοµοθεσίας,  λογίζεται ότι έχει 
πραγµατοποιηθεί στην ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης  ασφαλισµένοι 
των εντασσόµενων κλάδων επικουρικής ασφάλισης, εξακολουθούν να 
διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο 
υπολογισµού της σύνταξής τους, από τις καταστατικές τους διατάξεις και τις 
λοιπές γενικής ισχύος διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Κατά τα λοιπά η 
ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών θα διέπεται από τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας του Τοµέα.

5. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι οι  συνταξιούχοι των εντασσόµενων κλάδων 
µέχρι την ηµεροµηνία της ένταξης, καθίστανται συνταξιούχοι του εν λόγω 
Τοµέα, ο οποίος βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή των συντάξεών τους και 
διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας του.

6. Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι οι συντάξεις των συνταξιούχων των 
εντασσόµενων κλάδων ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Τοµέα. 
Σε περίπτωση που τα ποσά συντάξεων που λαµβάνουν οι συνταξιούχοι αυτοί 
είναι µεγαλύτερα από αυτά που χορηγεί ο τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζουν να 
καταβάλλονται τα µεγαλύτερα ποσά. Το επιπλέον ποσό που τυχόν 
καταβάλλεται διατηρείται ως προσωπική και αµεταβίβαστη διαφορά και δεν 
συµψηφίζεται µε µεταγενέστερες αυξήσεις των συντάξεων.

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 70 of 125



7. Με την παρ. 7 ορίζεται ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν 
υποβληθεί στους ανωτέρω κλάδους µέχρι την ηµεροµηνία της ένταξης στον 
Τοµέα και εκκρεµούν, κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας, 
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, νοµοθεσίας τους.

8. Με την παρ. 8 ορίζεται ότι οι  πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία υπέρ των εντασσόµενων κλάδων, το   σύνολο του ενεργητικού και 
παθητικού που προέρχεται από αυτούς καθώς και η κινητή και ακίνητη 
περιουσία τους, περιέρχονται από την ηµεροµηνία της ένταξης  στον εν λόγω 
Τοµέα.

9. Στην παρ. 9 ρυθµίζονται θέµατα συνέχισης εκκρεµών δικών από το 
ΤΕΑΔΥ, στα οποία είναι διάδικοι οι εντασσόµενοι κλάδοι.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζεται η σύνθεση του 
Δ.Σ. του νέου φορέα.
Το ΤΕΑΔΥ διοικείται από δεκατριαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ. 49 Α 
του Κανονισµού της Βουλής,

β) Έξι εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που προτείνονται από την ΑΔΕΔΥ, 
την ΠΟΠΟΚΠ, την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ

γ)  Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτών ως εξής: έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, 
έναν εκπρόσωπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έναν υπάλληλο του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

στ) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
ζ)  Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες 
δευτεροβάθµιες οργανώσεις,

η) Έναν ειδικό επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η πλειοψηφία ανήκει στους κοινωνικούς 
εταίρους.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας αυτού.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση των εντασσομένων Τομέων στο ΤΕΑΔΥ
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Για τη λειτουργία των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, συνιστώνται δύο (2) Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης. 

Για τη λειτουργία του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΝΠΔΔ, 
συνιστάται Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων-Παροχών.

Επιπλέον καθορίζονται αναλυτικά όλα τα θέµατα διάρθρωσης, οργάνωσης και 
λειτουργίας αυτών, ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει άµεσα το ταµείο.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπ ικού των εντασσόμενων φορέων και κλάδων . 
Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό των εντασσόµενων φορέων και κλάδων, µεταφέρεται, 
σύµφωνα µε τη διάταξη, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει στο ΤΕΑΔΥ.

2. Το µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται για µια πενταετία στις 
αντίστοιχες οργανικές µονάδες που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο. Σε 
περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω 
µονάδων, το πλεονάζον προσωπικό µπορεί να τοποθετείται µε απόφαση 
του Προέδρου σε άλλες µονάδες του Ταµείου.

3. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι 
οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας σε κενές θέσεις 
προϊσταµένων αντίστοιχου επιπέδου  οργανικών µονάδων.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων για την τοποθέτηση 
όλων των προϊσταµένων, εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν 
να θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της θητείας και διατηρούν 
το επίδοµα θέσης ευθύνης και εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στο Ταµείο πριν τη λήξη της 
θητείας τους, οι ανωτέρω συµµετέχουν µαζί µε τους λοιπούς 
υπαλλήλους του Ταµείου στην επιλογή προϊσταµένων.

4. Για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του ταµείου και την εν γένει 
εύρυθµη λειτουργία του, προσωπικό υπουργείων, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που υπηρετούσε µε απόσπαση ή τοποθέτηση ή διάθεση στο 
ΤΕΑΔΥ, αποσπάται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και του οικείου Υπουργού για µια διετία. Η 
υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται 
από τις διατάξεις και το µισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες 
προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας συνεχίζουν να βαρύνουν  
τις υπηρεσίες από τις οποίες οι ανωτέρω υπάλληλοι προέρχονται.
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Άρθρο 
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται πενταμελές 
Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο,  το οποίο θα λειτουργήσει 
μέχρι τη συγκρότηση του οριστικού και το οποίο είναι αρμόδιο 
για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
εντασσόμενων κλάδων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Μετά την ένταξη των ταµείων στον ενιαίο φορέα, τα υπηρεσιακά συµβούλια 
των εντασσόµενων φορέων καταργούνται και θα πρέπει να συσταθεί νέο 
υπηρεσιακό συµβούλιο.

Για τη σύσταση του νέου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή 
και δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, για την εκλογή των οποίων απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΔΙΚΠΡ/
Φ80/32/9026/26-09-1988 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ήτοι: 
προκήρυξη εκλογών, κατάρτιση πινάκων εκλογέων, οριστικοποίηση αυτών, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, σύνταξη πινάκων υποψηφιοτήτων, ενστάσεις, 
οριστικοποίηση πινάκων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ., και όλα αυτά σε 
συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται από την εν λόγω αποφαση.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η σύσταση 
προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων του προσωπικού

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
 Ορίζεται ότι το ΤΕΑΔΥ, διαµέσου των Τοµέων του, αποτελεί καθολικό 
διάδοχο των εντασσοµένων φορέων και κλάδων και υπεισέρχεται στα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών.

 Ρυθµίζονται θέµατα των εκκρεµών δικών στα οποία διάδικοι είναι τα 
εντασσόµενα ταµεία και κλάδοι. Επιπλέον, ορίζεται ότι δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται υπέρ ή κατά των εντασσόµενων ταµείων και 
κλάδων, ισχύουν υπέρ ή κατά των αντίστοιχων Τοµέων του ΤΕΑΔΥ,

 καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης του καταστατικού του 
ΤΕΑΔΥ, καθώς και η τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΤΕΑΠΑΣΑ)

Άρθρο 
Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
προβλέπεται η σύσταση, από την 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα 
δημοσίευσης του παρόντος νόμου,  νέου φορέα επικουρικής 
ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας για τους απασχολούμενους στα 
Σώματα Ασφαλείας με την επωνυμία Ταμείο Επ ικουρικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα 
Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), ο οποίος θα λειτουργεί με τη μορφή  
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), θα τελεί υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και θα  έχει έδρα την Αθήνα.

Με τη σύσταση του ΤΕΑΠΑΣΑ επιχειρείται η αντιµετώπιση της πολυδιάσπασης 
οµοειδών φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.  Μετά την ενοποίηση 
των σωµάτων ασφαλείας (ν.1481/1984) το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) συνεχίζει να υπάγεται για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ 
βοήθηµα στα ασφαλιστικά ταµεία της τέως Χωροφυλακής και της τέως 
Αστυνοµίας Πόλεων ανάλογα µε τη σειρά διορισµού του. Επειδή τα ταµεία 
αυτά ασφαλίζουν προσωπικό που διέπεται από τις ίδιες εργασιακές σχέσεις και 
το ίδιο µισθολόγιο η ένταξή τους στο νέο φορέα θεωρείται απαραίτητη. 
Επιπλέον η δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ 
βοηθήµατος θα συµβάλλει στην ουσιαστική αντιµετώπιση των οργανωτικών 
και διοικητικών προβληµάτων των εντασσόµενων ταµείων που ασφαλίζουν 
οµοειδείς κατηγορίες µισθωτών του δηµόσιου τοµέα, απασχολούµενων στα 
Σώµατα Ασφαλείας.

Ενόψει της σύστασης του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως ενιαίου φορέα Επικουρικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας των Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας,  κρίνεται σκόπιµη 
η ένταξη και του  Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ) στο 
φορέα αυτό ως Τοµέας µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Οι 
ασφαλισµένοι του κλάδου θα εξακολουθήσουν να έχουν τις ίδιες παροχές 
υγείας, αφού παραµένει σε ισχύ ο Κανονισµός Παροχών του κλάδου. Επιπλέον 
παρέχεται η δυνατότητα να µπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του Τοµέα 
και άλλοι εργαζόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία,  ώστε να τύχουν των 
συµπληρωµατικών παροχών αυτού. 

Τέλος, µε την ένταξη αυτή επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός των διοικητικών 
λειτουργιών  και η υποστήριξη των διαδικασιών του Τοµέα µέσω ενιαίων 
τεχνολογιών πληροφορικής.
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Με την παρ. 2 ορίζεται ότι στο συνιστώµενο Ταµείο θα λειτουργούν τρεις 
(3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) 
κλάδος υγείας.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι σε κάθε ένα κλάδο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α  
εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, 
πρόνοιας και ο κλάδος υγείας (ΚΥΥΑΠ), ως Τοµείς και κλάδος, αντίστοιχα, µε  
πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος. 
Ειδικότερα:
α) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται το Ταµείο Αρωγής 
Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.) ως Τοµέας Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.), το Επικουρικό Ταµείο 
Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.) ως Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Α.Υ.Π.Σ.) ως Τοµέας Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Α.Υ.Π.Σ.).

β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται  το  Ταµείο Αρωγής Αστυνοµικών 
(Τ.Α.ΑΣ.) ως Τοµέας Αρωγής Αστυνοµικών (Τ.Α.ΑΣ.), το Επικουρικό Ταµείο 
Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.) ως Τοµέας Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων και το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώµατος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) ως Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώµατος.

γ) Στον κλάδο υγείας εντάσσεται ο κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας 
Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων 
(Κ.Υ.Υ.Α.Π.).

Με τις παρ. 4 και 5 ορίζεται ότι οι Τοµείς αυτοί θα διέπονται από τις οικείες 
καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, 
καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας,  όπως αυτές  εκάστοτε 
ισχύουν και µεταφέρονται σε αυτούς όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 
των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων ταµείων. Η 
διατήρηση σε ισχύ των καταστατικών διατάξεων των εντασσόµενων φορέων 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς Τοµείς 
στο ΤΕΑΠΑΣΑ, κρίνεται απαραίτητη ώστε να µην επέλθει καµία µεταβολή στον 
τρόπο υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ βοηθήµατος. 
Επίσης, δεν αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των εντασσόµενων 
ασφαλισµένων.

Με την παρ. 6 ρυθµίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης των εκκρεµών αιτήσεων 
κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ για την παροχή επικουρικής 
σύνταξης, εφάπαξ βοηθήµατος και υγείας. Οι εκκρεµείς αιτήσεις θα 
εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τοµέα του κάθε κλάδου.

Άρθρο 
Σκοπός του ταμείου
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ο σκοπός του 
Ταμείου, ο οποίος είναι:
α) η παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήµατος από τους 
αντίστοιχους Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας 
στους ασφαλισµένους τους ή στα µέλη οικογένειάς τους και

β) η χορήγηση συµπληρωµατικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο Τοµέα 
στους ασφαλισµένους και στα µέλη οικογένειας τους κατά τα 
προβλεπόµενα από τον οικείο κανονισµό του Λογαριασµού Υγείας 
Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, όπως ισχύει.
Ο κλάδος Υγείας του Επικουρικού Ταµείου Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων 
(Κ.Υ.Υ.Α.Π.) συστήθηκε µε το ν.δ. 4019/1959 (Α΄248) και ο Κανονισµός 
του εγκρίθηκε µε την από 10/12/1959 – 25/1/1960(Β΄33/1960)   υ.α. Ο 
σκοπός του συνίστανται: α) στην κάλυψη µέρους των δαπανών για 
νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, που ανέρχεται στο ύψος 
του υπολοίπου της αναγνωρισµένης δαπάνης που δεν καλύπτει το 
Δηµόσιο, β) στην κάλυψη δαπανών για συµπληρωµατική νοσοκοµειακή και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, που δεν καλύπτει το Δηµόσιο και γ) 
χορήγηση επιδόµατος  τοκετού. Στην ασφάλισή του υπάγονται οι εν 
ενεργεία καθώς και οι συνταξιούχοι Αστυνοµικοί (της πρώην Αστυνοµίας 
Πόλεων), οι Ειδικοί Φρουροί της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Συνοριακοί 
Φύλακες, οι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης καθώς 
και τα µέλη των οικογενειών τους. Επί συνόλου ασφαλισµένων 67.000, οι 
27.000 είναι άµεσα ασφαλισµένοι και οι 40.000 έµµεσα ασφαλισµένοι. Οι 
καταβαλλόµενες εισφορές προς τον κλάδο είναι:
 για τους µέχρι 31/12/1992 ποσοστό 1,5% στις συντάξιµες αποδοχές 

(βασικός και επίδοµα χρόνου υπηρεσίας)
 για τους µετά την 1/1/1993 ποσοστό 1,5% στις συντάξιµες αποδοχές 

(σύνολο αποδοχών)
 για τους συνταξιούχους ποσοστό 1,5% στην κύρια σύνταξη.
Οι παροχές του κλάδου περιλαµβάνουν: νοσοκοµειακή περίθαλψη, 
φαρµακευτική περίθαλψη, οδοντιατρική περίθαλψη, πρόσθετη περίθαλψη, 
επίδοµα φυσιολογικού τοκετού.
Οι εν ενεργεία ασφαλισµένοι καλύπτονται µόνο για δαπάνες 
φαρµακευτικής περίθαλψης, επίδοµα τοκετού και κάποιες ειδικές παροχές 
υγείας (ορθοπεδικά, φυσικοθεραπείες κ.λπ.).

Άρθρο 
Πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται οι πόροι του 
Ταμείου. Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ αποτελούν οι 
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισµένου – εργοδότη, τα έσοδα 
από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων εντασσόµενων Ταµείων 
Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και κλάδου Υγείας, οι πρόσοδοι περιουσίας, 
η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών, και διευκρινίζεται ότι 
αυτοί περιέρχονται από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ 
στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τοµείς.
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Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο χρόνος 
ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε, καθώς 
και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη 
αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των 
αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που 
λειτουργούν στο ΤΕΑΠΑΣΑ Επίσης, στις περιπτώσεις που έχει 
πραγµατοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς οµοειδείς Τοµείς του 
Ταµείου ή άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη 
εφαρµογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΤΕΑΠΑΣΑ διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος αξιωµατικός της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, που προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών,

β) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανώτερο αξιωµατικό,
γ) Έναν εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώµατος, ανώτερο αξιωµατικό,
δ) Τέσσερις εκπροσώπους των ασφαλισµένων, που προτείνονται: ένας από 
κάθε µία από τις ακόλουθες οργανώσεις: ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΑΣΥ, Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης, 
και ένας από την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ

ε) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες 
δευτεροβάθµιες οργανώσεις του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής 
Χωροφυλακής και του Τοµέα Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, 
καθώς και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος.

στ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας αυτού.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ

Οι υπηρεσίες του Ταµείου διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 77 of 125



1. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονοµικού, 
2. Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών,
3. Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής,
4. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων.

Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά η 
διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του 
ταμείου µε τρόπο τέτοιο ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά 
την ψήφιση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό και ο Νοµικός Σύµβουλος µε έµµισθη εντολή που 
υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξης στο Ταµείο Αρωγής Αστυνοµικών 
µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που 
κατέχουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

2. Το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών που υπηρετεί στα εντασσόµενα ταµεία, κατά το χρόνο ένταξης 
τους στο ΤΕΑΠΑΣΑ, εξακολουθεί να υπηρετεί στο νέο Ταµείο.

3. Το προσωπικό που µεταφέρεται στο Ταµείο, τοποθετείται µε απόφαση του 
Προέδρου του Ταµείου.

4. Λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι Προϊστάµενοι του Ταµείου Αρωγής 
Αστυνοµικών, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι του ταµείου να 
διατηρήσουν τις θέσεις ευθύνης τους µέχρι 31-12-2009 και εξακολουθούν 
να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά την 31-12-2009 µέχρι την 
επανεπιλογή τους από το υπηρεσιακό συµβούλιο του Ταµείου ή την 
τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.

5. Όσον αφορά τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων των εντασσοµένων 
κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι προέρχονται από τα 
σώµατα ασφαλείας και είχαν τοποθετηθεί από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και 
του Πυροσβεστικού Σώµατος, τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου τόσοι όσες οι κενές θέσεις προϊσταµένων του Ταµείου, οι 
οποίες έχουν συσταθεί µε τον παρόντα νόµο. 

6. Η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών 
συνεχίζει να καλύπτει τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΕΑΠΑΣΑ µε το 
απαραίτητο αστυνοµικό, πυροσβεστικό και πολιτικό  προσωπικό.

7. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των εντασσόµενων 
φορέων του παρόντος κεφαλαίου, εξετάζονται από το Β΄ Κοινό Προσωρινό 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο.

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
 ρυθµίζονται θέµατα συνέχισης από το ΤΕΑΠΑΣΑ εκκρεµών δικών στα 
οποία διάδικοι είναι τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδοι,

 παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των ισχυουσών καταστατικών 
διατάξεων των τοµέων ασφάλισης, πρόνοιας και του κλάδου υγείας των 
εντασσόµενων ταµείων και ενοποίησής τους κατά κλάδο,

 δίνεται η δυνατότητα και καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπαγωγής 
στο Τοµέα Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων και των λοιπών 
εργαζοµένων στην Ελληνική Αστυνοµία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)

Άρθρο 
Σύσταση Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 
προβλέπεται η σύσταση, από την πρώτη του έκτου  µήνα µετά το µήνα 
δηµοσίευσης του νόµου αυτού, νέου φορέα πρόνοιας για τους 
απασχολούµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα µε την επωνυµία Ταµείο Πρόνοιας 
Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) ο οποίος θα λειτουργεί µε την µορφή Νοµικού 
Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θα έχει έδρα την Αθήνα 
και εντάσσονται σε αυτό ως Τοµείς µε πλήρη λογιστική και οικονοµική 
αυτοτέλεια έκαστος οι εξής φορείς πρόνοιας:
 το Ταµείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), ως Τοµέας 
Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

 το Ταµείο Προνοίας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων (ΤΑΠΠΕΛ), ως 
Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων,

 ο κλάδος Προνοίας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Εταιρειών Τσιµέντων (ΤΕΑΠΕΤ), ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού 
Εταιρειών Τσιµέντων,

 ο κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού 
Ιπποδροµιών,

 ο κλάδος Προνοίας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ), ως Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Εµπορικών Καταστηµάτων

 ο κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), ως Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Φαρµακευτικών Εργασιών

 ο κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), 
ως Τοµέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
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 ο κλάδος Πρόνοιας Λιµενεργατών του Ταµείου Προνοίας Εργαζοµένων στα 
Λιµάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τοµέας Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια

 ο κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισµού 
Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ), ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού 
Οργανισµού Εθνικού Θεάτρου

 το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης 
(Τ.Π.Π.Ο.Υ.Θ.), ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Υδρεύσεως 
Θεσσαλονίκης

 το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης 
(Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ.), ως Τοµέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος 
Θεσσαλονίκης

 ο κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς του Ταµείου 
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια (ΤΑ.Π.Ε.Λ.) ως Τοµέας Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς 

Πρόκειται για ασφαλιστικούς οργανισµούς µε µικρό αριθµό ασφαλισµένων, 
µεγάλα οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήµατα, ολιγάριθµό προσωπικό, 
χωρίς ενηµερωµένα µητρώα ασφαλισµένων.

Κριτήρια ένταξης είναι:
α) Όλοι οι εντασσόµενοι είναι µισθωτοί απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα.
β) Έχουν όλοι ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Όλα τα εντασσόµενα ταµεία δεν αντιµετωπίζουν άµεσα οικονοµικά 
προβλήµατα.

δ) Η χρηµατοδότηση του ταµείου γίνεται µόνο µε εισφορές ασφαλισµένων.

Με τη σύσταση του Ταµείου αυτού επιδιώκεται η άµεση αντιµετώπιση της 
πολυδιάσπασης των φορέων πρόνοιας των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα µε 
τη δηµιουργία ενός φορέα, γεγονός που θα συµβάλει στον εξορθολογισµό του 
συστήµατος ασφάλισης πρόνοιας και την αντιµετώπιση των σοβαρών 
προβληµάτων του. Μετά την ψήφιση του ν.2084/1992 οι από 1/1/1993 
ασφαλισµένοι έχουν τις ίδιες εισφορές και ενιαίες προϋποθέσεις καταβολής 
εφάπαξ βοηθήµατος και το ποσό του βοηθήµατος αυτού ισούται µε το 70% 
του µέσου όρου του συνόλου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας επί 
των οποίων έχουν γίνει κρατήσεις.

Ήδη, η αναλογία των νέων προς τους παλαιούς ασφαλισµένων για το 2008 θα 
φθάσει στους περισσότερους φορείς το 50%.

Με τη σύσταση του Ταµείου θα υπάρξει µεσοπρόθεσµα ουσιαστική 
αντιµετώπιση των οργανωτικών και διοικητικών προβληµάτων των 
ενοποιούµενων φορέων και κλάδων. Ειδικότερα, στην περίπτωση του εν λόγω 
Ταµείου, µε την εφαρµογή ολοκληρωµένων και  διαλειτουργικών 
πληροφοριακών συστηµάτων θα καταγραφούν οι ασφαλισµένοι και οι 
εργοδότες των φορέων, στοιχεία τα οποία στερούνται σήµερα οι 
ενοποιούµενοι φορείς.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι επιµέρους Τοµείς 
που απαρτίζουν το ΤΑΠΙΤ, θα εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες 
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καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων 
και από τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι στους ανωτέρω 
Τοµείς µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
ασφαλισµένων τους, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Η διατήρηση σε ισχύ των καταστατικών διατάξεων των εντασσόµενων 
φορέων πρόνοιας που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς Τοµείς στο ΤΑΠΙΤ, 
κρίνεται απαραίτητη ώστε να µην επέλθει καµία µεταβολή στον τρόπο 
υπολογισµού του εφάπαξ βοηθήµατος.

4. Με την παρ. 5 ρυθµίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης των εκκρεµών 
αιτήσεων κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ για την παροχή 
εφάπαξ βοηθήµατος. οι οποίες θα εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τοµέα του 
κάθε κλάδου.

Άρθρο 
Σκοπός του ταμείου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι σκοπός του ΤΑΠΙΤ είναι η 
καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος από τους αντίστοιχους Τοµείς Προνοίας στους 
ασφαλισµένους τους ή στα µέλη της οικογενείας τους κατά τα προβλεπόµενα 
από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τοµέων αυτών και της γενικότερης 
νοµοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 
Πόροι και περιουσία του ΤΑΠΙΤ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται ως πόροι και περιουσία του 
ΤΑΠΙΤ  οι πόροι και η περιουσία των εντασσόµενων φορέων που θα 
λειτουργούν ως Τοµείς, όπως οι πόροι αυτοί καθορίζονται από τις 
καταστατικές τους διατάξεις, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. Συνεπώς, δεν 
επέρχεται µεταβολή στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και 
ασφαλισµένου που σήµερα καταβάλλονται στους εντασσόµενους φορείς.

Επίσης, προβλέπεται ότι όλοι οι πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και 
παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδους προνοίας 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την 
ηµεροµηνία ένταξής τους στο ΤΑΠΙΤ στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τοµείς, 
δεδοµένου ότι είναι καθολικοί διάδοχοι των εντασσόµενων ταµείων και 
κλάδων.

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης 
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που 
έχε ι πραγµατοποιηθε ί στα εντασσόµενα ταµε ία κα ι κλάδους , 
συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί 
ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από 
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση 
των αντίστοιχων Τοµέων Προνοίας που λειτουργούν στο ΤΑΠΙΤ.

Ορίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος 
ασφάλισης σε διαφορετικούς Τοµείς του ταµείου ή άλλο φορέα πρόνοιας, 
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΤΑΠΙΤ διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ. 49 Α 
του Κανονισµού της Βουλής,

β) Οκτώ εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται:
Τέσσερις από τις οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις των 
Τοµέων:
 Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων
 Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών
 Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
και τέσσερις από τις οικείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις 
των υπόλοιπων Τοµέων.

γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

δ) Έναν ειδικό επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ. είναι 
κοινωνικοί εταίροι.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και γενικά λειτουργίας αυτού.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΤΑΠΙΤ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι υπηρεσίες του Ταµείου Πρόνοιας 
Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και 
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διακρίνονται σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες, οι οποίες 
διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
Α. Κεντρική Υπηρεσία

 Διεύθυνση Διοικητικού
 Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Μηχανογράφησης
 Διεύθυνση Επιθεώρησης 
 4 Διευθύνσεις Εφάπαξ Παροχών,
 Ένα Περιφερειακό Τµήµα Εφάπαξ Παροχών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων για την υποστήριξη όλων των 
υπηρεσιών του ταµείου.

Όλες οι ανωτέρω οργανικές µονάδες, πλην των τεσσάρων Διευθύνσεων 
Εφάπαξ Παροχών, αποτελούν ενιαίες µονάδες του ταµείου. Οι Διευθύνσεις 
Εφάπαξ Παροχών εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους των Τοµέων για θέµατα 
ασφάλισης και παροχών.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων 
Μετάλλου, οι οποίες µε απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να εξυπηρετούν και τους 
ασφαλισµένους των λοιπών Τοµέων.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι αρµοδιότητες του 
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης που συνίστανται στον προγραµµατισµό, 
συντονισµό και επαναξιολόγηση των δράσεων των επιµέρους υπηρεσιακών 
µονάδων που υπάγονται σε αυτή, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους σε 
όλους τους τοµείς, στην αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των 
αποτελεσµάτων τους και στη βελτίωση των σχέσεων µε τους 
συνεργαζόµενους φορείς, τους ασφαλισµένους και εργοδότες.

Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά η 
διάρθρωση και αρμοδιότητες των διευθύνσεων του ταμείου µε 
τρόπο τέτοιο ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά την ψήφιση 
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπ ικού των εντασσόμενων φορέων και κλάδων . 
Αναλυτικότερα:
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1. Το προσωπικό των εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων µεταφέρεται µε την 
ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΤΑΠΙΤ.

2. Προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού και της Εταιρείας Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης που υπηρετεί στο Ταµείο Πρόνοιας 
Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου και στο Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού 
Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να υπηρετεί για µία 
πενταετία στο ΤΑΠΙΤ.

3. Όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται µέχρι 31-12-2009 σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικών µονάδων του Ταµείου και εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά την 31-12-2009 µέχρι την 
επανεπιλογή τους από το υπηρεσιακό συµβούλιο του Ταµείου ή την 
τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται 
προϊστάµενοι µέχρι 31-12-2009 και διατηρούν το επίδοµα θέσης 
ευθύνης και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του 
Ταµείου. Εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταµένων οργανικών 
µονάδων στο Ταµείο πριν την 31-12-2009, οι ανωτέρω καταλαµβάνουν 
µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου, σύµφωνα µε τα ως άνω κριτήρια, 
την πρώτη θέση που θα κενωθεί.

4. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των εντασσόµενων 
κλάδων και φορέων στο ΤΑΠΙΤ  εξετάζονται από το Α’ Κοινό Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο. 

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι το ΤΑΠΙΤ  διαµέσου των Τοµέων που αποτελεί 
καθολικό διάδοχο των εντασσόµενων Ταµείου και κλάδων και υπεισέρχεται 
στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών.

Οι εκκρεµείς δίκες µε διάδικους τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδους 
συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΤΑΠΙΤ χωρίς διακοπή και οι αποφάσεις 
βαρύνουν τους αντίστοιχους Τοµείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)
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Άρθρο 
Ένταξη στο ΤΠΔΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στο Ταµείο 
Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) που συστήθηκε µε το Β.Δ.
3/13-7-1936, εντάσσονται, από την πρώτη του τέταρτου µήνα µετά το µήνα 
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, ως Τοµείς µε πλήρη λογιστική και 
οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος:
1. το Ταµείο Προνοίας Προσωπικού Εµπορικών , Βιοµηχανικών , 
Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ), 
ως Τοµέας Προνοίας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχανικών, 
Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους,

2. ο κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Ταµείου Νοµικών (ΤΕΑΠ-Ταµείου Νοµικών) ως Τοµέας Πρόνοιας 
Προσωπικού Ταµείου Νοµικών  και

3. ο κλάδος Προνοίας του Ταµείου Ασφαλίσεως Δηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) ως Τοµέας Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων. 

Με το ίδιο άρθρο, οι συσταθέντες µε τους ν.3232/2004 και ν.3607/2007 
κλάδοι Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου της 
Ελλάδος, µετονοµάζονται σε Τοµείς Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και 
Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος, κατ’ αντιστοιχία µε τους 
εντασσόµενους ως Τοµείς, κλάδους και ταµεία.

Κριτήρια ένταξης:
α) Όλοι οι εντασσόµενοι είναι εργαζόµενοι στο δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
β) Όλοι οι ασφαλισµένοι έχουν κύρια σύνταξη από το δηµόσιο ή σε κάθε 
περίπτωση συνταξιοδοτούνται µε δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

γ) Όλα τα ταµεία έχουν αποθεµατικά και δεν θα εµφανίσουν σύντοµα 
οικονοµικά προβλήµατα.

δ) Η χρηµατοδότηση του ταµείου γίνεται µόνο µε εισφορές ασφαλισµένων.

Με την ένταξη επιδιώκεται:
1. η αντιµετώπιση της πολυδιάσπασης των φορέων πρόνοιας των υπαλλήλων 
του δηµοσίου,

2. η αποτελεσµατική παρακολούθηση της κείµενης νοµοθεσίας,
3. η καθιέρωση εφαρµογής ενιαίων κανόνων διοίκησης και λειτουργίας προς 
την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των υπαρχόντων σοβαρών 
οργανωτικών και λειτουργικών προβληµάτων,

4. η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας και 

5. η µείωση διοικητικών δαπανών που θα προέλθει από τη δηµιουργία ενιαίας 
διοίκησης.

Στην παρ.2 προβλέπεται ότι οι Τοµείς θα διέπονται από τις οικείες 
καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόµενου Ταµείου και κλάδων και 
τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
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Στην παρ.3 προβλέπεται ότι στους ανωτέρω Τοµείς µεταφέρονται όλα τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων τους. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται το ύψος των παρεχόµενων από το εντασσόµενο ταµείο και 
κλάδους εφάπαξ βοηθηµάτων.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι εκκρεµείς αιτήσεις κατά τον χρόνο ένταξης στο 
ΤΠΔΥ  για την παροχή εφάπαξ βοηθήµατος θα εξετάζονται από τον αντίστοιχο 
Τοµέα.

Άρθρο 
Πόροι και περιουσία του ΤΠΔΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι, πόροι του ΤΠΔΥ  είναι, 
εκτός από τους προβλεπόµενους υπέρ του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων 
Υπαλλήλων και των Τοµέων  Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ορθοδόξου 
Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος, και όλοι οι πόροι και τα έσοδα που 
προβλέπονται από τα εντασσόµενα ταµεία και κλάδους πρόνοιας και οι οποίοι 
περιέρχονται στους αντίστοιχους τοµείς.

Επειδή υπάρχουν ταµεία, όπως το ΤΑΔΚΥ, που οι εισφορές των ασφαλισµένων 
και εργοδοτών, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους είναι ενιαία 
στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και επειδή µέχρι σήµερα 
τα ταµεία δεν εφάρµοσαν τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2335/1995 που 
προέβλεπαν το διαχωρισµό τους κατά κλάδο, κρίνεται απαραίτητη η έκδοση 
υπουργικής απόφασης µε την οποία να κατανέµονται οι πόροι, καθώς και το 
σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΔΚΥ, κατά την αναλογία 
του ποσοστού των εισφορών των νέων ασφαλισµένων.

Με τις εν λόγω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να 
υφίστανται οι θεσπισµένοι πόροι υπέρ ενός εκάστου Τοµέα για τη διασφάλιση 
των οικονοµικών δυνατοτήτων του Ταµείου και των παροχών προς τους 
ασφαλισµένους τους.

Άρθρο 
Χρόνος ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει 
πραγµατοποιηθεί στο εντασσόµενο ταµείο και κλάδους συµπεριλαµβανοµένου 
και του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί, καθώς και ο χρόνος 
που έχει προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι έχει 
πραγµατοποιηθεί στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τοµέων Προνοίας που 
λειτουργούν στο ΤΠΔΥ.

Επίσης, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος 
ασφάλισης σε διαφορετικούς Τοµείς του ταµείου ή άλλο φορέα πρόνοιας, 
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
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Άρθρο 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΤΠΔΥ διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ. 49 Α 
του Κανονισµού της Βουλής,

β) Έξι εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται από τις οικείες 
οργανώσεις, ως εξής:
 Τέσσερις από την ΑΔΕΔΥ,
 Ένας από την ΠΟΕ-ΟΤΑ και
 Ένας από τους ασφαλισµένους του πρώην ΤΠΟΕΚΕ.

γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

δ) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
στ) Έναν ειδικό επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ. είναι 
κοινωνικοί εταίροι.

Άρθρο 
Διοικητική οργάνωση του ΤΠΔΥ

Οι υπηρεσίες του ΤΠΔΥ αναδιαρθρώνονται και συγκροτούνται σε 
επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, που αποτελείται από τις ακόλουθες 
οργανικές μονάδες:
1. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονοµικού
2. Τρεις Διευθύνσεις Εφάπαξ Παροχών 
3. Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής
4. Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου
5. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων

Οι οργανικές µονάδες 1,3,4 και 5 αποτελούν ενιαίες υπηρεσιακές µονάδες, ενώ 
οι τρεις Διευθύνσεις Εφάπαξ Παροχών εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους των 
Τοµέων.

Άρθρο 
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης που συνίστανται στον 
προγραµµατισµό, συντονισµό και επαναξιολόγηση των δράσεων των 
επιµέρους υπηρεσιακών µονάδων που υπάγονται σε αυτή, µε σκοπό τη διαρκή 
βελτίωσή τους σε όλους τους τοµείς, στην αξιολόγηση του κόστους και της 
ποιότητας των αποτελεσµάτων τους και στη βελτίωση των σχέσεων µε τους 
συνεργαζόµενους φορείς, τους ασφαλισµένους και εργοδότες.
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Άρθρο 
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζονται αναλυτικά η 
διάρθρωση και αρμοδιότητες των διευθύνσεων του ταμείου µε 
τρόπο τέτοιο ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν άµεσα µετά την ψήφιση 
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ρυθμίζονται θέματα 
προσωπικού του εντασσόμενου φορέα και κλάδων. Αναλυτικότερα:
1. Το προσωπικό του εντασσόµενου Ταµείου και κλάδων µεταφέρεται, 
σύµφωνα µε τη διάταξη, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική 
θέση που κατέχει στο ΤΠΔΥ και η τοποθέτησή του διενεργείται µα 
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ..

2. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι 
οργανικών µονάδων των εντασσόµενων κλάδων και φορέων: 
 Τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας σε θέσεις προϊσταµένων 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του Ταµείου και 
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της 
θητείας µέχρι την επανεπιλογή τους από το υπηρεσιακό συµβούλιο του 
Ταµείου ή την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.

 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου µε 
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, εκείνοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να 
θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της θητείας και διατηρούν το 
επίδοµα θέσης ευθύνης και εάν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στο Ταµείο πριν τη λήξη της 
θητείας τους, οι ανωτέρω συµµετέχουν µαζί µε τους λοιπούς 
υπαλλήλους του Ταµείου στην επιλογή προϊσταµένων.

Άρθρο 
Σύσταση Προσωρινού Β’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται πενταμελές 
Προσωρινό Β’ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο,  το οποίο θα 
λειτουργήσει μέχρι τη συγκρότηση του οριστικού και το οποίο 
είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού των εντασσόμενων κλάδων και φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ και στο ΤΠΔΥ.
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Μετά την ένταξη των ταµείων στον ενιαίο φορέα, τα υπηρεσιακά συµβούλια 
των εντασσόµενων φορέων καταργούνται και θα πρέπει να συσταθεί νέο 
υπηρεσιακό συµβούλιο.

Για τη σύσταση του νέου υπηρεσιακού συµβουλίου απαιτείται η συµµετοχή 
και δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, για την εκλογή των οποίων απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΔΙΚΠΡ/
Φ80/32/9026/26-09-1988 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ήτοι: 
προκήρυξη εκλογών, κατάρτιση πινάκων εκλογέων, οριστικοποίηση αυτών, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, σύνταξη πινάκων υποψηφιοτήτων, ενστάσεις, 
οριστικοποίηση πινάκων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ., και όλα αυτά σε 
συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται από την εν λόγω αποφαση.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η σύσταση 
προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων του προσωπικού

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι το ΤΠΔΥ  διαµέσου των Τοµέων του αποτελεί 
καθολικό διάδοχο του εντασσόµενου Ταµείου και κλάδων και υπεισέρχεται 
στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών.              

Οι εκκρεµείς δίκες µε διάδικους το εντασσόµενο Ταµείο και κλάδους 
συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΤΠΔΥ  χωρίς διακοπή και οι αποφάσεις 
βαρύνουν τους αντίστοιχους Τοµείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(ΟΠΑΔ)

Άρθρο 
Ένταξη στον ΟΠΑΔ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού το Ταμείο Υγείας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) που προήλθε 
ύστερα από την ενοποίηση των παραρτημάτων του Κλάδου 
Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων  (ΚΑΔΚΥ) σε ενιαίο φορέα με το ν.1422/1984 (Α, 27), 
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εντάσσεται  από την πρώτη του τέταρτου μήνα από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου στον Οργανισμό Περίθαλψης 
Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), ως Τομέας με πλήρη λογιστική 
και οικονομική αυτοτέλεια. 
Κύριος λόγος για την ένταξη αυτή είναι η µείωση του αριθµού φορέων 
ασφάλισης στα πλαίσια εξορθολογισµού του ασφαλιστικού συστήµατος µε τη 
δηµιουργία οργανισµών µε ασφαλιστική ενότητα και στόχο: 
α) την καθιέρωση εφαρµογής ενιαίων κανόνων διοίκησης και λειτουργίας προς 
την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των υπαρχόντων σοβαρών οργανωτικών 
και λειτουργικών προβληµάτων, β) τη δηµιουργία ενιαίων και σύγχρονων 
πληροφοριακών συστηµάτων, γ) τον εξορθολογισµό των δαπανών 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, αφού θα µπορούν να αναπτυχθούν ενιαίοι 
µηχανισµοί προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, που θα περιορίσουν 
σηµαντικά την αλόγιστη αύξησή τους, δ) την εξασφάλιση ισχυρής 
διαπραγµατευτικής δυνατότητας στην ενιαία Διοίκηση του Ταµείου µε µεγάλο 
αριθµό ασφαλισµένων, µε τους παρόχους υγείας (θεραπευτήρια, ιδιωτικές 
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κλπ.)  

Με τις διατάξεις της παρ. 2 συνιστάται στον ΟΠΑΔ από την ίδια ως άνω 
ηµεροµηνία «Τοµέας Υγείας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΤΥΔΚΥ) 
µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια, στον οποίο υπάγονται  
υποχρεωτικά: α) οι ασφαλισµένοι  του εντασσόµενου Ταµείου  β) οι εφεξής 
διοριζόµενοι  µε την ιδιότητα µε την οποία θα ασφαλίζονταν  υποχρεωτικά  
στο εντασσόµενο Ταµείο και γ) οι συνταξιούχοι, καθώς και δ) τα µέλη 
οικογενείας των παραπάνω κατηγοριών.
Στον εν λόγω Τοµέα µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις  
των ασφαλισµένων του εντασσόµενου Ταµείου,  ανεξάρτητα από τη χρονική 
περίοδο ασφάλισής τους σε αυτό  και εκκρεµείς αιτήσεις  εξετάζονται πλέον 
από τον εν λόγω Τοµέα Υγείας.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι,  σκοπός του Τοµέα  είναι η 
παροχή υγειονοµικής περίθαλψης (παροχές σε είδος και σε χρήµα)  στους   
ασφαλισµένους του. Ο Κανονισµός Παροχών του εντασσόµενου Ταµείου, 
σύµφωνα  µε την Υ.Α. 434/1311/1992 (Β,22/1993,  όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, καθίσταται εφεξής κανονισµός παροχών του Τοµέα, που µπορεί να 
τροποποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών, 
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας, ύστερα 
από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΠΑΔ.  Επίσης προβλέπεται ότι µε την ίδια 
διαδικασία εγκρίνεται νέος κανονισµός παροχών υγείας  σε είδος και σε χρήµα, 
µε τον οποίο καθορίζεται  η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος 
και η διαδικασία χορήγησής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.  Ο Τοµέας 
εξυπηρετείται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΟΠΑΔ  .  

Με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 προβλέπεται ότι η Διοίκηση και 
διαχείριση του Τοµέα  ασκείται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΠΑΔ, το 
οποίο συνάπτει συµβάσεις ενιαία µε τους παρόχους υγείας για τους 
ασφαλισµένους  τόσο του ΟΠΑΔ όσο και αυτών του Τοµέα. Συµβάσεις που 
βρίσκονται σε ισχύ, δύναται να αναθεωρούνται εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία λειτουργίας του Τοµέα και συνάπτονται νέες. Μέχρι τότε, 
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εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη συναφθείσες έναντι του ΟΠΑΔ. Επίσης, 
ορίζεται ότι οι εργασίες του Τοµέα εκτελούνται από το προσωπικό  του 
εντασσόµενου  Ταµείου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών.

Άρθρο 
Πόροι του Τομέα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι πόροι  και η 
περιουσία του  Τομέα  που εντάσσεται στον ΟΠΑΔ. Αυτοί είναι οι ίδιοι 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του εντασσόµενου Ταµείου ή άλλες 
γενικές ή ειδικές διατάξεις, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ.
Όλοι οι πόροι, τα έσοδα, η κινητή και ακίνητη περιουσία  του εντασσόµενου 
Ταµείου, περιέρχονται στον αυτοτελή Τοµέα και αποτελούν έσοδα και 
περιουσία του Τοµέα αυτού. Συνεπώς δεν επέρχεται µεταβολή στο ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου που σήµερα 
καταβάλλονται στον εντασσόµενο φορέα.

Άρθρο 
Διοικητική Οργάνωση του Τομέα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τη λειτουργία του Τοµέα, συνιστάται 
στον ΟΠΑΔ, πέραν των διευθύνσεων που προβλέπονται στον Οργανισµό του, 
και µία Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών Τοµέα Υγείας Δηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση του Οργανισµού 
και η οποία διαρθρώνεται  σε:
 Τµήµα Εσόδων 
 Τµήµα Παροχών Υγείας 
 Τµήµα Λογιστηρίου και 
 Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης, 
και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές τους.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα 
προσωπικού του εντασσόμενου Ταμείου. Ειδικότερα:
1. Το προσωπικό του εντασσόµενου Ταµείου µεταφέρεται µε την ίδια 
εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στον ΟΠΑΔ.

2. Όσον αφορά τους µονίµους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων του εντασσόµενου ταµείου: 
 Τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας σε θέσεις προϊσταµένων 
των αντίστοιχων οργανικών µονάδων που συνιστώνται µε τον παρόντα 
νόµο.
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 Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΔ µε κριτήριο 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου 
αντίστοιχου επιπέδου σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων στις συσταθείσες 
οργανικές µονάδες, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, 
εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάµενοι για το υπόλοιπο της 
θητείας και διατηρούν το επίδοµα θέσης ευθύνης.

3. Τέλος, προβλέπεται ότι τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του 
µεταφερόµενου προσωπικού εξετάζονται από το υπηρεσιακό συµβούλιο 
του ΟΠΑΔ.

Άρθρο 
Οικονομική και λογιστική λειτουργία του Τομέα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται ότι τα θέματα της 
οικονομικής οργάνωσης, λογιστικής λειτουργίας και διαχείρισης, 
κατάρτισης ισοζυγίων , προϋπολογισμών , ισολογισμών , 
απολογισμών κ.λπ. διενεργούνται  από την υπηρεσία του Τομέα. 
Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας διενεργούνται από την κεντρική 
υπηρεσία του ΟΠΑΔ και ο Τοµέας συµµετέχει στις δαπάνες αυτές κατά  
ποσοστό που καθορίζεται από το λόγο των εσόδων του Τοµέα από εισφορές 
ασφαλισµένων προς το σύνολο των εισφορών των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ.
Λαµβάνεται µέριµνα ώστε στο µεταφερόµενο προσωπικό  να εξακολουθούν να 
καταβάλλεται  το οικονοµικό κίνητρο του άρθρου 63, παρ. 6 του ν.3518/2006. 
Τέλος, ο Τοµέας αναλαµβάνει τις δαπάνες για τη συνταξιοδότηση του 
µεταφερόµενου προσωπικού, το οποίο διατηρεί το ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 17 του άρθρου 4 του ν.3513/2006.

Άρθρο 
Σύνθεση και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΔ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 διευρύνεται το Δ.Σ. του  ΟΠΑΔ µε  δύο µέλη 
– εκπροσώπους των εργαζοµένων στους ΟΤΑ. 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του 
ΟΠΑΔ ασκούν για λογαριασµό του Τοµέα και τις αρµοδιότητες του Δ.Σ. του 
εντασσόµενου Ταµείου.

Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο ΟΠΑΔ  διαµέσου του 
Τοµέα αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του εντασσόµενου Ταµείου και  
υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού.
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Επίσης, ρυθµίζονται δικαστικά θέµατα, στα οποία διάδικος είναι το 
εντασσόµενο Ταµείο και ορίζεται ότι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται 
υπέρ ή κατά του εντασσόµενου ταµείου ισχύουν έναντι του Τοµέα Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 
Υποχρεώσεις προς τους Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 
ρυθµίζεται το ασφαλιστικό καθεστώτος των εργαζοµένων – ασφαλισµένων και 
συνταξιούχων της ΔΕΗ όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 34 του ν.
2773/1999, ώστε οι πόροι και ο τρόπος κάλυψης αυτών να µην αλλάξει. 
Επειδή οι πόροι του ΟΑΠ – ΔΕΗ αποτελούν σήµερα περιουσία που παραµένει 
ενσωµατωµένη στη ΔΕΗ, είχε αποφασιστεί, κατά την ψήφιση του ν.
2773/1999, ότι αυτοί καταβάλλονται ως αντιπαροχή του γεγονότος ότι το 
ποσό της αποτίµησης της περιουσίας του ΟΑΠ – ΔΕΗ παραµένει 
ενσωµατωµένο και το Δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει 
κατ’ έτος, ως πόρο στον ΟΑΠ – ΔΕΗ, από τον κρατικό προϋπολογισµό, ποσό 
ίσο προς τη διαφορά των εσόδων του ΟΑΠ – ΔΕΗ µείον τις παροχές, ώστε να 
διασφαλίζεται η χρηµατοδότηση για την κοινωνική ασφάλιση στο µέτρο και 
τον τρόπο που αυτή παρεχόταν ήδη, δυνάµει του ν.4491/1966, από τη ΔΕΗ 
που µέχρι τότε λειτουργούσε και ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσό 
αυτό αυτονοήτως αφαιρείται κάθε έτος από την περιουσία του φορέα που 
παραµένει ενσωµατωµένη στην περιουσία της ΔΕΗ.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση το Κράτος εξακολουθεί να εγγυάται έναντι των 
συνιστώµενων για κάθε κλάδο του ΟΑΠ – ΔΕΗ Τοµέων - και για λογαριασµό 
της ΔΕΗ – τις καταβολές αυτές και εποµένως τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων δεν θίγονται κατ’ ουδέν. Παράλληλα, η θεσµοθέτηση πλειόνων 
διαφορετικών Τοµέων– έναν για κάθε υφιστάµενο κλάδο του  ΟΑΠ–ΔΕΗ – 
διασφαλίζει έτι περαιτέρω τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των τελευταίων, υπό 
την σαφή έννοια ότι δεν µπορούν να διατεθούν για άλλο, εκτός από τον 
επιδιωκόµενο και ήδη καθορισµένο σκοπό.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ρυθµίζεται το θέµα της 
κατανοµής, στους Τοµείς,  της περιουσίας του ΟΑΠ – ΔΕΗ όπως αυτή 
προσδιορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 34 του ν.
2773/1999. Προβλέπεται η περιουσία µετά την επικαιροποίησή της στις 
31/12/2007 µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να κατανεµηθεί, κατά 
αναλογία του ποσοστού των εισφορών που παρακρατείται, σε κάθε 
συνιστώµενο Τοµέα.
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Προβλέπεται επίσης η περιουσία, µετά την κατανοµή και µεταφορά της σε 
κάθε συνιστώµενο Λογαριασµό, να επικαιροποιείται σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 34 του ν.2773/1999.

Άρθρο 
Θέματα προσωπικού

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι η κατανοµή του προσωπικού 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι εντάσσονται σε 
διαφορετικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του προσωπικού της 
ΔΕΗ που είναι αποσπασµένο στον ΟΑΠ-ΔΕΗ, γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε συνεκτίµηση αίτησης 
προτίµησης.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που αποσπώνται 
ή διατίθενται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου αυτού, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στους φορείς αυτούς, 
υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 διατηρούνται τα δικαιώματα των 
μονίμων υπαλλήλων των φορέων που καταργούνται με τον νόμο 
αυτό, τα οποία απορρέουν από τον ν.103/1975 για τη λήψη 
εφάπαξ βοηθήματος.
Οι υπάλληλοι των ν.π.δ.δ. που δεν υπάγονταν στην ασφάλιση άλλου φορέα 
πρόνοιας ασφαλίστηκαν από το 1975 και εφεξής στο καθεστώς του ν.
103/1975 για τη λήψη εφάπαξ βοηθήµατος. Από την παράγραφο β του 
άρθρου 3 του παραπάνω νόµου προβλέφθηκε ότι οι υπαγόµενοι υπάλληλοι  
ν.π.δ.δ. στην ασφάλιση φορέα πρόνοιας δύνανται µετά την έκδοση 
προεδρικού διατάγµατος να λαµβάνουν συµπληρωµατικό εφάπαξ βοήθηµα, 
εφόσον το καταβαλλόµενο εφάπαξ βοήθηµα από το φορέα πρόνοιας, στο 
οποίο ασφαλίζονται, υπολείπεται του προβλεπόµενου από τον ν.103/1975 
εφάπαξ βοηθήµατος.

Με βάση την παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη εκδόθηκαν προεδρικά 
διατάγµατα από ορισµένα ν.π.δ.δ., και το προσωπικό τους ενώ είχε φορέα 
πρόνοιας, δηµιουργήθηκαν και ειδικοί λογαριασµοί για την καταβολή 
συµπληρωµατικού εφάπαξ βοηθήµατος.

Επειδή µε τον παρόντα νόµο τα ασφαλιστικά ταµεία µε την σηµερινή τους 
µορφή εντάσσονται ως τοµείς σε άλλα ταµεία και για να µη στερηθούν οι 
υπάλληλοι το συµπλήρωµα εφάπαξ, προτείνεται η θέσπιση της διάταξης 
αυτής, µε την οποία κατοχυρώνονται τα δικαιώµατά τους.

Άρθρο 
Διοικητές και Πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Νεο_Ασφαλιστικο_Αιτιολογικη  Page 94 of 125



Με τις διατάξεις της παρ. 1 τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής 
Επιλογής των Διοικητών και Προέδρων των Διοικητικών Συµβουλίων όλων των 
Φ.Κ.Α..
Ειδικότερα ορίζονται : 
 Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής ο επί τιµή Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Μέλη της Επιτροπής:
 ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 τρεις (3) Πρόεδροι ή και Γενικοί Γραµµατείς προερχόµενοι από τις 
οργανώσεις και τους φορείς των κοινωνικών εταίρων

 ο Διοικητής ή Υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος
 ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή αυτή επιλέγει τον υποψήφιο Διοικητή ή Πρόεδρο του ΦΚΑ, τον 
οποίο ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προτείνει στην 
Επιτροπή επιλογής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής.

Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται κατά ενιαίο τρόπο η επιλογή όλων των 
Διοικητών και Προέδρων των Δ.Σ. των ΦΚΑ και επιτυγχάνεται η απλούστευση 
της διαδικασίας επιλογής τους µε τον πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρείται η επιλογή του Προέδρου του Δ.Σ. του 
ΤΕΑΠΑΣΑ διότι πρόκειται για φορέα που ασφαλίζει Σώµατα Ασφαλείας, 
Πρόεδρος του οποίου διορίζεται ανώτατος αξιωµατικός της Ελληνικής 
Αστυνοµίας.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει 
διοριστεί Διοικητής ή Πρόεδρος κατά την ηµεροµηνία ένταξης των φορέων και 
κλάδων, προσωρινά καθήκοντα Διοικητή ή Προέδρου αναλαµβάνει µέλος του 
Δ.Σ. που ορίζεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι Πρόεδροι 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν την ευθύνη της εποπτείας και του 
ελέγχου των υπηρεσιών του ταµείου, εκπροσωπούν το ταµείο ενώπιον κάθε 
αρχής, αναθέτουν σε τρίτους, µετά από έγκριση του αρµοδίου Υπουργού, τη 
µελέτη επίλυσης θεµάτων που απασχολούν το ταµείο και αξιολογούν τα 
πορίσµατα αυτών, υπογράφουν, κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ., τις συµβάσεις 
που συνάπτει το ταµείο και γενικά έχουν την ευθύνη της δράσης και της γένει 
εύρυθµης λειτουργίας αυτού.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι οι αρµοδιότητες της παρ. 3 
ισχύουν για τους Προέδρους των φορέων που συστήνονται µε τον παρόντα 
νόµο καθώς και για τους Προέδρους των υφιστάµενων φορέων για τους 
οποίους δεν έχουν καθοριστεί αρµοδιότητες.

Άρθρο 
Κυβερνητικός Επίτροπος
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο 
ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Επιτρόπου που 
συμμετέχει στα Δ.Σ. των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ο ρόλος του Κυβερνητικού 
Επιτρόπου.

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 δίνεται η δυνατότητα στον 
Κυβερνητικό Επίτροπο να αναστείλει την εκτέλεση αποφάσεων Δ.Σ. για 
λόγους νοµιµότητας και καθορίζεται η διαδικασία άρσης της διαφωνίας αυτής. 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον Κυβερνητικό Επίτροπο να αναστείλει 
εφάπαξ και έως την επόµενη συνεδρίαση αποφάσεις του Δ.Σ. για θέµατα που 
αφορούν στα συµφέροντα του Ταµείου.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ο Κυβερνητικός Επίτροπος πρέπει 
απαραίτητα και επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης να καλείται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ..

Με τις διατάξεις της παρ. 5, καθορίζεται ότι ο τρόπος άρσης 
διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου επί αποφάσεων του Δ.Σ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι ίδιος με αυτόν που ισχύει για τους άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεδοµένου ότι µε τον α.ν. 1846/1951, η 
άρση διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου επί αποφάσεων του Δ.Σ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ γινόταν µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Άρθρο 
Λογιστική και οικονομική λειτουργία των νέων ασφαλιστικών 
οργανισμών, των εντασσόμενων ως Τομέων, Κλάδων και 

Λογαριασμών και του ΤΥΔΚΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθµίζονται όλα τα θέµατα της 
οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των ασφαλιστικών 
οργανισµών, προκειµένου να αντιµετωπίζονται οργανωτικά και λειτουργικά 
ζητήµατα, τα οποία προκύπτουν από τις εντάξεις των φορέων και κλάδων και 
από την προβλεπόµενη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων, των 
τοµέων και λογαριασµών.

Καθορίζεται ο τρόπος σύστασης των νέων φορέων ασφαλιστικών οργανισµών 
και η διαδικασία ένταξης των φορέων, κλάδων και λογαριασµών µε την 
µεταφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού.

Ρυθµίζεται η λογιστική διαδικασία κατά την πρώτη εφαρµογή των 
ενοποιήσεων των φορέων, τη σύσταση των τοµέων, κλάδων και 
λογαριασµών, καθώς και θέµατα µεταβίβασης ή διαχωρισµού της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας και µεταφοράς στοιχείων των εντασσόµενων φορέων και 
κλάδων.
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Ορίζεται το οικονοµικό και λογιστικό έτος  κατά το πρώτο έτος λειτουργίας 
των νέων ασφαλιστικών οργανισµών, η διαδικασία κατάρτισης του 
προϋπολογισµού και το περιεχόµενό του κατά φορέα, κλάδο, τοµέα και 
λογαριασµό, τα είδη του προϋπολογισµού, οι προσαρτώµενοι σε αυτόν 
πίνακες και ο τρόπος έγκρισής του.
         
Καθορίζεται ο τρόπος επιµερισµού των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 
στους τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς και ρυθµίζεται ο τρόπος κατάρτισης 
του προϋπολογισµού ανά φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό από τις 
υπηρεσίες του φορέα.

Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα µεταβίβασης πιστώσεων µε επιτροπικά εντάλµατα 
από το Δ.Σ. του φορέα, προς τους δευτερεύοντες διατάκτες και γενικά ο 
τρόπος εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού .

Επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας αποσβέσεων της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, 
κλάδων ή λογαριασµών.

Ορίζεται ότι µε υπουργικές αποφάσεις µετά από πρόταση του Δ.Σ. των 
φορέων, θα εκδοθούν νέοι Κανονισµοί Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής 
Λειτουργίας, που θα ρυθµίζουν τα αντίστοιχα θέµατα, καθώς και όποια άλλη 
λεπτοµέρεια απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των φορέων. 

Ειδικά, για τους εντασσόµενους στον ΟΑΕΕ φορείς και κλάδους ορίζεται 
εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του Κανονισµού Οικονοµικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ και για τους εντασσόµενους 
στο ΤΕΑΔΥ οι διατάξεις του κανονισµού του.

Άρθρο 
Παραγραφές απαιτήσεων υπέρ και κατά Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΚΑ)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθµίζονται θέµατα παραγραφής χρεών 
προς τους ΦΚΑ και αξιώσεων κατά των ΦΚΑ. Από τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού εξαιρείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ.

Άρθρο 
Γενικά θέματα

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1, ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να τροποποιούνται οι 
διατάξεις των άρθρων σχετικά τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Δ.Σ., 
των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ και των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ του παρόντος νόµου,  καθώς και οι αρµοδιότητες των 
Προέδρων των ασφαλιστικών οργανισµών.
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2. Με τις παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι οι αποδοχές των Προέδρων των Δ.Σ., 
των µελών, καθώς και ο αριθµός των κατά µήνα συνεδριάσεων αυτών, 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

3. Με την παρ. 4 ορίζεται ότι παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις τροποποίησης 
και συµπλήρωσης των καταστατικών διατάξεων των κλάδων και φορέων και 
µετά την ένταξή τους σε νέους ή ήδη υφιστάµενους φορείς.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι οι συµβάσεις µε νοµικά 
πρόσωπα φορέων οι οποίοι µε τον παρόντα νόµο εντάσσονται σε άλλο φορέα, 
ισχύουν έναντι του διάδοχου φορέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις 
επιµέρους διατάξεις του παρόντος νόµου ή εάν αποφασίσει διαφορετικά το 
Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα στον οποίο εντάσσονται.

5. Με τις παρ. 6 και 7 ρυθμίζονται  θέματα εκκρεμών δικών των 
εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων καθώς και θέματα 
λειτουργίας των Ταμείων στην περίπτωση που προβλέπεται 
διαφορετική ημερομηνία ένταξης των κλάδων τους σε 
περισσότερους του ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

6. Με τις διατάξεις της παρ. 8, ορίζεται ότι η παρ. 20 του άρθρου 
6 του ν.3029/2002 (Α΄160) εφαρμόζεται και στα συνιστώμενα με 
τον παρόντα νόμο ταμεία πρόνοιας και τους τομείς που τα 
αποτελούν.
Με τις διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 6 του ν.3029/2002 (Α΄160) δόθηκε η  
δυνατότητα στα υφιστάµενα ταµεία ασφάλισης που λειτουργούν ως ν.π.δ.δ. ή 
ως κλάδοι των ταµείων αυτών,  που χορηγούν εφάπαξ παροχές να 
µετατρέπονται σε ν.π.ι.δ. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την προϋπόθεση 
ότι καταβάλλονται οι εισφορές µόνο από τους εργαζόµενους ασφαλισµένους 
των φορέων αυτών.

Η ρύθµιση αυτή έγινε προκειµένου στο µέλλον οι φορείς πρόνοιας, που 
καταβάλλουν εφάπαξ βοηθήµατα, να µην λειτουργούν µε την µορφή ν.π.δ.δ. 
και να µην ανήκουν στην σφαίρα της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται από 
το Κράτος, όπως ακριβώς συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση είχε κινηθεί προγενέστερα και ο ν.2676/1999 
(άρθρο 31), µε τον οποίο καταργήθηκαν 47 Ταµεία Προνοίας Δικηγόρων,που  
λειτουργούσαν ως ν.π.δ.δ. και µετατράπηκαν σε φορείς σωµατειακής µορφής, 
αλλά και ο νόµος 2084/1992 (άρθρο 37), µε το οποίο καθιερώθηκε εισφορά 
µόνο των ασφαλισµένων, που υπάγονται στην ασφάλιση φορέα πρόνοιας 
µετά την 1-1-1993,που είχε ως σκοπό την διευκόλυνση της µετατροπής των 
φορέων αυτών ως ν.π.ι.δ.
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Επειδή µε το παρόν ασφαλιστικό  νοµοσχέδιο συνιστώνται ταµεία, στα οποία 
εντάσσονται, ως αυτοτελείς τοµείς, ταµεία προνοίας ή κλάδοι  
επαναλαµβάνεται η διάταξη του ν.3029/2002, µε την οποία  παρέχεται η 
δυνατότητα της µετατροπής των αυτοτελών τοµέων πρόνοιας σε ν.π.ι.δ..

7. Με τις παρ. 9, 10 και 11 επιδιώκεται, στο πλαίσιο της συνεργασίας και 
της αλληλεγγύης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της επίτευξης 
οικονοµιών κλίµακας και εξοικονόµησης δαπανών, η υποχρέωση της στέγασης 
των φορέων σε δικά τους κτίρια, που ανήκουν σε αυτοτελείς Τοµείς τους, µε 
καταβολή µηνιαίας αποζηµίωσης χρήσης ή σε κτίρια ιδιοκτησίας άλλων 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, µε καταβολή µισθώµατος, το ύψος των 
οποίων θα καθορίζεται κατ’ αντικειµενικό τρόπο µε βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 7 παρ.2 και 3 και 8-10 του Π.Δ. 34/1995.

Στην περίπτωση που δεν καθίσταται, για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας, 
εφικτή η ως άνω στέγαση, παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς να 
προβαίνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ.715/79, στην αγορά ή 
µίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

8. Με τις διατάξεις της παρ. 12 ορίζεται ότι οι εντασσόµενοι φορείς και 
κλάδοι κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής 
τους.

9. Με την παρ. 13 ορίζεται ότι οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµενων 
φορέων και κλάδων, καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής τους, εκτός 
εάν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.

10. Με την παρ. 14 ορίζεται ότι µε τους Οργανισµούς των νέων φορέων 
επιτρέπεται να µεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφιστάµενους κλάδους σε 
άλλους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας.

Άρθρο 
Σύσταση επιτροπών και λοιπές διατάξεις για τη μεταβατική 

περίοδο

Με το άρθρο αυτό συνιστώνται επιτροπές για την αντιμετώπιση 
οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων που θα προκύψουν 
εξαιτίας των επ ικείμενων εντάξεων κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από τη δημοσίευση του νόμου έως 
της ημερομηνίας ένταξης των φορέων.
Έργο των επιτροπών αυτών είναι όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές 
ενέργειες:
α) για την έγκαιρη οργάνωση και λειτουργία των νέων φορέων και
β) για την οµαλή ένταξη σε ήδη υφιστάµενους φορείς,
έτσι ώστε οι νέοι και οι ήδη υφιστάµενοι φορείς να µπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσµατικά κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας 
τους ή την ηµεροµηνία των εντάξεων σε αυτούς άλλων φορέων και κλάδων.
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Επίσης, τα Δ.Σ. των ΟΑΕΕ, ΤΕΑΔΥ  και ΤΠΔΥ  ανασυγκροτούνται µε τις 
διατάξεις του παρόντος νόµου από την 1η του τέταρτου µήνα µετά το µήνα 
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.

Τέλος, οι Διοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΟΓΑ  και οι Πρόεδροι του ΕΤΕΑΜ και 
του ΤΕΑΔΥ, οι οποίοι έχουν επιλεγεί µε τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του 
Κανονισµού της Βουλής, παραµένουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 
Γονείς με ανάπηρα παιδιά

Με την προτεινόμενη διάταξη επ εκτείνεται και στον 
ασφαλισμένο , σε όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, πατέρα ανάπηρου παιδιού, με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 5 του ν.3232/2004.
Με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006, παρασχέθηκε η δυνατότητα στις 
µητέρες ανάπηρων παιδιών µε ποσοστό 67%, που ασφαλίζονται σε 
οποιοδήποτε φορέα αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, να συνταξιοδοτηθούν µε την πραγµατοποίηση 7500 ηµερών 
ασφάλισης, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

Η ανωτέρω διάταξη που εφαρµόζεται σε όλες τις µητέρες ανίκανων παιδιών, 
ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση θεσπίστηκε για την 
προστασία της οικογένειας αλλά και των ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τη 
συνταγµατική επιταγή, δεδοµένου ότι πρόκειται για άτοµα που χρήζουν 
ειδικής κοινωνικής µέριµνας.

Με δεδοµένο το γεγονός ότι η προστασία των αναπήρων µέσω της 
οικογένειας είναι επιβεβληµένη και πολλές φορές δεν είναι δυνατή για 
οποιουσδήποτε λόγους η συνταξιοδότηση της µητέρας, κρίνεται σκόπιµη η 
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παροχή δυνατότητας συνταξιοδότησης διαζευκτικά και στον πατέρα 
ασφαλισµένο που έχει συµπληρώσει 7500 ηµέρες ασφάλισης, εφόσον η 
µητέρα δεν ασκεί το σχετικό δικαίωµά της. Θεσπίζεται επίσης πρόβλεψη για 
την άσκηση του δικαιώµατος από τον γονέα που έχει την γονική µέριµνα των 
παιδιών, σε περίπτωση λύσης του γάµου.

Άρθρο 
Πλασματικός χρόνος μητέρων 

1 . Με την παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα στη μητέρα – 
ασφαλισμένη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην 
ΟΓΑ, να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τόσο για θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και προσαύξηση της σύνταξής 
της. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται στον ασφαλισμένο πατέρα, 
εφόσον το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου δεν 
ασκηθεί από τη μητέρα. 
Η Ελλάδα, όπως και η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, αντιµετωπίζει 
έντονο δηµογραφικό πρόβληµα, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη λήψη 
µέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας. Σύµφωνα µε τη ρητή συνταγµατική 
επιταγή (άρθρο 21 του Συντάγµατος), αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, 
τόσο η προστασία της οικογένειας, ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής 
του έθνους, όσο και της µητρότητας, καθώς και η λήψη των απαραίτητων 
µέτρων για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της δηµογραφικής πολιτικής.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω έχουν ήδη ληφθεί κάποια µέτρα από πλευράς 
κοινωνικής ασφάλισης στην κατεύθυνση της στήριξης της οικογένειας, τα 
οποία όµως δεν είναι καθολικά, αλλά αποσπασµατικά και, ως εκ τούτου, δεν 
συνδράµουν αποτελεσµατικά στην τόνωση του θεσµού της οικογένειας και τη 
στήριξη των εργαζόµενων µητέρων.

Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 είχε 
προβλεφθεί για τις µητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ η δυνατότητα 
αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για κάθε παιδί και µέχρι 3 που 
αποκτούν από 1.1.2003 και εφεξής. Ο πλασµατικός αυτός χρόνος που 
ανέρχεται σε 1 χρόνο για το πρώτο παιδί, 1,5 για το δεύτερο και 2 χρόνια για 
το τρίτο παιδί λαµβάνεται υπόψη µόνο για τη συµπλήρωση του 
υπολειπόµενου χρόνου για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω 
γήρατος. Πέραν τούτου ο χρόνος αυτός µειώνεται, εφόσον η ασφαλισµένη 
έχει κάνει χρήση της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών και έχει αναγνωρίσει 
ως χρόνο ασφάλισης το χρόνο της γονικής αυτής άδειας.

Το ανωτέρω δικαίωµα, χρήση του οποίου µπορούν να κάνουν και οι πατέρες 
ασφαλισµένοι – εφόσον δεν ασκείται από τη µητέρα – κρίνεται ανεπαρκές, 
τόσο γιατί αφορά µόνο έναν ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όσο και από 
πλευράς του χρόνου που αναγνωρίζεται για κάθε παιδί και της ασφαλιστικής 
του αξιοποίησης, εφόσον δεν χρησιµοποιείται, όταν η ασφαλισµένη έχει 
υπερκαλύψει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για να πάρει 
πλήρη σύνταξη.
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Η Πολιτεία ενισχύοντας το θεσµικό ρόλο της µητρότητας στην ελληνική 
κοινωνία στοχεύει µέσω της προτεινόµενης διάταξης στην ουσιαστική 
προστασία όλων των εργαζόµενων µητέρων.
Συγκεκριµένα τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης διάταξης συγκριτικά µε 
την ισχύουσα είναι τα εξής:
α) Το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου αφορά τις ασφαλισµένες 
σε οποιοδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης πλην ΟΓΑ και όχι µόνο τις 
ασφαλισµένες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

β) Ο πλασµατικός χρόνος αφορά τα παιδιά που αποκτώνται από 1.1.2000 και 
εφεξής και όχι πλέον τα παιδιά που αποκτώνται από την 1.1.2003 και µετά, 
δηλαδή έχουµε επέκταση της ισχύουσας διάταξης κατά 3 έτη. 

γ) Ο αναγνωριζόµενος πλασµατικός χρόνος αυξάνεται σε 5 συνολικά έτη από 
τα 4,5 που σήµερα ισχύουν. Συγκεκριµένα δίνεται δικαίωµα αναγνώρισης 1 
έτους για το πρώτο παιδί και σε 2 για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το 
τρίτο.
Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση δικαιώµατος 
συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις των 3.500 Η.E, των 4.500 Η.Ε., των 37 
ετών ασφάλισης, των µειωµένων συντάξεων, των συντάξεων αναπηρίας 
και θανάτου καθώς και για τη θεµελίωση συνταξιοδότησης µε βάση τις 
ειδικές χρονικές προϋποθέσεις των µητέρων.

δ) Πέραν του ανωτέρω χρόνου των 5 ετών µπορεί επιπλέον να αναγνωρισθεί 
και ο χρόνος των τριών και µισού µηνών γονικής άδειας ανατροφής 
παιδιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/84, πράγµα που δεν ισχύει 
σήµερα. Επισηµαίνεται ότι και στις περιπτώσεις που ενδεχοµένως 
προβλέπεται από Κλαδικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µεγαλύτερος 
χρόνος γονικής άδειας ανατροφής, ο προσµετρούµενος µε τον πλασµατικό 
χρόνο του άρθρου αυτού, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των τριών και 
µισού µηνών.   

ε) Ο αναγνωριζόµενος χρόνος χρησιµοποιείται όχι µόνο για θεµελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, αλλά και για προσαύξηση του ποσού της 
σύνταξης.

στ) Δικαίωµα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου, όπως προβλέπεται και 
στην ισχύουσα διάταξη, έχουν και οι πατέρες ασφαλισµένοι, εφόσον το 
σχετικό δικαίωµα δεν ασκείται από τη µητέρα. Ο χρόνος που 
αναγνωρίζεται και στην περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος από τον 
πατέρα τελεί υπό τους ανωτέρω περιορισµούς.

ζ) Η οικονοµική επιβάρυνση από την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου, 
καλύπτεται από τους αρµόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Με τη διάταξη της παρ. 2 για πρώτη φορά θεσπίζεται η 
καταβολή μειωμένων κατά 50% των εισφορών που βαρύνουν τις 
μητέρες ασφαλισμένες σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, 
για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
Η καταβολή των µειωµένων κατά 50% εισφορών χωρεί για το πρώτο 
δωδεκάµηνο απασχόλησης µετά τη γέννηση του κάθε παιδιού. Στις 
περιπτώσεις της επιδότησης λόγω λοχείας, το δωδεκάµηνο καταβολής των 
µειωµένων κατά 50% εισφορών, αρχίζει από τη λήξη της άδειας αυτής.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τις ασφαλισµένες των Κλάδων Κύριας 
Ασφάλισης-Σύνταξης Αυτοαπασχολούµενων, η µείωση δεν µπορεί να 
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συνυπάρχει µε άλλες τυχόν προβλεπόµενες µειώσεις εισφορών, οπότε και 
ισχύει η µεγαλύτερη µείωση.

Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος για 
την αντιµετώπιση των αυξηµένων οικονοµικών αναγκών που συνεπάγεται η 
έλευση ενός νέου µέλους στην οικογένεια. Η µείωση αυτή αφορά κάθε παιδί 
που γεννιέται µετά την ψήφιση του νόµου αυτού.

Με την υιοθέτηση της καταβολής µειωµένων εισφορών, σε συνδυασµό, µε 
τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης που χορηγείται στις µητέρες ασφαλισµένες 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού της χώρας, τη γονική άδεια 
ανατροφής παιδιών και τα επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας, συγκροτείται µία 
ολοκληρωµένη δέσµη µέτρων για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού 
προβλήµατος και την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας.

Άρθρο 
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται ειδική παροχή για 
την εργαζόμενη μητέρα με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 
του ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την 
προστασία της μητρότητας και με στόχο τη συμβολή στην 
επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο εμφανίζεται 
έντονο στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.
Ειδικότερα, στην ασφαλισµένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εργαζόµενη ως άνω µητέρα 
παρέχεται το δικαίωµα ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας ίσης µε έξι 
µήνες, η οποία χορηγείται µετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης 
προς το µειωµένο ωράριο άδειας, που προβλέπονται από το άρθρο 9 της  
ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Στην περίπτωση που δεν γίνει χρήση της 
ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο άδειας για την οποία, µε βάση την 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. απαιτείται συµφωνία και του εργοδότη, η µητέρα δικαιούται αµέσως 
µετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας 
µητρότητας και στη συνέχεια το µειωµένο ωράριο.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας και προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια 
εισοδήµατος στη µητέρα, λόγω της  αποχής της  από την εργασία, ο ΟΑΕΔ 
της καταβάλει µηνιαίο ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό της εκάστοτε ΕΓΣΣΕ, 
όπως επίσης και την αναλογία δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας. Σε 
περίπτωση δε µειωµένης απασχόλησης (4 ώρες ηµερησίως ή 13 ηµέρες το 
µήνα) κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, που προηγείται της κυοφορίας, το 
καταβαλλόµενο από τον ΟΑΕΔ επίδοµα µειώνεται στο µισό του ανωτέρω 
καθοριζόµενου ποσού.

Τέλος, για την εξασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων της µητέρας, ο 
χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας λογίζεται ως χρόνος 
ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και οι εισφορές  
υπολογίζονται επί του παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί 
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την εισφορά ασφαλισµένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µαζί µε την 
προβλεπόµενη εισφορά του εργοδότη, η οποία βαρύνει τον ίδιο τον 
Οργανισµό (ΟΑΕΔ) .

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας η µητέρα 
υποκαθίσταται από επιδοτούµενο άνεργο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3227/2004 το οποίο αναφέρεται στην πρόσληψη ή 
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας επιδοτούµενων ανέργων µε πλήρη ή µερική 
απασχόληση και την κατ ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα αρ. 
30874/23-6-2004 κοινή υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία, ο τρόπος, λοιπές προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια θα ρυθµισθούν µε απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αυξάνονται 
από 1.1.2013 σταδιακά κατά 2 συνολικά έτη τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης λόγω 3 5 ετίας των μέχρι 3 1 . 1 2 . 1 9 9 2 
ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.825/1978, οι 
ασφαλισµένοι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που έχουν πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του 
Ιδρύµατος και οποιουδήποτε άλλου Φορέα Κύριας ασφάλισης Μισθωτών 
10.500 συνολικά ηµέρες ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος της 
ηλικίας τους.

Για τους ασφαλισµένους που από τον ανωτέρω συνολικό χρόνο ασφάλισης 
(10.500) έχουν πραγµατοποιήσει 7.500 ηµέρες εργασίας στον Κανονισµό 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη 
35ετίας ορίζεται το  55ο, ενώ για µειωµένη σύνταξη το 53ο (άρ. 32, ν.
2874/2000)

Η αύξηση αυτή του ορίου ηλικίας, και προκειµένου να µη θιγούν ώριµα 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, αρχίζει από 1.1.2013 και γίνεται σταδιακά µε την 
προσθήκη ενός εξαµήνου για κάθε έτος αρχής γενοµένης από την 
προαναφερόµενη ηµεροµηνία, ούτως ώστε στην ολοκλήρωσή της το 2016 το 
όριο ηλικίας γενικά να είναι το 60ό, ενώ για όσους έχουν πραγµατοποιήσει και 
7.500 ηµέρες στον ΚΒΑΕ να είναι το 57ο για πλήρη σύνταξη και το 55ο 
προκειµένου για µειωµένη.  
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2. Με τις παρ. 2 και 3 της προτεινόμενης διάταξης αυξάνεται, από 
1-1-2013, σταδιακά το όριο ηλικίας που απαιτείται για τη 
συνταξιοδότηση λόγω 3 5ετίας των από 1 - 1 - 1 9 8 3 μέχρι 
31-12-1992 ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία Μισθωτών 
που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου 
αυτού καθώς και των ασφαλισμένων στον κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Με την ισχύουσα διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν.3029/2002, προβλέπεται η συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων των πρώην 
Ειδικών Ταµείων Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τα άρθρα 1 
και 3 του νόµου, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 
1-1-1983 µέχρι 31-12-1992, µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 
58ου έτους της ηλικίας. 

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3232/2004, η δυνατότητα 
συνταξιοδότησης µε τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, επεκτάθηκε σε όλους 
τους µέχρι 31-12-1992 ασφαλισµένους των πρώην Ταµείων Τύπου εφόσον 
δεν παρεχόταν η ευχέρεια αυτή από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων 
τους, διατηρουµένων όµως των ρυθµίσεων που προβλέπουν ευνοϊκότερο όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης µε τον συγκεκριµένο συντάξιµο χρόνο.

Επισηµαίνεται ότι µε την προτεινόµενη διάταξη η αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης θα συντελείται σταδιακά, κατά ένα εξάµηνο κάθε χρόνο 
µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της, ο οποίος φτάνει για ορισµένες κατηγορίες 
ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την 10ετία µετά 
την έναρξη ισχύος εφαρµογής της ρύθµισης, δηλαδή το 2022.

Πέραν των προαναφερθέντων λόγων, η προτεινόµενη ρύθµιση επιβάλλεται 
τόσο για την ενιαία αντιµετώπιση όλων των από 1-1-1983 µέχρι 31-12-1992 
ασφαλισµένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όσο και για την 
ίση µεταχείριση των κατ’ αντιστοιχία ασφαλισµένων των πρώην Ειδικών 
Ταµείων Μισθωτών µε τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο οποίο 
εντάσσονται οι κλάδοι σύνταξής τους.

3. Με την παράγραφο 4 της προτεινόμενης διάταξης αυξάνεται 
από 1-1-2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 έτη 
ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στους Κλάδους Κύριας 
Ασφάλισης –Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων, κατά 6 μήνες κάθε 
έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

4. Με τη διάταξη της παρ. 5 αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης των γυναικών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών 
ασφάλισης.
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Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, οι 
γυναίκες που υπήχθησαν στην ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 δικαιούνται πλήρη 
σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας και την 
πραγµατοποίηση 10000 ηµερών ασφάλισης.

Το ανωτέρω όριο ηλικίας, συνδυαζόµενο µε τον απαιτούµενο χρόνο 
ασφάλισης  είναι αναντίστοιχο και τελεί σε δυσαρµονία µε τα όρια ηλικίας που 
ισχύουν σήµερα για συνταξιοδότηση µε περισσότερο χρόνο ασφάλισης (π.χ. 
συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας, όπου το όριο ηλικίας είναι το 58ο).

Με δεδοµένο δε το γεγονός ότι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας 
θα αυξηθεί σταδιακά από 1.1.2013 στο 60ο έτος, εάν παραµείνει ως έχει η 
προϋπόθεση χορήγησης σύνταξης στο 57ο µε 10000 ηµέρες ασφάλισης, θα 
παρατηρείται το φαινόµενο οι ασφαλισµένες µε περισσότερο χρόνο ασφάλισης 
να συνταξιοδοτούνται αργότερα από εκείνες που έχουν πραγµατοποιήσει 
λιγότερο χρόνο.

Για την αποφυγή της αναντιστοιχίας µεταξύ των προϋποθέσεων 
συνταξιοδότησης των γυναικών, κρίνεται σκόπιµη η σταδιακή αύξηση του 
ορίου ηλικίας από το 57ο στο 60ο για λήψη πλήρους σύνταξης µε 10000 
ηµέρες ασφάλισης. Προκειµένου δε να µη θιγούν ώριµα συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα η αύξηση γίνεται σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1.2013, µε την 
προσθήκη ενός εξαµήνου για κάθε έτος και µέχρι το όριο ηλικίας να φτάσει το 
60ο.

5. Με την παράγραφο 6 καταργείται η δυνατότητα των από 
1.1.1993 ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης για λήψη 
μειωμένης σύνταξης 35ετίας στο 55ο έτος.
Η ανωτέρω δυνατότητα θεσπίστηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 3 
του ν. 3029/2002 και κατ’ ουσία επρόκειτο να εφαρµοστεί µετά το έτος 2030.  
Η διάταξη αυτή, εκτός του ότι εισάγει διαφορετική µεταχείριση µεταξύ 
παλαιών και νέων ασφαλισµένων, µε την έννοια ότι στους παλιούς 
ασφαλισµένους δεν παρέχεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 55ο έτος της 
ηλικίας µε 35 έτη ασφάλισης, στην ουσία θα παρέµενε και ανενεργός λόγω 
του ποσοστού µείωσης της σύνταξης που θα οδηγούσε σχεδόν στο µηδενισµό 
αυτής.
Κατόπιν τούτων, κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της.

6. Με την παράγραφο 7 διασαφηνίζεται ότι σε όλες τις προαναφερόµενες 
περιπτώσεις αύξησης του ορίου ηλικίας, το συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
θεµελιώνεται, εφόσον πληρούνται οι απαιτούµενες κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

7. Με την παράγραφο 8 θεσπίζεται, από 1-1-2013, όριο ηλικίας 
για τη συνταξιοδότηση με 37 έτη ή 11.100 ημέρες ασφάλισης για 
όλους τους ασφαλισμένους των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην 
ΟΓΑ, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
Mε τις ισχύουσες σήµερα διατάξεις του ν. 3029/2002, που αφορά τους 
µισθωτούς ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα πρώην ειδικά ταµεία 
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µισθωτών, του ν. 3232/2004 που αφορά τους αυτοαπασχολούµενους και του 
ν. 3518/2006 που αφορά τους ασφαλισµένους στα πρώην ταµεία τύπου, 
παρασχέθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω 37ετίας, ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας. Για τη συµπλήρωση των 37 ετών ή των 11.100 ηµερών 
ασφάλισης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο χρόνος ο διανυθείς κατ ’ 
αποκλειστικότητα σε φορείς Μισθωτών ή σε Φορείς Αυτοαπασχολούµενων.

Με δεδοµένο ότι στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, το 
απαιτούµενο όριο ηλικίας διαµορφώνεται από το 58ο σταδιακά στο 60ό, δεν 
κρίνεται δικαιολογηµένη η χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότηση στις 
περιπτώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί δύο επιπλέον έτη ασφάλισης. Με 
βάση τα παραπάνω και για τον εξορθολογισµό του συστήµατος, θεσπίζεται, 
από 1-1-2013, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης της αναφερόµενης 
κατηγορίας ασφαλισµένων, το 58ο έτος. 

8. Με την παρ. 9 καταργούνται οι καταστατικές διατάξεις των 
εντασσόμενων φορέων και κλάδων , που προβλέπουν τη 
συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης λόγω κατάργησης 
θέσης ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
των ασφαλισμένων. Η κατάργηση αυτή αποσκοπεί στη διακοπή της 
παρατηρούµενης καταστρατήγησης των γενικών και καταστατικών 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, αφού οι προς κατάργηση διατάξεις 
επέτρεπαν τη συνταξιοδότηση είτε -κατά κανόνα- χωρίς όριο ηλικίας είτε –σε 
ορισµένες περιπτώσεις- µε πολύ χαµηλό όριο ηλικίας (45ο – 50ό έτος ηλικίας). 
Πρέπει ακόµη να επισηµανθεί ότι ανάλογες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω 
απόλυσης δεν υφίστανται για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων 
στον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 
Συνταξιοδότηση μητέρων

1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 καταργείται από 
1.1.2010 σταδιακά η δυνατότητα για λήψη μειωμένης σύνταξης 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο 50ό έτος της ηλικίας από μητέρες ανηλίκων 
παιδιών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992.

Σύµφωνα µε την ισχύουσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νοµοθεσία (παρ. 5 του άρθρου 28 
του α.ν.1846/1951, όπως ισχύει σήµερα) οι ασφαλισµένες στο Ίδρυµα 
µητέρες ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών που έχουν πραγµατοποιήσει 5500 
ηµέρες ασφάλισης δικαιούνται πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους και µειωµένη στο 50ό έτος.

Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν για πρώτη φορά µε την παρ. 2 του άρθρου 
5 εδ. β περ. β του ν.δ. 4104/1960, εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε 
οποιοδήποτε µέτρο στήριξης της εργαζόµενης µητέρας, και λειτούργησαν ως 
κίνητρο τόσο για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας όσο και ως 
επιβράβευση από κοινωνικοασφαλιστικής πλευράς του διπλού ρόλου της 
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γυναίκας, η οποία συνδύαζε σε µια δύσκολη εποχή την µητρότητα µε την 
απασχόληση.

Οι ανωτέρω διατάξεις παραµένουν µέχρι σήµερα σε ισχύ, παρότι οι συνθήκες 
απασχόλησης των γυναικών δεν διαφοροποιούνται πλέον σε κανένα σηµείο µ’ 
αυτές των ανδρών και επιπλέον τα κίνητρα που παρέχονται στις εργαζόµενες 
µητέρες είναι πολύ σηµαντικά (αναγνώριση ως συνταξίµου του χρόνου 
κυοφορίας και λοχείας, χορήγηση γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, 
πλασµατικός χρόνος για κάθε παιδί που αποκτιέται κ.λπ.). Επισηµαίνεται δε ότι 
σε καµία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίστανται παρόµοιες 
ρυθµίσεις.

Παρά τα ανωτέρω η Πολιτεία αναγνωρίζοντας το διπλό ρόλο που εξακολουθεί 
να επιτελεί µια εργαζόµενη µητέρα, θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση των 
διατάξεων που προβλέπουν τη χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος στις 
µητέρες ανηλίκων παιδιών που έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας 
τους, µε 5500 ηµέρες ασφάλισης, δίνοντας, µάλιστα, το δικαίωµα στη µητέρα 
ανηλίκου να συνταξιοδοτηθεί στο ανωτέρω έτος ηλικίας και στην περίπτωση 
που η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιµος χρόνος συντρέχουν 
αθροιστικά σε κάποιο από τα έτη ηλικίας, µεταξύ του 50ου και 55ου.

Όµως οι συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί και τα κίνητρα που θεσπίζονται για 
την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας (αύξηση του πλασµατικού χρόνου, 
καταβολή µειωµένων εισφορών για κάθε παιδί κ.λπ.) δεν δικαιολογούν πλέον 
τη δυνατότητα χορήγησης στις µητέρες ανήλικων παιδιών µειωµένης 
σύνταξης στο 50ό έτος της ηλικίας τους, χρονική στιγµή κατά την οποία οι 
εργαζόµενες αυτές βρίσκονται κατά κανόνα στην κορύφωση της 
επαγγελµατικής δηµιουργικότητάς τους, τα δε τέκνα χρειάζονται πολύ 
λιγότερο τη µητρική µέριµνα – σε σύγκριση µε την νηπιακή ή παιδική ηλικία.  
Η κατάργηση αυτή, προκειµένου να µην θιγούν ώριµα δικαιώµατα γίνεται, 
αφενός σταδιακά µε την προσθήκη ενός έτους αρχής γενοµένης από 1.1.2010 
και µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους, αφετέρου δε παρέχει και πάλι τη 
δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου κάθε 
φορά ορίου ηλικίας, εφόσον η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιµος 
χρόνος συντρέχουν αθροιστικά, σε κάποιο από τα έτη ηλικίας µεταξύ του 50ου 
και του έτους της ηλικίας που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την σταδιακή 
αύξηση.

2. Με την παρ. 2 εναρμονίζεται σταδιακά το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης των από 1 - 1 - 1 9 8 3 μέχρι 3 1 - 1 2 - 1 9 9 2 
ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων, στα πρώην Ειδικά 
Ταμεία Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το όριο 
ηλικίας που προβλέπεται για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων 
στο Ιδρυμα.

Με τις διατάξεις του ν. 1902/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε το ν. 1976/1991 
και συµπληρώθηκε µε τον ν. 2084/1992, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
των από 1-1-1983 µέχρι 31-12-1992 ασφαλισµένων στα ανωτέρω ταµεία 
µητέρων ανηλίκων τέκνων, µε πλήρη σύνταξη, έχει καθορισθεί το 50ό έτος. 
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Το όριο ηλικίας, που απαιτείται όµως από τη νοµοθεσία που διέπει το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, για την αντίστοιχη κατηγορία ασφαλισµένων του, είναι το 55ο.

Με δεδοµένη την ένταξη των κλάδων σύνταξης των πρώην Ειδικών Ταµείων 
Μισθωτών στο ως άνω Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών, συνεκτιµωµένου 
και του γεγονότος ότι οι γυναίκες - ασφαλισµένες αυτών έχουν, συγκριτικά µε 
τις ασφαλισµένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οµαλότερο και συνεχή εργασιακό βίο, 
θεωρείται επιβεβληµένη η εναρµόνιση των προαναφερθέντων ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης των µητέρων ανηλίκων τέκνων. Η εναρµόνιση αυτή 
επιτυγχάνεται µε την σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για 
τις ασφαλισµένες µητέρες στα εντασσόµενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ειδικά Ταµεία, 
κατά ένα χρόνο, κάθε έτος από 1-1-2013, µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου 
έτους. Η πλήρης εναρµόνιση θα επιτευχθεί το έτος 2017. 

3. Με την παρ. 3 εναρμονίζονται σταδιακά, στα πρώην ταμεία 
τύπου, τα οποία εντάσσονται με τον παρόντα νόμο στον Κλάδο 
Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως Τομείς Σύνταξης και 
Ασφάλισης, τα όρια ηλικίας και ο συντάξιμος χρόνος που 
απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων τους 
μητέρων ανηλίκων τέκνων, από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992.
Με τις διατάξεις του ν.2084/1992, δεν επήλθε καµιά αύξηση στον 
απαιτούµενο, από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε Φορέα, κατά 
περίπτωση, συντάξιµο χρόνο, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις 
µεταξύ των οµοειδών αυτών Φορέων και ως προς τον χρόνο ασφάλισης που 
απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανηλίκων τέκνων, ο οποίος 
κυµαίνεται από 15 µέχρι 20 χρόνια. 

Διαφοροποιήσεις υφίστανται οµοίως και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
των εν λόγω Φορέων, για την ίδια κατηγορία ασφαλισµένων, δεδοµένου ότι ο 
προαναφερθείς νόµος, θέσπισε ως όριο ηλικίας, όπου δεν υπήρχε, το 42ο, 
προβλέποντας τη σταδιακή αύξησή του µέχρι και το 50ό, χωρίς όµως να 
µειώσει τα µεγαλύτερα όρια που υπήρχαν σε άλλα ταµεία, όπως είναι το 55ο 
έτος που προβλέπεται για τον ΤΑΙΣΥΤ.

Σηµειώνεται εξάλλου, ότι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ίδιες µε 
αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεσπίστηκαν για τις µητέρες ανηλίκων τέκνων του 
Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, µε τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 33 του ν.3232/2004, ενώ ανάλογη πρόβλεψη δεν υφίσταται για τις 
µητέρες που ασφαλίζονται στον Τοµέα Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, µε τη διάταξη της περ. α΄, επιχειρείται η 
σταδιακή αύξηση, µετά από µία πενταετία, αφενός του συντάξιµου χρόνου 
που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανηλίκων τέκνων, κατά 
ένα εξάµηνο ή 150 ηµέρες κάθε χρόνο, µέχρι τη συµπλήρωση 20 ετών ή 6000 
ηµερών ασφάλισης και αφετέρου του ορίου ηλικίας τους, κατά ένα χρόνο 
κάθε έτος, µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους. Με τη διάταξη της περ. β΄ 
καταργείται σταδιακά η δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης στο 50ό έτος 
της ηλικίας, από τις µητέρες ανηλίκων τέκνων του ΤΑΤΤΑ, µε την προσθήκη 
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ενός έτους κάθε χρόνο, αρχής γενοµένης από 1-1-2010, µέχρι τη 
συµπλήρωση του 55ου έτους, δεδοµένου ότι σε κανένα άλλο Τοµέα 
ασφάλισης εργαζόµενων στον Τύπο δεν υφίσταται όµοια ρύθµιση. Επίσης 
αυξάνεται σταδιακά από 5.500 σε 6.000 ηµέρες και ο προβλεπόµενος για την 
ίδια κατηγορία ασφαλισµένων χρόνος ασφάλισης. Η αύξηση ανέρχεται σε 150 
ηµέρες κάθε έτος.  
Επιπλέον, µε τη διάταξη της περ. γ΄, θεσπίζονται, άµεσα, αντίστοιχες 
διατάξεις συνταξιοδότησης για τις µητέρες ανηλίκων ή ανικάνων παιδιών, που 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης, όπου δεν υφίστανται 
σχετικές ρυθµίσεις.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
μητέρων ανηλίκων παιδιών στους Κλάδους Κύριας Ασφάλισης -
Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων εναρμονίζεται με αυτό των 
λοιπών φορέων και αυξάνεται από 1-1-2013 κατά 1 χρόνο και για 
κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου.
Στους Κλάδους Κύριας Ασφάλισης -Σύνταξης Αυτοαπασχολουµένων, διατάξεις 
για µητέρες ανηλίκων παιδιών υπάρχουν µόνο στον Τοµέα Ασφάλισης 
Νοµικών και Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. Ήδη µε 
τις διατάξεις του ν.2084/1992 αυξάνονται σταδιακά τα έτη ασφάλισης και θα 
ανέλθουν σε 25, για µεν τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών το 2017, για δε τον 
Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων το 2012. Το όριο 
ηλικίας έχει διαµορφωθεί µε τον ίδιο νόµο στο 50ο έτος.
Δεδοµένου ότι για την προστασία της µητέρας θεσπίζονται άλλα µέτρα, οι δε 
προτεινόµενες ρυθµίσεις θα έχουν εφαρµογή σε βάθος χρόνου, προτείνεται η 
ρύθµιση αυτή.

5. Με την παρ. 5 διευκρινίζεται ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων που είναι ασφαλισμένες στους 
Φορείς των παραγράφων 2,3 και 4, θεμελιώνεται, εφόσον η 
ανηλικότητα του παιδιού και ο απαιτούμενος κατά τη 
συμπλήρωση του εκάστοτε ορίου ηλικίας συντάξιμος χρόνος 
συντρέχουν αθροιστικά είτε κατά τη συμπλήρωση του 
απαιτούμενου ορίου ηλικίας, είτε σε ένα έτος μεταξύ του 50ου και 
του 55ου έτους ηλικίας της μητέρας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αυξάνεται µεν  σταδιακά το όριο ηλικίας για τη 
συνταξιοδότηση των µητέρων, πλην όµως δεν αποστερούνται του 
δικαιώµατος συνταξιοδότησης, δεδοµένου ότι παρέχεται σε αυτές η 
δυνατότητα να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, εφόσον η ανηλικότητα 
του παιδιού και ο συντάξιµος χρόνος συντρέχουν σε ένα από τα πέντε 
προηγούµενα του 55ου  έτη, δηλαδή στο 51ο, 52ο, 53ο, ή στο 54ο έτος της 
ηλικίας. Η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται µε τη συµπλήρωση του εκάστοτε 
προβλεπόµενου ορίου ηλικίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διάταξη 
αυτή.    

6. Με την παρ. 6, θεσπίζεται από 1-1-2013 όριο ηλικίας για τη 
συνταξιοδότηση, με 20 χρόνια ασφάλισης, των γυναικών, των 
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χήρων ανδρών ή των διαζευγμένων που είναι ασφαλισμένοι 
στους Φορείς που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 
του νόμου και έχουν τρία παιδιά.
Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν.1902/1990, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.1976/1991, παρέχεται 
στις γυναίκες ασφαλισµένες των πρώην Ειδικών Ταµείων Μισθωτών που έχουν 
τρία τουλάχιστον παιδιά, η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε 20 χρόνια 
ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως επίσης της 
ανηλικότητας των παιδιών. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους άνδρες 
ασφαλισµένους των ίδιων Ταµείων, που έχουν τρία παιδιά, εφόσον είναι χήροι 
ή διαζευγµένοι  και οι τελευταίοι έχουν την επιµέλεια των ανήλικων ή 
ανικάνων παιδιών µε δικαστική απόφαση. 

Η ως άνω διάταξη, έχει εφαρµογή µόνο στους ασφαλισµένους των Τραπεζών 
και των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, ο εργασιακός βίος των οποίων είναι 
οµαλός και συνεχής, θεωρείται δε ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεδοµένου ότι έχουν 
παρουσιαστεί περιπτώσεις όπου η συνταξιοδότηση των δικαιούχων προσώπων 
έλαβε χώρα ακόµα και πριν τη συµπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους. 
Εκτός αυτού παρουσιάστηκαν και φαινόµενα καταχρηστικής εφαρµογής της 
από τους άνδρες (εικονικά διαζύγια).
Για τους λόγους αυτούς, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, θεσπίζεται από 
1-1-2013, το 50ό έτος, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, µε τον 
προβλεπόµενο χρόνο ασφάλισης, για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
ασφαλισµένων.

Η εν λόγω ρύθµιση, πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεδοµένου 
ότι δεν θίγεται στην ουσία το υφιστάµενο πλαίσιο συνταξιοδότησης και τούτο 
διότι, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης, δηλαδή το 2013, θα έχει 
ολοκληρωθεί ο συντάξιµος χρόνος και θα έχει θεµελιωθεί το συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα όσων έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µέχρι και το 1992. 

7. Με τις διατάξεις του εδαφίου α΄της παρ. 7 προτείνεται, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, αλλά και για την ίση 
µεταχείριση όλων των µητέρων εργαζόµενων, η σταδιακή κατάργηση 
από 1.1.2009 της δυνατότητας λήψης μειωμένης σύνταξης, που 
παρέχεται µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 24 του ν.2084/1992, για 
τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής.
Και στην περίπτωση αυτή η κατάργηση γίνεται σταδιακά µε την προσθήκη 
ενός έτους αρχής γενοµένης από 1.1.2009 και µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου 
έτους. Οι διατάξεις για χορήγηση µειωµένης σύνταξης εξακολουθούν να 
ισχύουν µόνο για τις µητέρες αναπήρων παιδιών.

Με την προτεινόμενη διάταξη του εδαφίου β ’ της ίδιας 
παραγράφου, το κατώτατο όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους 
σύνταξης των από 1.1.1993 ασφαλιζόμενων σε οποιοδήποτε 
φορέα μητέρων άνω των τριών παιδιών καθορίζεται από 
1.1.2013 στο 55ο έτος της ηλικίας. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992, για τις 
νεοασφαλιζόµενες σε οποιοδήποτε φορέα , µητέρες που έχουν 
πραγµατοποιήσει 6000 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης και έχουν πάνω από 
τρία παιδιά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (65ο) µειώνεται ανά τρία έτη για 
κάθε παιδί µε κατώτατο όριο το 50ο έτος της ηλικίας (σε περίπτωση 
απόκτησης 5 παιδιών).

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται ανηλικότητα ή αναπηρία κάποιου παιδιού, 
αλλά η διάταξη συνταξιοδοτεί νωρίτερα πολύτεκνες µητέρες, οι οποίες έχουν 
εργαστεί παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε την ανατροφή τόσων 
παιδιών.

Με την προτεινόµενη διάταξη και µε δεδοµένα τα λοιπά µέτρα που 
λαµβάνονται για την ενίσχυση της οικογένειας κρίνεται απαραίτητος από 
1.1.2013 ο επανακαθορισµός της µείωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, 
ούτως ώστε να ανέρχεται σε 2 έτη  για κάθε παιδί µε κατώτατο όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης το 55ο.

Άρθρο 
Κίνητρα παραμονής στην εργασία

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 θεσπίζεται κίνητρο παραμονής 
στον ενεργό εργασιακό βίο για τους μέχρι 3 1 . 1 2 . 1 9 9 2 
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Συγκεκριµένα προβλέπεται η χορήγηση 
προσαύξησης στο ποσό σύνταξης των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων του 
Ιδρύµατος που συνταξιοδοτούνται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού 
µε  συνολικό αριθµό ηµερών ασφάλισης άνω των 10.500 και έχοντας 
συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας. 

Σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης των 
µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων του Ιδρύµατος λαµβάνεται υπόψη το 
τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία κατατάσσεται ο 
ασφαλισµένος µε βάση τις αποδοχές του κατά τα πέντε καλύτερα χρόνια µέσα 
στη 10ετία που προηγείται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και τις 
ηµέρες εργασίας που έχει πραγµατοποιήσει κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
Το ποσό της σύνταξης που τελικά απονέµεται µε βάση το ισχύον σύστηµα 
συνίσταται σε α. ένα βασικό ποσό που ορίζεται σε ποσοστό του 
εικοσιπενταπλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσης 
κατάταξης, το οποίο κυµαίνεται  ανάλογα µε την ασφαλιστική κλάση από 70% 
έως 30% (βαίνει µειούµενο όσο αυξάνεται ο µισθός και εποµένως και η κλάση 
κατάταξης) και β. από προσαυξήσεις για κάθε επιπλέον 300 ηµέρες εργασίας 
που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος πάνω από τις 3000. Τόσο το 
ποσοστό βασικής σύνταξης όσο και τα ποσοστά των προσαυξήσεων 
αποτυπώνονται στους πίνακες υπολογισµού ποσού συντάξεων α και β 
αντίστοιχα, του α.ν.1846/51.

Το ποσοστό των προσαυξήσεων (ποσοστό πίνακα β) που επίσης υπολογίζεται 
επί του εικοσιπενταπλασίου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής 
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κλάσης κατάταξης διαφοροποιείται ανάλογα µε την κλάση κατάταξης και τον 
αριθµό των ηµεροµισθίων (βαίνει αυξανόµενο όσο µεγαλύτερος είναι ο µισθός 
– άρα και η κλάση κατάταξης).           
Με την προτεινόμενη διάταξη για κάθε 300 ημέρες εργασίας που 
πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος πάνω από τις 10.500 ημέρες και 
μέχρι 900 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο χορηγείται προσαύξηση, η 
οποία θα είναι επιπλέον της προσαύξησης του πίνακα β και θα 
προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσοστού του πίνακα 
αυτού και του προτεινόμενου νέου ποσοστού 3,3%.
Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω επιπλέον ποσοστό προσαύξησης στην περίπτωση 
ασφαλισµένου που έχει πραγµατοποιήσει και χρόνο ασφάλισης, σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΚΒΑΕ), αλλά δεν 
συνταξιοδοτείται τελικά µε τις διατάξεις των βαρέων, θα είναι επιπλέον της 
δικαιούµενης προσαύξησης για το χρόνο ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλµατα. 

Το επιπλέον ποσό, µε βάση τον πολλαπλασιασµό του ποσοστού που 
προκύπτει σύµφωνα µε τον παραπάνω υπολογισµό επί το 25πλάσιο της 
κλάσης κατάταξης, αποτελεί ένα ουσιώδες κίνητρο παραµονής  στην εργασία, 
καθότι για αυτές τις επιπλέον 900 ηµέρες πάνω από τις 10.500 που 
πραγµατοποιούνται µετά το 60ό έτος, ο ασφαλισµένος, αφενός µεν λαµβάνει 
κανονικά τις αποδοχές του, αφετέρου µετά τη συνταξιοδότηση του 
προσαυξάνει ουσιαστικά τη σύνταξή του.

2 . Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 , δίνεται κίνητρο 
παραμονής στην εργασία στους από 1-1-1993 ασφαλιζόμενους, 
καθώς καθιερώνεται η προσαύξηση της σύνταξής τους κατά 
3 ,3% για κάθε έτος παραμονής στην ασφάλιση μετά την 
συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι το 68ο, 
εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 35 έτη ασφάλισης. 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002, όπως αυτές 
έχουν επεκταθεί µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του 
άρθρου 16 του ν. 3232/2004, προβλέπεται ότι οι από 1-1-1993 ασφαλιζόµενοι 
όλων των φορέων κύριας ασφάλισης που πραγµατοποιούν 35 χρόνια 
ασφάλισης και έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται 
ως σύνταξη το 70% των συντάξιµων αποδοχών. Το ποσοστό προσαύξησης 
για κάθε συντάξιµο έτος που πραγµατοποιείται µετά τη συµπλήρωση των 35 
ετών ασφάλισης και του 65ου έτους της ηλικίας και µέχρι το 67ο, 
προσδιορίζεται σε 3%, ήτοι 76% το µέγιστο (70% + προσαύξηση 2 ετών).
Με την προτεινόµενη διάταξη το ανωτέρω ποσοστό προσαύξησης 
αναπροσαρµόζεται σε 3,3% για κάθε έτος παραµονής στην εργασία έως τρία 
κατ’ ανώτατο όριο και µέχρι το 68ο έτος της ηλικίας, µε αποτέλεσµα το 
ποσοστό αναπλήρωσης να ανέλθει στο 80% των συντάξιµων αποδοχών του, 
προκειµένου για  ασφαλισµένο που θα παραµείνει επιπλέον τρία χρόνια στην 
εργασία του. (70% + προσαύξηση 3 ετών) 
Μέσω αυτής της αναπροσαρµογής του ποσοστού προσαύξησης βελτιώνεται 
περαιτέρω το υφιστάµενο οικονοµικό κίνητρο για επιµήκυνση του εργασιακού 
βίου. 
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3. Με την παράγραφο 3 επανακαθορίζεται σε 1/200 το ποσοστό 
μείωσης της σύνταξης για τους ασφαλισμένους όλων των 
Φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής τους στην 
ασφάλιση, όπου προβλεπόταν συνταξιοδότηση με όριο ηλικίας 
μικρότερο του οριζόμενου για λήψη πλήρους σύνταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2, της παρ. 3α του άρθρου 
3 και της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002, τις διατάξεις των παρ. 2 και 
3α του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 καθώς της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 
3518/2006, σε κάθε περίπτωση λήψης µειωµένης σύνταξης σε όριο ηλικίας 
µικρότερο του πλήρους, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα πρώην Ειδικά Ταµεία, ταµεία 
τύπου, ταµεία επικουρικής ασφάλισης και ταµεία αυτοαπασχολουµένων, το 
ποσοστό µείωσης της σύνταξης ανέρχεται σε 1/267 για κάθε µήνα που 
υπολείπεται για τη συµπλήρωση του πλήρους ορίου ηλικίας.

Η βελτίωση του ποσοστού µείωσης της σύνταξης σε σχέση µε το προϊσχύον 
ποσοστό (1/200) είχε ως αποτέλεσµα να ενθαρρύνονται οι ασφαλισµένοι στην 
πρόωρη συνταξιοδότηση, δεδοµένου ότι η επιλογή τους αυτή δεν έχει 
ουσιαστικές επιπτώσεις στο ποσό της χορηγούµενης σύνταξης, παρά το 
γεγονός ότι το προσδόκιµο µέσου όρου ζωής, σε συνδυασµό µε το έντονο 
δηµογραφικό πρόβληµα επιβάλλουν την θέσπιση κινήτρων παραµονής στην 
εργασία. 

Πέραν των ανωτέρω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πλείστοι εκ των πρόωρα 
συνταξιοδοτούµενων συνεχίζουν να απασχολούνται µη ασφαλιζόµενοι στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς και αυτό το καθεστώς, που  εξυπηρετεί για 
προφανείς λόγους τόσο τους εργοδότες όσο και τους συνταξιούχους- 
εργαζόµενους, µεταφράζεται σε εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. 
Παράλληλα, µεταφράζεται τόσο σε αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ των 
επιχειρήσεων όσο και σε διόγκωση της ανεργίας των νέων,  δεδοµένου ότι 
πολλοί εργοδότες προτιµούν να απασχολούν συνταξιούχους τους οποίους και 
δεν ασφαλίζουν. Επειδή, η αντιµετώπιση των στρεβλώσεων αυτών και η 
ενίσχυση της απασχόλησης των νέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της 
κυβερνητικής πολιτικής, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση της διάταξης αυτής µε 
την οποία το ποσοστό µείωσης της σύνταξης ορίζεται σε 1/200 για κάθε µήνα 
που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόµενου 
πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Προκειµένου, δε, να µην θιγούν ασφαλισµένοι οι οποίοι έχουν προγραµµατίσει 
άµεσα την πρόωρη αποχώρησή τους από την εργασία, η διάταξη δεν είναι 
άµεσης εφαρµογής και η ισχύς της αρχίζει από 1.1.2009.

Από την πιο πάνω ρύθµιση εξαιρούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1, 
της παρ. 6 του άρθρου 18 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004, µε 
τις οποίες ρυθµίζεται το ποσοστό µείωσης στις περιπτώσεις διαδοχικής 
ασφάλισης, της σύνταξης στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης στην περίπτωση 
ταυτόχρονης συνταξιοδότησης και στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, 
σε περιπτώσεις δεύτερης συνταξιοδότησης, εµµίσθων ασφαλισµένων, καθώς 
και αυστηρότερες καταστατικές διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 
Επικουρικές συντάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η σταδιακή 
σύγκλιση του ύψους του ποσοστού αναπλήρωσης που χορηγούν οι 
φορείς επικουρικής ασφάλισης για τους παλιούς ασφαλισμένους 
στο ποσοστό 20% όπως ισχύει για τους νέους. Αυτό επιβάλλεται 
από λόγους ισότητας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του 
ασφαλιστικού συστήματος για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, οι σηµαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά 
εργασίας και στους διαφόρους επαγγελµατικούς κλάδους, έχουν οδηγήσει σε 
ανατροπή των δεδοµένων που υπήρχαν κατά την ίδρυση και τα πρώτα έτη 
λειτουργίας των φορέων επικουρικής ασφάλισης της χώρας µας όπως 
ανατροπή της σχέσης ασφαλισµένων προς συνταξιούχους, επιδείνωση της 
οικονοµικής κατάστασής τους µε τη µείωση των αποθεµατικών τους, 
ωρίµανση των φορέων αυτών µε τη συνταξιοδότηση µεγάλου αριθµού 
ασφαλισµένων. Για τους λόγους αυτούς οι περισσότεροι αντιµετωπίζουν 
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών επιδιώκεται µε την ένταξη των 
φορέων επικουρικής ασφάλισης σε ενιαίους φορείς είτε µε τη µορφή 
αυτοτελών Τοµέων είτε απευθείας εντάξεων στο ΕΤΕΑΜ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
σταδιακή σύγκλιση του ύψους του ποσοστού αναπλήρωσης που χορηγούν 
σήµερα οι φορείς αυτοί αποτελεί προϋπόθεση ώστε να ανταπεξέλθουν στις 
µελλοντικές οικονοµικές συγκυρίες, ενώ θα συµβάλλει ουσιαστικά στην 
αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων ή ελλειµµάτων τους. Η σύγκλιση 
αυτή επιβάλλεται επίσης και για λόγους ίσης µεταχείρισης, αφού δεν 
δικαιολογείται η διαφοροποίηση των παρερχόµενων συντάξεων (ποσοστό 
αναπλήρωσης) µεταξύ οµοειδών οµάδων εργαζοµένων που καταβάλλουν κατά 
το πλείστον ίδιες ασφαλιστικές εισφορές.

Για τους λόγους αυτούς, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, το ποσό 
των συντάξεων που θα χορηγούν οι φορείς επικουρικής ασφάλισης δεν θα 
υπερβαίνει το 20% των συνταξίµων αποδοχών των ασφαλισµένων τους για 
πλήρη ασφαλιστικό βίο (35 έτη ασφάλισης), µε αφετηρία το έτος 2013 και θα 
ολοκληρωθεί εντός οκταετίας. Σε περίπτωση που έχει πραγµατοποιηθεί 
µικρότερος αριθµός ηµερών ασφάλισης το ποσοστό αυτό µειώνεται αναλόγως.
 
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης µεγαλύτερου ποσοστού 
αναπλήρωσης από το 20% σε περίπτωση που η οικονοµική κατάσταση του 
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φορέα ή του αυτοτελούς τοµέα το επιτρέπει µετά από σύνταξη αναλογιστικής 
µελέτης. 

Στις ανωτέρω ρυθµίσεις δεν περιλαµβάνεται το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων, γιατί σκοπός της ιδρύσεώς του είναι η καταβολή της 
διαφοράς που προκύπτει από το ποσό σύνταξης που καταβάλλει το ΕΤΕΑΜ 
στους συνταξιούχους των ταµείων επικουρικής ασφάλισης των πιστωτικών 
ιδρυµάτων και των ποσών που κατέβαλλαν τα ταµεία αυτά στους 
ασφαλισµένους τους µε βάση τις καταστατικές τους διατάξεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήµατα 
προσυνταξιοδότησης.

Άρθρο 
Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 παρατείνεται η προθεσμία που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
3029/2002 για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων και την 
υποβολή της σχετικής αίτησης κατά δύο χρόνια.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3029/2002 δόθηκε η 
δυνατότητα χορήγησης µερικής σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα υπερήλικα 
άτοµα άνω των 65 ετών που έχουν πραγµατοποιήσει 3500 ηµέρες ασφάλισης 
σε εξαρτηµένη εργασία. Για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, η οποία 
είναι µεταβατικής ισχύος, θα πρέπει ο προαναφερόµενος χρόνος και το όριο 
ηλικίας να συµπληρώνονται µέχρι 31-12-2007, η δε σχετική αίτηση να είχε 
υποβληθεί από 1-1-2003  µέχρι 31-12-2007.

Αντίστοιχη δυνατότητα λήψης µερικής σύνταξης χορηγήθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 στους ασφαλισµένους των 
φορέων κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα 
απασχολουµένων, οι οποίοι συµπληρώνουν µέχρι την 31.12.2007 τις 
προαναφερόµενες ηµέρες ασφάλισης κατ’ αποκλειστικότητα στους 
αντίστοιχους φορείς και το 65ο έτος.

Με δεδοµένο ότι πρόκειται για διατάξεις που αποσκοπούν στην παροχή µιας 
ελάχιστης συνταξιοδοτικής προστασίας σε υπερήλικα άτοµα που λόγω 
δυσµενών συνθηκών στην αγορά εργασίας δεν κατάφεραν να συµπληρώσουν 
τις ελάχιστες απαιτούµενες για συνταξιοδότηση 4500 ηµέρες ασφάλισης 
κρίνεται σκόπιµη η επιµήκυνση της προθεσµίας µέχρι 31-12-2009, τόσο για τη 
συµπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων όσο και για την υποβολή της 
σχετικής αίτησης, ούτως ώστε να επωφεληθούν της ευνοϊκής αυτής 
δυνατότητας συνταξιοδότησης όσο το δυνατό περισσότεροι υπερήλικες 
ασφαλισµένοι.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού επιδιώκεται η αντικατάσταση 
της πρώτης περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3232/2004.
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.δ. 4202/1961, όπως η 
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 
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2079/1992, ορίζεται ότι αµφισβητήσεις, που προκύπτουν από την εφαρµογή 
των διατάξεων αυτών, επιλύονται διοικητικά µε αποφάσεις του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξάρτητα αν η αµφισβήτηση αφορά οργανισµούς 
που υπάγονται στην εποπτεία άλλου Υπουργείου.
Το άρθρο 18 του ν.2079/1992 περιλάµβανε εκτός των άλλων διατάξεων και 
την παρ. 2 αυτού, που αναφερόταν στις επιλύσεις αµφισβητήσεων και την 
παρ. 3 σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του ποσού της σύνταξης.
Από τη γραµµατική διατύπωση της α΄ περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 1 
του ν.3232/2004 προέκυψαν αντιρρήσεις εκ µέρους των ασφαλιστικών 
οργανισµών, ότι δεν νοµιµοποιούνται να εκτελούν τις Υπουργικές Αποφάσεις, 
αφού µε την σχετική παράγραφο καταργείται ολόκληρο το άρθρο 18 του ν. 
2079/1992, άρα, καταργείται και η παρ. 2 αυτού, που αφορά τις επιλύσεις 
αµφισβητήσεων.

Αποτέλεσµα των αντιρρήσεων αυτών ήταν, ότι από εφαρµογής του ν.
3232/2004, να έχει δηµιουργηθεί διοικητική δυσλειτουργία, να µην 
εκτελούνται οι Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν τον αρµόδιο 
Οργανισµό που θα απονείµει τη σύνταξη, µε συνέπεια τις διαµαρτυρίες των 
ασφαλισµένων.

Επειδή η βούληση του νοµοθέτη ήταν, µε την παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 
3232/2004, να καταργήσει µόνο την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2079/1992, 
που αφορά τον τρόπο υπολογισµού του ποσού της σύνταξης και όχι τις άλλες 
διατάξεις αυτού, µεταξύ των οποίων είναι και η παρ. 2 του άρθρου αυτού που 
αφορά τις επιλύσεις αµφισβητήσεων, κρίνεται σκόπιµη η νοµοθετική ρύθµιση 
του θέµατος.

Με την παρ. 3 ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης, από τους 
ασφαλιστικούς Οργανισμούς, των συνδρομών των συνταξιούχων 
για τις  συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
Με έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης επισηµάνθηκε ότι η 
µέχρι σήµερα παρακράτηση, από τους ασφαλιστικούς Οργανισµούς, των 
συνδροµών των συνταξιούχων για τις  συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, δεν 
είναι νόµιµη καθότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόµου ή από την 
καταστατική νοµοθεσία κάθε ασφαλιστικού φορέα. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη διακοπή της παρακράτησης και, πολλές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υποβάλει αιτήµατα για τη νοµοθετική 
ρύθµιση, δεδοµένου ότι οι συνδροµές αυτές είναι η κυριότερη πηγή εσόδων 
τους.
Για τους πιο πάνω λόγους κρίνεται σκόπιµη η προώθηση σχετικής διάταξης.

Άρθρο 
Παροχές υγειονομικής περίθαλψης
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1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αυξάνεται ο 
ελάχιστος χρόνος για παροχή υγειονομικής περίθαλψης από το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του α.ν.1846/1951 ο ελάχιστος χρόνος για παροχή ιατρικής περίθαλψης στους 
ασφαλισµένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχει ορισθεί σε πενήντα (50) ηµέρες εργασίας 
είτε κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο 
δεκαπεντάµηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ηµέρας 
τοκετού. Ο χρόνος αυτός έχει διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτει τις παροχές που 
χορηγεί το ίδρυµα, σε συνάρτηση και µε τις καταβαλλόµενες εισφορές. 
Επιπλέον, η ρύθµιση αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά στο να συνεχίσει να 
εργάζεται κάποιος µε ασφάλιση, αφού έχει τη δυνατότητα µε τον ελάχιστο 
αυτό αριθµό ηµεροµισθίων να έχει περίθαλψη ό ίδιος καθώς και τα µέλη της 
οικογένειας του τόσο για τον τρέχοντα χρόνο όσο και για τον επόµενο.

Το πρόβληµα οξύνεται στις περιπτώσεις εργαζοµένων µε µειωµένη – 
ευκαιριακή ή εποχική απασχόληση και παράλληλα ασκούντων ελεύθερο 
επάγγελµα, όπου προκύπτουν δύο υποχρεωτικές ασφαλίσεις σε φορείς 
ασθένειας και επιλέγεται η ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ επειδή απαιτούνται 
ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις. Αποτέλεσµα αυτού είναι να υπάρχει κάλυψη 
υγειονοµικής περίθαλψης από τον ένα φορέα έναντι καταβολής ελάχιστων 
εισφορών και µεγάλη απώλεια εσόδων του άλλου φορέα.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται  σκόπιµη η σταδιακή αύξηση των 
ελάχιστων ηµερών ασφάλισης  τόσο για παροχές σε είδος όσο και για παροχές 
σε χρήµα από    1/1/2009, ως εξής:
α) Για παροχές σε είδος οι 50 ηµέρες εργασίας αυξάνονται ανά 10 κατ’ έτος 
από την παραπάνω ηµεροµηνία και µέχρι εκατό (100)  για τους κοινούς 
ασφαλισµένους, για δε τους εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα µέχρι 
ογδόντα (80), 
β) για παροχές σε χρήµα οι προβλεπόµενες ελάχιστες ηµέρες ασφάλισης  
αυξάνονται ανά 10 κατ’ έτος από την ίδια ηµεροµηνία και µέχρι 120 για τους 
κοινούς ασφαλισµένους, για δε  τους εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα  
µέχρι 100. 

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 χορηγούνται παροχές ασθένειας σε 
είδος στους εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
Περάματος με μειωμένες προϋποθέσεις.
Οι εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος εξακολουθούν  
να αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ανεργίας, µε συνέπεια να αδυνατούν να 
συγκεντρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών ασφάλισης, προκειµένου να 
καλυφθούν για παροχές ασθένειας σε είδος από το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το λόγο 
αυτό κρίνεται  σκόπιµη η θέσπιση διάταξης, ώστε να καλύπτονται µε 
µειωµένες προϋποθέσεις (πραγµατοποίηση 25 ηµερών ασφάλισης, είτε κατά 
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο 15µηνο πριν από 
την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ηµέρας τοκετού, χωρίς να 
υπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο 
ηµερολογιακό τρίµηνο του 15µήνου) για παροχές ασθένειας σε είδος για το 
διάστηµα από 1/3/2007 µέχρι 28/2/2009, όπως µε τη διάταξη της παρ. 8 του 
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άρ. 59 του ν.3518/2006, σύµφωνα µε την οποία καλύπτονταν µε µειωµένες 
προϋποθέσεις για το διάστηµα από 1-3-2005 έως 28-2-2006.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 4 οι ρητινοσυλλέκτες των περιοχών 
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 καλύπτονται από το 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος με τις χρονικές 
προϋποθέσεις του έτους 2006.
Οι ρητινοσυλλέκτες των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 
2007, δεδοµένου του ιδιαίτερου τρόπου που απαιτείται για την ασφάλισή τους 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ο αριθµός των ηµερών εργασίας των ρητινοσυλλεκτών, που 
αναγνωρίζονται κατ’ έτος στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχονται σε 35 
ηµέρες ανά 1000 κιλά παραδιδόµενης σε εµπόρους, ιδιωτικές ή 
συνεταιριστικές βιοµηχανίες ρητίνης και ανάγονται στο ηµερολογιακό έτος 
παραδόσεως της ρητίνης), αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα σχετικά µε το 
θέµα της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας τους. Για το λόγο αυτό κρίνεται  
σκόπιµη η θέσπιση διάταξης, σύµφωνα µε την οποία, η  παραπάνω κατηγορία 
ασφαλισµένων να καλύπτεται από το ΙΚΑ  – ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε 
είδος κατά τη χρονική περίοδο από 1/3/2007 µέχρι 28/2/2009, εφόσον είχαν 
δικαίωµα για τις παροχές αυτές το έτος 2007.

Άρθρο 
Σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συνιστάται Κεφάλαιο με την 
επωνυμία «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών». Το 
Κεφάλαιο εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Σκοπός του Κεφαλαίου είναι η δηµιουργία αποθεµατικών για τη 
χρηµατοδότηση των κλάδων Σύνταξης των Φ.Κ.Α. από 1-1-2019 και µετά, για 
τη διασφάλιση των συντάξεων των νεότερων γενεών.

Οι πόροι του κεφαλαίου, αρχής γενοµένης από 01-01-2009, προέρχονται από:
α) Ποσοστό 10% επί των συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση 
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών.

β) Το ένα εικοστό πέµπτο (4%) των ετήσιων συνολικών εσόδων από τον 
Φ.Π.Α..

γ) Ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττόµενων ποσών εκ 
κοινωνικού πόρου από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασµούς Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Τα αποθεµατικά που δηµιουργούνται επενδύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν.3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007).

Η διαχείριση του ΑΚΑΓΕ ασκείται από επιτροπή διαχείρισης, η οποία είναι 
πενταµελής, µε τριετή θητεία. Στην επιτροπή συµµετέχουν:
1. ο Πρόεδρος,
2. δύο εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

3. δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
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Άρθρο 
Κοινωνικοί Πόροι

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού το 10% των ετήσιων 
κοινωνικών πόρων των ασφαλιστικών οργανισμών, μεταφέρεται 
στο ΑΚΑΓΕ με σκοπό την ενίσχυση των κλάδων κύριας σύνταξης 
μετά την 01-01-2019.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του ν.2084/1992 (Α 165), τα 
εισπραττόµενα από το οικονοµικό έτος 1993 και µετά ποσά κοινωνικών πόρων 
από φορείς ή κλάδους ή λογαριασµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
διατηρούνται ως έσοδα των φορέων αυτών ή κλάδων στο ύψος των 
βεβαιωθέντων ποσών κατά το έτος 1992.  Τα επιπλέον των ανωτέρω ποσά 
αποτελούν έσοδο του Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ), εισπράττονται από τους παραπάνω φορείς και 
αποδίδονται στο λογαριασµό. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρέθηκαν όλα τα ταµεία των εργαζοµένων στα 
Μ .Μ .Ε . κα ι µέρος κο ινων ικών πόρων των Ταµε ίων Νοµ ι κών , 
Συµβολαιογράφων και Υγειονοµικών.

Από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, και µε βάση τα 
επίσηµα στοιχεία του έτους 2007, το σύνολο των εσόδων από τους 
κοινωνικούς πόρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στη 
ρύθµιση του εν λόγω άρθρου, ανέρχονται στο ποσό των 150.000.000 ευρώ 
περίπου. Από το ποσό αυτό, ποσό περίπου 63.000.000 ευρώ παραµένει ως 
έσοδο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και το υπόλοιπο (87.000.000) 
πρέπει να αποδοθεί στο ΛΑΦΚΑ. Όµως, από τον απολογισµό εσόδων του 
έτους 2007 του ΛΑΦΚΑ, προκύπτει ότι οι πόροι που µεταφέρθηκαν σε αυτόν 
ανέρχονται στο ποσό των 25.000.000 ευρώ περίπου, υπολείπονται δηλαδή 
περίπου κατά 62.000.000 ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης και κυρίως ο ΟΑΕΕ και τα Ταµεία Πρόνοιας 
Δικηγόρων Αθηνών και Πειραιώς λόγω σοβαρών οικονοµικών ταµειακών 
προβληµάτων, αδυνατούν να αποδώσουν το επιπλέον ποσό στο ΛΑΦΚΑ.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι φορείς που εξακολουθούν να υπάγονται 
στις ρυθµίσεις του άρθρου 59 παρ. 1 του ν.2084/1992, χάνουν το µεγαλύτερο 
µέρος από τα προβλεπόµενα από κοινωνικούς πόρους έσοδα, ενώ όσοι 
εξαιρέθηκαν, εισπράττουν ολόκληρο το ποσό που προέρχεται από τους 
κοινωνικούς πόρους.

Για την άρση της προκαλούµενης αυτής αδικίας σε βάρος ορισµένων 
ασφαλιστικών φορέων, κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση άρ. 59 παρ. 1 του ν.
2084/1992 και η θέσπιση ποσοστού 10% στο σύνολο των ποσών που 
εισπράττουν από κοινωνικούς πόρους όλοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 
Έτσι, θα συµµετέχουν όλοι οι φορείς ισοµερώς στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 
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Αλληλεγγύης Γενεών και δεν θα επιβαρύνονται µερικοί φορείς υπέρµετρα, ενώ 
άλλοι θα απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσης.

Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργείται ο Λογαριασµός 
Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ) που συστάθηκε µε το 
άρ. 69 του ν.2084/1992. Οι πόροι του ΛΑΦΚΑ αποτελούν έσοδο του ΛΒΚΑ 
στον οποίο µεταφέρονται και τα κεφάλαια του Λογαριασµού.

Άρθρο 
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής

1. Η εισφοροδιαφυγή, αν και µέχρι σήµερα δεν έχει συστηµατικά µετρηθεί και 
καταγραφεί, αποτελεί κατά γενική οµολογία φαινόµενο ιδιαίτερα ανησυχητικό 
µε µεγάλο κοινωνικό κόστος, δεδοµένου ότι υπονοµεύει τη βιωσιµότητα των 
Ασφαλιστικών Οργανισµών και ιδιαίτερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά παράλληλα 
υπονοµεύει και την ποιότητα των παροχών που δικαιούνται οι ασφαλισµένοι 
και οι συνταξιούχοι.
Ο έλεγχος της κανονικής καταβολής των εισφορών γίνεται σήµερα από 
διαφόρους φορείς (την Ε.ΥΠ.Ε.Α., την Επιθεώρηση Εργασίας, τους 
υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τους υπαλλήλους των λοιπών ΦΚΑ), ενώ από 
ορισµένους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας 
έλεγχος.
Με δεδοµένα ότι:
1. Οι κοινωνικοί επιθεωρητές εργασίας του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.) διενεργούν στις επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας 
γενικότερα επιτόπιους ελέγχους τόσο για την εφαρµογή της εργατικής 
νοµοθεσίας όσο για την ασφαλιστική ή µη κάλυψη των εργαζοµένων και 
τη νοµιµότητα της απασχόλησης, και

2. Οι εκθέσεις ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε όσον αφορά ειδικά την τήρηση του 
Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανοµένων Υπαλλήλων, που πρέπει να τηρούν 
οι εργοδότες σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 2556/1997, έχει συµβάλει σε 
µεγάλο βαθµό στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης 
εργασίας,

οδηγούµαστε στο ασφαλές συµπέρασµα ότι η βελτίωση των ελεγκτικών 
µηχανισµών κυρίως µέσω της συνεργασίας των ελεγκτικών µηχανισµών των 
Ασφαλιστικών Οργανισµών και του ΣΕΠΕ πρέπει να γίνει άµεσα χωρίς 
καθυστέρηση.

Για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις της παρ. 1 θεσπίζεται η δυνατότητα 
συγκρότησης µικτών κλιµακίων ελέγχου από υπαλλήλους των υπηρεσιών 
αυτών, µέτρο που όπως πιστεύουµε θα συµβάλει τα µέγιστα στη 
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Παράλληλα, το έργο κατά της εισφοροδιαφυγής θα βοηθήσουν οι ενιαίες 
διευθύνσεις επιθεώρησης που συνιστώνται στους νέους ασφαλιστικούς φορείς 
µε τον παρόντα νόµο.
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2. Ένα επί πλέον µέτρο το οποίο θα συντελέσει επίσης στον περιορισµό της 
εισφοροδιαφυγής θα αποτελέσει η διασταύρωση, µεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΔ, 
στοιχείων των προσλαµβανοµένων εργαζοµένων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 προτείνεται η 
θέσπιση διάταξης από την οποία θα προβλέπεται η υποχρέωση αφενός του 
εργοδότη να υποβάλλει στον ΟΑΕΔ το ειδικό έντυπο αναγγελίας της 
πρόσληψης εις τριπλούν και αφετέρου του ΟΑΕΔ να αποστέλλει το ένα εκ των 
τριών αντιτύπων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 διευρύνεται και ενισχύεται ο ρόλος της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΕ» ως εξής:
α) Αναλαµβάνει ως δικαιούχος την υλοποίηση πράξεων του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που χρηµατοδοτούνται στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

β) Συνδέεται µέσω δικτύου µε τα πληροφοριακά συστήµατα των ΦΚΑ και 
όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Άρθρο 
Επέκταση ειδικού σώματος ιατρών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, επεκτείνεται σε ολόκληρη τη 
χώρα το Ειδικό Σώμα Ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που σκοπό έχει τη 
διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας των ασφαλισμένων του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για τη συγκρότηση των υγειονοµικών επιτροπών αναπηρίας των επαρχιών, θα 
µετακινούνται ιατροί από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.
Σκοπός της προτεινόµενης διάταξης είναι στις υγειονοµικές επιτροπές αυτές 
της επαρχίας να µη συµµετέχουν ιατροί από την περιοχή στην οποία 
λειτουργεί η επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η αµεροληψία της κρίσης και να 
αποφεύγονται φαινόµενα πελατειακών σχέσεων µεταξύ ιατρών και 
κρινόµενων ασφαλισµένων λόγω εντοπιότητας και προσωπικών γνωριµιών.

Άρθρο 
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ο Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθιερώνεται, από 01.06.2009, 
ως ο μοναδικός αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής 
ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας. 
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Το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισµένων και συνταξιούχων της 
χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο εργοδοτών καθιερώθηκε µε το 
άρθρο 64 του ν. 2084/1992, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 
20 του ν. 2556/1997, το άρθρο 39 του ν. 2676/1999 και την παρ. 8 του 
άρθρου 62 του ν. 3518/2006. Σε καθένα άµεσα ή έµµεσα εντασσόµενο στα 
Εθνικά αυτά Γενικά Μητρώα Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδεται ένας µοναδικός 
Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και στη συνέχεια του 
χορηγείται παραστατικό του ΑΜΚΑ.

Στόχος της δηµιουργίας και εκµετάλλευσης των Εθνικών αυτών Γενικών 
µητρώων είναι: 
 Η ποιοτική βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης 
σε όλους τους πολίτες, και η ταχύτερη εξυπηρέτησή τους στις κάθε είδους 
συναλλαγές τους µε τους ασφαλιστικούς φορείς.

 Η ευχέρεια επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων µεταξύ των Φορέων. 
 Η εξάλειψη του φαινόµενου της µη νόµιµης πολλαπλής ασφάλισης ή 
συνταξιοδότησης του ιδίου ατόµου σε/από διαφορετικούς Φορείς.

 Ο έλεγχος του φαινόµενου εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.
 Η παροχή πληροφοριών στους κοινοτικούς µας εταίρους για τους 
εργαζόµενους που διακινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την ταχύτερη ασφάλιση και συνταξιοδότησή τους.

 Η αντικατάσταση των Αριθµών Μητρώων (ΑΜ), που σήµερα χορηγούν οι 
Ασφαλιστικοί Φορείς στους ασφαλισµένους και συνταξιούχους τους, από 
τον ΑΜΚΑ.

 Η παροχή έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων (Πολιτική Ηγεσία, ΓΓΚΑ, Διοικήσεις Φορέων).

Η δηµιουργία των Εθνικών Γενικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκίνησε 
στις αρχές του 1993, βάσει στοιχείων που χορηγούσαν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
(πρώην Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) οι Φορείς. Μέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί στα Εθνικά 
Μητρώα  και έχουν ΑΜΚΑ περίπου 6.500.000 άµεσα ασφαλισµένοι και 
συνταξιούχοι, ενώ δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ένταξη 
των εµµέσων ασφαλισµένων.

Για το χρονικό διάστηµα από 27.07.2007 έως 31.12.2007 διενεργήθηκε  
Πανελλήνια απογραφή, µέσω των ΚΕΠ, όλων των ασφαλισµένων, 
συνταξιούχων και εργοδοτών, που δεν είχαν ήδη ενταχθεί στα ως άνω 
Μητρώα, µε στόχο την  ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου όµως λόγω της 
ανεπαρκούς διαφηµιστικής προβολής του έργου, η προσπάθεια δεν απέδωσε 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.

Επειδή αφενός µε τις ισχύουσες διαδικασίες έχουν παρέλθει ανεπίτρεπτα 
πολλά χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου και αφετέρου η συνεργασία µε 
τα ΚΕΠ αποδείχθηκε πολύ ικανοποιητική, κρίνεται ότι πρέπει να αλλάξουν οι 
σηµερινές διαδικασίες, ο τρόπος και ο χρόνος απονοµής του ΑΜΚΑ.   
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Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθιερώνεται, από 01.06.2009, ως ο µοναδικός αριθµός 
εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των άµεσα και έµµεσα 
ασφαλισµένων, όλων των συνταξιούχων και όλων των δικαιούµενων 
επιδοτήσεων, βοηθηµάτων και παροχών του ΟΑΕΔ. 

Από την ίδια ηµεροµηνία, µε την καθιέρωση του ΑΜΚΑ  ως µοναδικού αριθµού 
ταυτοποίησης στο χώρο της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Ασφάλισης,  ο 
ΑΜΚΑ θα είναι προαπαιτούµενο στοιχείο για την έναρξη απασχόλησης και 
ασφάλισης, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, την έκδοση ή ανανέωση 
βιβλιαρίου ασθενείας, την απονοµή και καταβολή της σύνταξης και γενικότερα 
των πάσης φύσεως παροχών, επιδοµάτων και βοηθηµάτων. 

Η απόδοση του ΑΜΚΑ θα γίνεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. µέσω των ΚΕΠ στα 
οποία θα προσέρχεται ο ενδιαφερόµενος. Παραστατικό του ΑΜΚΑ θα 
χορηγείται άµεσα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, είτε θα αποστέλλεται µε 
ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον 
ενδιαφερόµενο. Όλοι οι παραπάνω αναφερόµενοι Φορείς υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν την Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. για κάθε καταχώρηση ΑΜΚΑ που 
διενεργείται στα µητρώα τους ή για κάθε σχετική µεταβολή των προσωπικών 
και ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισµένων τους, προκειµένου να 
ενηµερωθεί το Εθνικό Γενικό Μητρώο (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ) όλων των 
ασφαλισµένων και συνταξιούχων της χώρας.
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Άρθρο 
Τελικές διατάξεις

Με το άρθρο αυτό του νοµοσχεδίου ορίζεται ότι η ισχύς του νόµου αυτού 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

ΑΘΗΝΑ,                   2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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