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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το 
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του 
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).

Άρθρο 2

Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση 

1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της 
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης 
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή 
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά 
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των 
κείμενων διατάξεων. 

 2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με 
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις 
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή 
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου 

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της 
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους 
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών 
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), 
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, 

ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας,

γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της 
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, 
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση, 

δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών 
και

εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και 
της εργασίας. 

β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα 
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των 
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.

γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την 
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει 
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, 
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα 
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους 
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει 
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της 
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες 
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, 
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6. Τα ανωτέρω πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 
μπορούν με αίτησή τους οποτεδήποτε να ζητήσουν 
την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισής τους για την 
προσαύξηση της σύνταξής τους. Σε αυτή την περίπτω−
ση, εφόσον προέρχονται από τα πρώην Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., 
Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α., το οργανικό ποσό της σύνταξής τους 
προσαυξάνεται με 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλι−
σης που θα προσμετρηθεί.

Στις περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης 
στο πρώην Τ.Π.Ξ. για την προσαύξηση του ποσού της 
σύνταξης που χορηγείται από τον Οργανισμό, το ποσό 
της καταβαλλόμενης σύνταξης αυξάνεται με το ποσό 
που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο πρώην Ταμείο, 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις καταστατικές του δι−
ατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 
του ν. 3655/2008, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που 
διανύθηκε στον Ο.Α.Ε.Ε. από 1.8.2008, υπολογιζόμενο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος.

Οι δικαιοδόχοι σε περίπτωση θανάτου των προσώπων 
των παραγράφων 3 και 4, μπορούν να επιλέξουν την 
προσαύξηση του οργανικού ποσού της σύνταξης όπως 
παραπάνω για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε 
αξιοποιηθεί στη σύνταξη του θανόντα.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιασδήποτε 
κατηγορίας εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχο−
νται από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της 
αίτησης. 

Άρθρο 56

Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Τα μέλη κάθε μορφής Αγροτικών Συνεταιρισμών 
δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό με 
βάση και κριτήριο μόνο την ιδιότητά τους αυτή.

2. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες−αγρότισσες που 
είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, μη αγρότες−αγρότισ−
σες, που υπάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε−
σία, σε άλλους, πλην Ο.Γ.Α., ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία – απασχόληση, 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους οργανισμούς αυ−
τούς. 

3. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, μη αγρότες−αγρό−
τισσες και μη εργαζόμενοι−απασχολούμενοι σε άλλη 
εργασία/δραστηριότητα που ο μέσος όρος των εισο−
δημάτων τους, που προέρχονται από τη συμμετοχή 
τους στο Συνεταιρισμό, της τελευταίας τριετίας (2008 
– 2010) ή της πρώτης τριετίας για τους Συνεταιρισμούς 
που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
υπερβαίνει το 200πλάσιο και υπολείπεται του 400πλα−
σίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.), 
όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Εάν ο παραπάνω μέσος όρος των 
εισοδημάτων υπερβαίνει το 400πλάσιο του Η.Α.Ε. υπά−
γονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Στην τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται στην 1η 
ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και κατατάσσονται 
μόνο προαιρετικά στις ανώτερες ασφαλιστικές κατη−
γορίες του Οργανισμού.

4. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, συνταξιούχοι του 
Ο.Γ.Α. δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

5. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, συνταξιούχοι ασφα−
λιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
πλην Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή 
του Ν.Α.Τ., υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. εάν ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους όπως 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 από τη συμμετοχή 
τους στο Συνεταιρισμό υπερβαίνει το 400πλάσιο του 
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύ−
ει κάθε φορά. Στις περιπτώσεις των προσώπων αυτών 
δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 63 
του ν. 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
16 του ν. 3863/2010. 

6. Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου που είναι ασφα−
λιστέα στον Ο.Γ.Α., αλλά ασφαλίστηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε. μέ−
χρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κατέβαλαν 
ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισμό, δικαιούνται, 
με αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή, ατόκως, 
των ασφαλιστικών εισφορών τους ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσες. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί διαδοχικής ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.

Άρθρο 57

Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισμένων
και εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 
(Α΄ 242,) προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ ως 
εξής:

«γ) Όσοι εργοδότες απασχολούν υγειονομικούς ή ζη−
τούν τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερό−
τητας υποχρεούνται:

αα) Να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών των 
Τομέων Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη−
τα Απασχολούμενων (Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης 
Υγειονομικών, Τομέας Υγείας Υγειονομικών, Τομέας 
Πρόνοιας Υγειονομικών), με τη συμπλήρωση των σχε−
τικών Δελτίων Απογραφής και με την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και να γνωστοποιούν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων τυχόν μεταβολές των 
στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργο−
δοτών (την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή 
των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας, της 
νομικής μορφής, των κατά νόμο υπεύθυνων, της έδρας 
της εταιρείας και προκειμένου περί φυσικών προσώπων 
τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους). Ως χρόνος γνω−
στοποίησης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επομένου των ανωτέρων συμβάντων μηνός.

ββ) Να υποβάλουν καταστάσεις εισφορών και να προ−
βαίνουν στην εξόφλησή τους μέσω του συστήματος 
ελεγχόμενης είσπραξης, εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Στους εργοδότες που δεν απογράφονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα΄, 
επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, πέραν των 
προβλεπόμενων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβα−
ρύνσεων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του 
ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στη κατάστα−

Βασίλειος
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3569

ση εισφορών ή στις καταστάσεις εισφορών που είχαν 
υποχρέωση να υποβάλουν. 

Στους εργοδότες που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα 
την κατάσταση εισφορών ή δεν εξοφλούν τις εισφο−
ρές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση γ΄ 
υποπερίπτωση ββ΄ του παρόντος ή προκύπτει διαφορά 
μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και εκείνων που 
έπρεπε να δηλωθούν, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 
εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων πρόσθετων τελών 
και λοιπών επιβαρύνσεων, που ανέρχεται σε ποσοστό 
30% επί του ποσού των εισφορών ή της διαφοράς που 
προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και 
των εισφορών που έπρεπε να δηλωθούν. 

Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης μεταβολών που αναφέρονται στην περί−
πτωση γ΄ υποπερίπτωση αα΄ του παρόντος, επιβάλλεται 
πρόστιμο 300 ευρώ.

ε) Οι ανωτέρω εργοδότες που απασχολούν υγειονο−
μικούς υποχρεούνται να διατηρούν επί εικοσαετία τα 
στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν, κατά τις ισχύ−
ουσες διατάξεις, στις υπηρεσίες του Ταμείου, καθώς και 
τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει απασχόληση υγει−
ονομικού με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (όπως έμμι−
σθος, κατά περίπτωση ή πράξη, κατά χρονική μονάδα). 

Τα στοιχεία αυτά είναι οι καταστάσεις εισφορών με τα 
αντίστοιχα γραμμάτια πληρωμής, οι μαγνητικές ταινίες, 
οι καταστάσεις μισθοδοσίας, οι καταστάσεις προσωπι−
κού, οι αποδείξεις ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών των 
κατά περίπτωση απασχολούμενων και αμειβόμενων, οι 
ετήσιες αποδόσεις φόρου για αμοιβές τρίτων, οι συμ−
βάσεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ..

στ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. καθορίζεται η μορφή (έντυπη, 
ηλεκτρονική, μαγνητική κ.λπ.) των καταστάσεων από−
δοσης εισφορών και συνεισφορών που υποβάλλονται 
από τους εργοδότες στο Ταμείο, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατά−
ξεων αυτών.»

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει την πρώτη του 
επομένου της δημοσίευσης μήνα.

Άρθρο 58

Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α.−Τ.Σ.Α.Υ. πριν την 
Έναρξη Επαγγέλματος

Στο άρθρο 2 του ν. 982/1979 (Α΄239) προστίθεται πα−
ράγραφος 4 ως εξής:

«4. α. Στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών, του 
Ε.Τ.Α.Α., μπορούν να υπαχθούν:

α.α. Οι πτυχιούχοι υγειονομικοί που έχουν άδεια άσκη−
σης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο 
υγειονομικό σύλλογο, όπου αυτό απαιτείται, πριν την 
έναρξη άσκησης του επαγγέλματος ή άλλης δραστηρι−
ότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο 
Ε.Τ.Α.Α.−Τ.Σ.Α.Υ.. Η ανωτέρω δυνατότητα χορηγείται από 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και 
μέχρι δύο έτη.

β.β. Οι υγειονομικοί για τους οποίους προβλέπεται 
λήψη ειδικότητας, μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση 
των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό 
διάστημα αναμονής και τα τυχόν ενδιάμεσα διαστήματα 
που παρεμβάλλονται μέχρι την τοποθέτησή τους για 
την λήψη κύριας ειδίκευσης και μέχρι τρία έτη. 

β. Στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών του 
Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται οι 
υγειονομικοί, που μετά την έναρξη του επαγγέλματος 
ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Α.Α.− Τ.Σ.Α.Υ., δεν αποδεικνύουν 
άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το π.δ. 517/1988 
(Α΄ 233) ή άλλη δραστηριότητα για την οποία ασφα−
λίζονται υποχρεωτικά στον ανωτέρω τομέα για δια−
στήματα ανάμεσα σε δύο περιόδους ασφάλισης, και 
μέχρι δύο έτη συνολικά. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 
πριν την επανέναρξη της υποχρεωτικής ασφάλισής 
τους με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και ανατρέχει 
στην ημερομηνία διακοπής της προηγούμενης ασφά−
λισης.

Χρόνοι ασφάλισης που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
α΄ και β΄ και έχουν ήδη αναγνωριστεί δεν μπορούν να 
αναγνωριστούν εκ νέου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι να 
μην ασκούν το επάγγελμα του υγειονομικού στην Ελλά−
δα ή στην αλλοδαπή και να μην έχουν στραφεί σε άλλη 
επαγγελματική δραστηριότητα συνεπεία της οποίας 
υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα 
ασφάλισης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μην 
υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν 
διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου η ασφάλιση δια−
κόπτεται, ο χρόνος ασφάλισης διαγράφεται και τυχόν 
καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

γ. Όσοι ασφαλιστούν με τις προϋποθέσεις που ορίζο−
νται στο παρόν άρθρο καταβάλλουν τις προβλεπόμε−
νες εισφορές ελεύθερου επαγγελματία με τις νόμιμες 
προσαυξήσεις. 

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που ρυθμίζεται με την παρού−
σα διάταξη, καθώς και ο χρόνος όσων έχουν υπαχθεί 
σε ανάλογη ρύθμιση ασφάλισης με αποφάσεις του Δ.Σ. 
του πρώην Τ.Σ.Α.Υ. θεωρείται πλασματικός με όλες τις 
έννομες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει των περιπτώσεων 
αα΄, ββ΄ και β΄ δεν ανακαλούνται.»

Άρθρο 59

Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.

1. Το άρθρο 13 του ν. 3518/2006 (Α΄272) αντικαθίσταται 
από τότε που ίσχυσε (1.1.2007) ως εξής:

«Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλι−

σης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του 
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. υπάγονται 
υποχρεωτικά:

α) Οι από 1.1.1993 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. και 

β) οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύ−
νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., 
εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό 
φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Με−
τοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν 
έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας 
τους κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

Βασίλειος
Highlight



ΘΕΜΑ 25Ο 

 

Παράταση απόδοσης εισφορών από τον ΕΟΠΥΥ. 
Απόφαση αρ. 148 
Η Δ.Ε αφού έλαβε υπόψη : 
 
Α) την εισήγηση αρ.πρωτ.49573/12-6-2014 του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία : 
 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Ν.4238/2014 {Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις} «Το πάσης φύσεως ιατρικό/οδοντιατρικό, 
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου σε θέσεις που συστήνονται 
για τον σκοπό αυτό σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (ΔΥΠΕ) σε 
εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.4224/2013 (Α’ 288) μετά την 
έκδοση της αναφερόμενης υπουργικής απόφασης ως ορίζεται στη διάταξη, 
μισθοδοτείται από τους φορείς αυτούς και οι οικείες πιστώσεις εγγράφονται 
στους οικείους ΚΑΕ του ειδικού φορέα 210 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας».  
Με το έγγραφο αριθ. πρωτ. 16515/22-5-2014 η 1η Υ.ΠΕ Αττικής (Δ/νση Οικ. 
Υποστήριξης) αναφέρει ότι στους εν λόγω γιατρούς ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε 
μισθοδοσία μέχρι την 19/3/2014 (ημερομηνία λήξης της διαθεσιμότητας των 
υπαλλήλων σε 30ημερη διαθεσιμότητα) ενώ η υπηρεσία τους υποχρεούται 
στην αναδρομική καταβολή της μισθοδοσίας που αφορά την περίοδο 20/3-
31/3/2014. Δεδομένου τον όγκο της επεξεργασίας των στοιχείων (1100 
υπάλληλοι) παρακαλούν να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της Μηνιαίας Κατάστασης Εισφορών και Συνεισφορών μηνός Μαρτίου 2014 
πέραν της 31/5/2014 και τουλάχιστον έως 30/6/2014. 
 Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 ΝΔ 
3348/55, άρθρο 22 Ν.1902/1990 και άρθρο 21 του ν.1976/1991 οι κρατήσεις 
κι εργοδοτικές εισφορές πρέπει να αποδίδονται στο Ταμείο με ευθύνη των 
εργοδοτών μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι 
αντίστοιχες αποδοχές, διαφορετικά αναπροσαρμόζονται κι επιβαρύνονται με 
τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης. Επίσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3996/2011 ‘…Στους εργοδότες που δεν 
υποβάλλουν εμπρόθεσμα την κατάσταση εισφορών ή δεν εξοφλούν 
εμπρόθεσμα τις εισφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ 
υποπερίπτωση ββ’ του παρόντος ή προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών 
που δηλώθηκαν κι εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν επιβάλλεται πρόσθετη 
επιβάρυνση εισφορών πέραν των προβλεπόμενων πρόσθετων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του  ποσού των 
εισφορών ή της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που 
δηλώθηκαν και των εισφορών που έπρεπε να δηλωθούν…». 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω η Υπηρεσία επισημαίνει ότι αφενός μεν στην 
υποχρέωση καταβολής των εισφορών εργοδοτών δεν βρίσκεται καμία 
εξαίρεση παράτασης, αφετέρου δε η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά το 
σύνολο των υγειονομικών που εργάζονταν στον ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι έχουν 
ενταχθεί οι παροχές υγείας σε είδος της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
Ταμείων Υγείας Εποπτείας της Γ.Γ.Κ.Α στον ΕΟΠΥΥ και  επιπλέον λόγω των 



συνεχών αλλαγών των διατάξεων και φορέων υγείας, θέτει στην κρίση  της 
Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών. 
και Β) σύμφωνα με την γραπτή εισήγηση και τις επιπλέον διευκρινίσεις που 
έδωσε προφορικά ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βαζίκας Γ. 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της Δ.Ε.. 
Ο κ. Σταθόπουλος, ο κ. Κολοτούρος και η κα Παραμύθη τάχθηκαν υπέρ της 
άποψης να μην παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Μηνιαίας 
Κατάστασης Εισφορών και Συνεισφορών μηνός Μαρτίου 2014 πέραν της 
31/5/2014. 
Η Δ.Ε 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία : 

Αφού μειοψήφησαν οι: κ. Σταθόπουλος, κ. Κολοτούρος και η κα Παραμύθη, 
να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Μηνιαίας Κατάστασης 
Εισφορών και Συνεισφορών μηνός Μαρτίου 2014 πέραν της 31/5/2014 και 
τουλάχιστον έως 30/6/2014. (διπλή ψήφος Προέδρου) 



ΘΕΜΑ 11Ο 

 

Υποβολή εισφορών και συνεισφορών από ΕΟΠΥΥ. 
Απόφαση αρ. 243 
Η Δ.Ε αφού έλαβε υπόψη : 
 
Α) την εισήγηση αρ.πρωτ.89422/30-10-2014 του Τμήματος Εσόδων της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία: 
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ με το έγγραφό του αριθ. Πρωτ.: 
Δικ.Οικ.Υπ.Φ600/1528/οικ/3-10-2014 (αριθ. πρωτ .ΕΤΑΑ-ΤΥΥ 87205/22-10-
2014) μας αναφέρει ότι: 

 «… ο ΕΟΠΥΥ στις 30-9-2014 υπέβαλε κατάσταση εισφορών και 
συνεισφορών (ΚΕΣ)…όπως προβλέπεται από το άρθρο 57 του 
ν.3996/2011…ήδη είχε προηγηθεί αποστολή στο ΕΤΑΑ cd με 
αναλυτικές καταστάσεις ΚΕΣ κρατήσεων φαρμακοποιών που 
αφορούν σε εφημερίες που εκτελέστηκαν στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ για 
τους μήνες 5/2012 έως και 10/2013 καθώς και ΚΕΣ του πρώην 
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη Γεράσιμου».  

 «…σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ.Φ.90380/3208/533/5-3-
2014(ΑΔΑ:ΒΙΚΤΛ-ΟΔΤ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας το Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΟΠΥΥ εκδίδει 
από 1/1/2014 τη μισθοδοσία των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν 
μεταφερθεί στον Οργανισμό από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων… και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΕΟΠΥΥ τον 
Ιανουάριο του 2014 εκκαθάρισε μισθοδοσία για αριθμό υπαλλήλων 
άνω των 9000 οι οποίοι προέρχονται από εννέα διαφορετικούς φορείς 
ο καθένας από τους οποίους διαφοροποιούνται ως προς την 
εφαρμογή των κρατήσεων υπέρ ΤΣΑΥ ενώ δεν υπέβαλαν όλοι ΚΕΣ 
με αποτέλεσμα λόγω των ανωτέρω διαφοροποιήσεων ο ΕΟΠΥΥ να 
μην έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εμπρόθεσμα την ΚΕΣ» 

 «… με το Ν4238/2014… το σύνολο του μονίμου και με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ ιατρικού, οδοντιατρικού ….προσωπικού των Μονάδων Υγείας 
του ΕΟΠΥΥ τέθηκαν αυτοδικαίως σε καθεστώς διαθεσιμότητας 
….από 19-3-2014 και μετά οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν ανήκουν πλέον 
στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ αλλά στο φορέα ΠΕΔΥ…. και ως εκ 
τούτου ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις 
των κρατήσεων ΤΣΑΥ σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο. 
Από το Μάρτιο του 2014 ο ΕΟΠΥΥ μισθοδοτεί 1400 υπαλλήλους 
μεταξύ των οποίων 200 έχουν κρατήσεις ΤΣΑΥ και για τους οποίους 
υποβλήθηκε για πρώτη φορά ΚΕΣ τον Αύγουστο 2014».   

  Με την ανωτέρω αίτησή του ζητά να δοθεί η δυνατότητα να 
υποβάλλουν με μορφή CD ΚΕΣ για το χρονικό διάστημα 11/2013 έως και 
7/2014 με βάση το υπόδειγμα σε μορφή excel που υπάρχει στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του ΤΣΑΥ. 
Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η διαδικασία υποβολής ΚΕΣ είναι μόνο μέσω 
του υπάρχοντος ηλεκτρονικού συστήματος προκειμένου να ελεγχθεί και η 
ορθή απόδοση των εισφορών. 
Εντούτοις λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των συνεχών ραγδαίων μεταβολών 
στη μισθοδοσία του ΕΟΠΥΥ κι εφόσον από τον Αύγουστο 2014 έγινε η 



εκκίνηση της ηλεκτρονικής υποβολής σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 
ΕΟΠΥΥ είναι από τους φορείς που αποδίδουν τις εισφορές τους  μέσω της 
ΕΑΠ προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα ελέγχου μέσω των CD και του 
αρχείου της ΕΑΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανογράφησης και το Τμήμα 
Λογιστήριο κι εφόσον είναι εφικτό και μέχρι τον Ιούλιο 2014.  
Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω και παρακαλούμε να αποφασίσετε αν τους 
δώσετε τη δυνατότητα υποβολής των ΚΕΣ με μορφή CD, καθώς θα πρέπει να 
ορισθεί πως θα είναι δυνατή η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος του 
Τομέα Υγειονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και την επιβολή των προσθέτων 
επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν3996/11 όπως 
έχουν ορισθεί με την απόφαση αριθ.281/24-3-2014 του Δ.Σ/ΕΤΑΑ.   
και Β) την προφορική εισήγηση της Πρ/νης Τμήματος Λογιστηρίου κας 
Μυτιληναίου Στ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.  

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της Δ.Ε. 
Ο κ. Σταθόπουλος ανέφερε, ότι επειδή (α) η εγγραφή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως 
εργοδότη έγινε τον Ιούλιο του 2013 αντί από την δημιουργία του και κατά 
συνέπεια δεν υπέβαλε ΚΕΣ, (β) είχε ζητήσει παράταση πάλι τον Μάϊο του 
2014, που είχε δοθεί (γ) προτείνει σήμερα υποβολή μέσω CD το διάστημα 
11/2013 έως 7/2014, χωρίς να υπάρχει πρόταση για το διάστημα πριν τον 
11/2013 ενώ απαιτεί τις εισφορές σε είδος σε όλο το ανωτέρω διάστημα (δ) 
δεν έχει υποβάλει ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά ΚΕΣ από τον 7/2014 έως την 
ημερομηνία (30/10/2014) του αιτήματος, ούτε (ε) διατυπώνει σαφή 
ημερομηνία ή χρονοδιάγραμμα έναρξης των νομίμων υποχρεώσεων του 
βάσει του άρθρου 57, Ν. 3996/2011 είναι αδιανόητο στο Ταμείο να αποδεχθεί 
το ανωτέρω αίτημα, διότι λειτουργεί διακριτικά εναντίον των λοιπών 
εργοδοτών – παρόχων, χωρίς μάλιστα νόμιμη εξουσιοδότηση να το επιτρέπει. 
Τη στιγμή μάλιστα, που αποδίδει τις εισπραχθείσες εισφορές των 
ασφαλισμένων του χωρίς να προχωρεί σε συμψηφισμό, ελλείψει στοιχείων, 
διαδικασία που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για αμοιβαίες, αλλά βέβαιες και 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις. Άλλωστε, με την υποσχόμενη αλλά όχι βέβαια 
υποβολή των ΚΕΣ αθροίζονται 3 χρόνια στα οποία το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. θα 
πρέπει να προχωρήσει σε ελέγχους των υποβληθεισομένων ΚΕΣ πριν 
νομίμως προχωρήσει σε συμψηφισμό πόσο μάλλον σε μονομερή απόδοση 
προς ΕΟΠΥΥ ποσών. 
Η Δ.Ε. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία: 
 

Αφού μειοψήφησε ο κ. Σταθόπουλος να δεχτεί την υποβολή των ΚΕΣ με 
μορφή CD για το διάστημα Δεκέμβριος 2013 έως και Ιούλιος 2014 και να 
ζητήσει την ηλεκτρονική υποβολή από τον Αύγουστο του 2014 κι εφεξής, με 
καταληκτική προθεσμία υποβολής του συνόλου των ΚΕΣ έως 31-12-2014. Η 
αποδοχή υποβολής CD δεν απαλλάσσει τον ΕΟΠΥΥ από τα προβλεπόμενα 
πρόστιμα του ν.3996/2011. 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
                  Συνεδρίαση ∆. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».  
 
Απόφαση Νο 1145 
Το ∆.Σ αφού έλαβε υπόψη 
1. τη με αρ. πρωτ. ∆Α1Α/377/30-12-2014 έγγραφη εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικού  
2. την αρνητική ψήφο των μελών κ.κ. Μουλίνο Νικόλαο και Βαρδαρό Σταμάτη,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Tην τροποποίηση ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων της με αριθμ. 
1130/201/18.12.2014 απόφασης του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ με την οποία εγκρίθηκε αρχικά ο 
προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, έτους 2015, μετά από  σχετικές  παρατηρήσεις του Υπ. 
Υγείας και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και τη διαμόρφωση του ως κάτωθι: 
 
 
  

 
Φ Υ Λ Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

  

Κατηγοριοποίη
ση 

Κ.Α.Ε.  ΚΑΕ Πλήρης  ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 2014 

18η 
Τροποποίηση 
Προϋπολογισμ

ού 2014 

Σχέδιο 
Προϋπολογισμ
ού 2015 προς 

Έγκριση 

   0000     ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  774.000.000,00  633.000.000,00  525.500.000,00 

Επιχορηγήσεις 
από Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

0121.00  09.10.0121.00 
Επιχορηγήσεις για 
δαπάνες 
περίθαλψης 

774.000.000,00  633.000.000,00  525.500.000,00 

   1000  09.10.1000 
ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

3.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00 

Κοινωνικοί 
Πόροι 

1199  09.10.1199 

Έσοδα από λοιπούς 
κοινωνικούς 
πόρους που δεν 
κατονομ.ειδικά 

3.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00 

   2000  09.10.2000 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

3.967.000.000,00 
3.870.000.000,0

0 
3.945.721.343,5

5 

Ασφαλιστικές 
Εισφορές 

2111.00  09.10.2111.00 
Καταβολές 
εργοδότη τακτικές 
κανονικές 

1.945.333.333,33 
1.897.767.000,0

0 
1.968.205.962,3

6 

Ασφαλιστικές 
Εισφορές 

2111.01  09.10.2111.01 
Καταβολές 
εργοδότη (παλαιές 
καθυστερήσεις) 

0,00  0,00    

Ασφαλιστικές 
Εισφορές 

2119.00  09.10.2119.00 
Λοιπές εισορές 
εργοδότη 
(Εισφορές ΒΩΜΑ) 

0,00  0,00    

Ασφαλιστικές 
Εισφορές 

2121.00  09.10.2121.00 
Καταβολές 
ασφαλισμένων 

972.666.666,67  948.883.000,00  984.102.981,18 

 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
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3342.00 

Απόδοση στο ΤΣΑΥ των 
εισπράξεων που έγιναν 
γι΄αυτό 

40.000.000,00  60.000.000,00  40.000.000,00 

3343.00 

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των 
εισπράξεων που έγιναν 
γι΄αυτό 

4.000.000,00  4.000.000,00  4.000.000,00 

3344.00 

Απόδοση στο Τ.Σ.Νομικών των 
εισπράξεων που έγιναν 
γι΄αυτό 

2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 

3347.00 
Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των 
εισπρ.που εγιναν γι αυτο 

4.000.000,00  4.000.000,00  4.000.000,00 

3349.00 

Απόδοση στα Λοιπά 
Ασφ.Ταμεία των εισπράξεων 
που έγιναν γι΄αυτά 

7.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00 

3352.00 
Απόδοση εισπράξεων στον 
ΟΑΕΔ 

225.000,00  225.000,00  225.000,00 

3359.00 

Απόδοση στους λοιπούς 
Οργανισμούς των εισπράξεων 
που έγιναν γι΄αυτά 

600.000,00  600.000,00  600.000,00 

3361.00 

Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των 
εισπράξεων που έγιναν 
γι΄αυτό 

6.000.000,00  6.000.000,00  6.000.000,00 

3369.00 

Απόδοση στα λοιπά Ταμεία 
Αρωγής των εισπράξεων που 
έγιναν γι΄αυτά 

10.000,00  10.000,00  10.000,00 

3391.00 

Απόδοση των εισπράξεων που 
έγιναν για λογ/σμό του 
Δημοσίου 

220.000.000,00  314.255.106,61  220.000.000,00 

3392.00 

Απόδοση των λοιπών 
εισπράξεων που έγιναν για 
λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ 
και Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών 

12.000.000,00  12.000.000,00  12.000.000,00 

3395.00 
Απόδοση των εισπράξεων που 
έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Ι.Δ 

300.000,00  328.000,00  300.000,00 

ΑΔΑ: 6ΛΥΝΟΞ7Μ-2ΝΟ



ΜΕΧΡΙ 31/01/2015 ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 12/11/2012 
ΜΕΧΡΙ 28/02/13 
 

29.029.898,08     03/2013 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
EU120313FRNE01/EU000A1G0AF5 ΛΗΞΕΩΣ 
12/03/13 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 
171/06-06-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 
 

8.848.142,00       11/09/2013 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 – ΝΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
 

6.910.299,07       03/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 
 

2.297.225,96         05/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 
ΙΑΝΟΑΥΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
 

3.759.141,03 20/06/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ (ΕΑΠ) (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
2014) 
 

6.613.562,88 20/06/2014 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΑΠ) ΜΕ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 2014 
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014) 
 

6.928.090,33 27/06/2014 

ΣΥΜΦΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΑΠ) 2013 
ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2013 
 

23.268.972,27 27/06/2014 

 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 – 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 

3.972.527,21 19/09/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΑΠ 2014 (ΜΑΙΟΣ 14) 

3.687.998,22 25/09/2014 



ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2014) 

1.082.114,44 25/09/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΑΠ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014) 

4.512.183,34 25/09/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΑΠ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) 

3.568.218,75 25/09/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) 

1.080.513,14 25/09/2014 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1ΟΣ/8ΟΣ 
 
 

9.356,532,84 25/09/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ 8-10Ος /2014 
 

2.326.688,30 13/11/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΑΠ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014) 
 

3.686.529,23 
 

09/12/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014) 

865.635,61    09/12/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΑΠ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) 
 

3.578.791,80  09/12/2014 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) 

716.775,31  09/12/2014 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14) 

265.128,45  09/12/2014 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14) 

209.897,73  09/12/2014 

ΕΑΠ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14) 
 

3.817.845,22 09/12/2014 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14) 

768.559,95 09/12/2014 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14) 

603.993,75 31/12/2014 

ΕΑΠ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14) 
 

3.712.130,32 
 

31/12/2014 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 205.712,12 31/12/2014 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΜΑΙΟΣ 
14)  
 

965.288,04 25/09/2014 



(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14) 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 11ος – 12ος 1.584.776,25 31/12/2014 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

138.223.171,64  

 
 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 30/01/2015 ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΑΠ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 – 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) 

(35.277.457,95 – 
23.268.972,27, συμψηφισμός, 
= 12.008.485,68) 

ΕΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
 

4.671.162,38 (Είναι Πάρεδρο) 

 
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

5.590.671,83 (Είναι Πάρεδρο) 

 
ΚΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

965.901,62 (Είναι Πάρεδρο) 

ΕΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15 
 

2.786.503,34 

 
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15 

1.775.587,15 

 
ΚΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15 

745.621,12 

 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15 

777.195,55 

ΣΥΝΟΛΟ 29.321.128,67 

 
Σημειώνουμε ότι το  υπ’ αριθμ. 56/23-04-14 ΧΕΠ ποσού 
7.413.627,29 που αφορά την απόδοση στον ΕΟΠΥΥ ποσού από 
ρευστοποίηση του υπ’ αριθμ.EU120314FRNE02 ομολόγου 
επέστρεψε αθεώρητο από την υπηρεσία επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2014 
πράξη. 
Επιπλέον το υπ’ αριθμ. 331/24-12-13 ΧΕΠ ποσού 30.588.305,10 
έχει επιστρέψει αθεώρητο από την υπηρεσία επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθμ. 42/2013 πράξη. 

 



 



 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3172
13 Δεκεμβρίου 2013

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/107929/0026
 Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτο−

μερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών 
από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.α) Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 26 παρ. 1 και 29 παρ. 7β του ν. 2362/1995 

«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπλη−
ρώθηκαν και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 
26 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 
(Α΄ 103).

β) Του άρθρου 60 παρ. 1, επίσης, του ν. 2362/1995, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 5 του 
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και του άρθρου 76Β του ίδιου νόμου, 
όπως προστέθηκε με τα άρθρα 44 του ν. 3871/2010 (Α΄ 
141) και 45 παρ. 1δ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

δ) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Ει−
σπράξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).

4. Την υπ’ αριθ. 2302/25−11−2013 εισήγηση της Επιτρο−
πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για το λεπτο−
μερή καθορισμό των νέων διαδικασιών εξόφλησης των 
χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται για την πλη−
ρωμή των δημόσιων δαπανών, μετά τη σχετική τροπο−
ποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία εξόφλησης Χρηματικών 
Ενταλμάτων που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρε−
σίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

α. Μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, από 
το αρμόδιο Τμήμα/Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών και 
τη θεώρησή του από το Ε.Σ. στις προβλεπόμενες περι−
πτώσεις, διενεργείται έλεγχος ως προς τα εξωτερικά 
στοιχεία γνησιότητας και εγκυρότητας του εντάλματος 
από το Τμήμα/Γραφείο Λογιστικού. Μετά την πιστοποί−
ηση της ορθής έκδοσης του Χ.Ε. και την ενημέρωση 
του ηλεκτρονικού σώματος αυτού με τα στοιχεία τυ−
χόν κατασχέσεων ή/και εκχωρήσεων και συμψηφιστέων 
ποσών παρέχεται στο ΟΠΣΔΠ η τελική έγκριση προς 
πληρωμή της δαπάνης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών το Χ.Ε. ακυρώνεται 
και επανεκκινείται η διαδικασία έκδοσης νέου. Σε περί−
πτωση που κατά το ενδιάμεσο διάστημα, ήτοι μεταξύ 
της έκδοσης του Χ.Ε. και της αποστολής των στοιχείων 
του στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς, περι−
έλθουν στην Υπηρεσία νέες εκχωρήσεις ή/και κατα−
σχέσεις, διενεργούνται οι αναγκαίες προσαρμογές στα 
ηλεκτρονικά στοιχεία του Χ.Ε.

β. Η εξόφληση του Χ.Ε. διενεργείται με ηλεκτρονική 
Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού που 
δημιουργείται στο ΟΠΣΔΠ, από τον αρμόδιο υπάλληλο 
του Λογιστικού Τμήματος ή Γραφείου και πίστωση του/
των πληρωτέου/ων ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό 
που δηλώθηκε από τους τελικούς δικαιούχους. Η εντολή 
αυτή αποστέλλεται μέσω διεπαφής στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (ΤτΕ) για εκτέλεση [πίστωση του Τραπεζικού 
Λογαριασμού του δικαιούχου με χρέωση του λογαρια−
σμού 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρω−
μών», υπολογαριασμός 200207].

Στην Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού 
περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του δι−
καιούχου ως έχει στο Χ.Ε. και όχι τυχόν εκπρόσωπών 
του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων και εκ−
χωρήσεων, όπως και των εταιρειών που λύονται και 
βρίσκονται σε εκκαθάριση και δεν υπάρχει λογαριασμός 
με την επωνυμία τους.

Κάθε ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την ΤτΕ εντολή 
πληρωμής και εκτελείται μετά από συστημικό έλεγχό 
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της αυτόματα, χωρίς παρεμβάσεις, παρεχομένης προς 
τούτο, σχετικής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Ειδικότερα 
ο πιστοποιημένος χρήστης – υπάλληλος της αρμόδιας 
ΥΔΕ αναζητεί, μέσω ΟΠΣΔΠ, ηλεκτρονική επιβεβαίω−
ση της ΤτΕ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τα 
αναλυτικά στοιχεία πίστωσης του λογ/σμού του δικαι−
ούχου, το ποσό καταβολής και ο χρόνος ολοκλήρωσης 
της συναλλαγής (χρονοσήμανση σε επίπεδο ημέρας) 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του Συστή−
ματος των Διεπαφών είναι διαθέσιμα στο ΟΠΣΔΠ και η 
εκτύπωσή τους επέχει θέση επιβεβαίωσης της πληρω−
μής (extrait τραπεζικής συναλλαγής). Αντίγραφο του εν 
λόγω αποδεικτικού εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς 
και Πίστωσης Λογαριασμού επισυνάπτεται τόσο στο 
πρωτότυπο του Χ.Ε. που αποστέλλεται μετά των δικαι−
ολογητικών εξόφλησης στην αρμόδια για την άσκηση 
του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Ε.Σ.), όσο και στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» του Χ.Ε. που 
φυλάσσεται από την οικεία Υ.Δ.Ε. 

γ. Με την ίδια Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λο−
γαριασμού αποδίδονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, 
που έχουν υπολογιστεί και αναγράφονται επί των εκ−
διδόμενων Χ.Ε.

δ. Τα παρακρατημένα υπέρ του Δημοσίου ποσά και 
τα ποσά (μέρος ή/και το σύνολο) της απαιτήσεως των 
τελικών δικαιούχων του χρηματικού εντάλματος που 
τυχόν συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το ελληνικό 
δημόσιο δεν περιλαμβάνονται στην Εντολή Μεταφοράς 
και Πίστωσης Λογαριασμού και εμφανίζονται κατά πε−
ρίπτωση στους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής 
καθώς και στον απολογισμό, ισολογισμό και τις λοιπές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Κράτους με τη 
λογιστικοποίηση της πληρωμής.

ε. Οι εντολές μεταφοράς αποστέλλονται, περιοδικά 
εντός της ημέρας, προς την ΤτΕ μέσω διεπαφής των 
πληροφοριακών συστημάτων εντολέως (ΟΠΣΔΠ) και 
αποδέκτη της εντολής (ΤτΕ).

στ. Σε περίπτωση μη επιτυχούς παραλαβής της ηλε−
κτρονικής Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογα−
ριασμού, η ΤτΕ ενημερώνει σχετικά το ΟΠΣΔΠ μέσω 
ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου. Στην περίπτωση 
αυτή η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λο−
γαριασμού ακυρώνεται και μετά από σχετικό έλεγχο 
παράγεται στο ΟΠΣΔΠ νέα εντολή, που αποστέλλεται, 
επίσης, στην ΤτΕ.

ζ. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
ανωτέρω ηλεκτρονικής εντολής η ΤτΕ ενημερώνει το 
ΟΠΣΔΠ μέσω ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου για το 
λόγο της μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής οπότε και 
διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές τακτοποιήσεις.

η. Κατά την ημερομηνία valeur πραγματοποιείται η 
λογιστικοποίηση της εξόφλησης του Χ.Ε. και των πα−
ρακρατουμένων υπέρ του Δημοσίου ποσών και μετα−
βάλλεται η κατάσταση του Χ.Ε. στο ΟΠΣΔΠ από «ΠΡΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤτΕ» σε «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ».

θ. Για την εξόφληση των Χ.Ε. ενημερώνεται αυτόματα 
το Μητρώο Δεσμεύσεων και μέσω ηλεκτρονικού μηνύ−
ματος ο δικαιούχος.

Άρθρο 2
Επιστροφές πληρωτέων ποσών.

1.α. Τα πληρωτέα ποσά των Χ.Ε. που επιστρέφονται, 
ύστερα από τυχόν ανεπιτυχή εκτέλεση της Εντολής 

Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, από τις πλη−
ρώτριες τράπεζες, λόγω λανθασμένου ή κλειστού 
τραπεζικού λογαριασμού, κατατίθενται σε τραπεζικό 
λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου που συστήνεται 
στο κεντρικό κατάστημα της ΤτΕ υπό την ομάδα 234 – 
Διάφοροι Ειδικοί λογαριασμοί Νο 23/2341149800 IBAN 
GR930100230000002341149800 με τίτλο «Ε.Δ.−Υπουργείο 
Οικονομικών – Λογαριασμός παρακολούθησης επιστρε−
φόμενων ποσών κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλ−
μάτων, από τις ΥΔΕ».

β. Η παρακολούθηση του λογαριασμού ανατίθεται στη 
Δ24 – Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου.

2. Η κίνηση (χρεοπίστωση) του ανωτέρω λογαριασμού 
διενεργείται ως ακολούθως: 

α. Πιστώνεται με τα ποσά που επιστρέφονται από τις 
πληρώτριες τράπεζες. 

β. Χρεώνεται με τα: 
(αα) ποσά της ειδικής εντολής εξόφλησης των δικαι−

ούχων που εκδίδεται ύστερα από ενημέρωση της Τρά−
πεζας της Ελλάδος, για τα επιστρεφόμενα πληρωτέα 
ποσά των δικαιούχων, 

(ββ) τυχόν επιστρεφόμενα και μη καταβληθέντα 
στους δικαιούχους πληρωτέα ποσά προϊόντων χρημα−
τικών ενταλμάτων, τα οποία παραγράφονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, με ισόποση πίστωση του 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ε.Δ.−
Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών/Υπολογαρια−
σμός Νο 200548 – Λοιπά Έσοδα Τακτικού Προϋπολο−
γισμού» και στη μερίδα του Γραφείου Συμψηφισμών, 

Το Γραφείο Συμψηφισμών της Δ24 – Διεύθυνσης Λογα−
ριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ. Κράτους με την αναγ−
γελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του 
ποσού στο λογαριασμό του Δημοσίου Νο 200548 το 
εμφανίζει στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού υπό 
ΚΑΕ Εσόδου 3919 «Απρόβλεπτα έσοδα» και ενημερώνει 
τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

(γγ) τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει, μηνιαία, στη 

Δ24 − Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου/Τμήμα Α΄, μηχα−
νογραφικό ή/και φυσικό (έγχαρτο) αντίγραφο κίνησης 
του ανωτέρω λογαριασμού, και στα Τμήματα Α΄ και 
Γ΄ της ανωτέρω Δ/νσης αντίγραφο της πίστωσης του 
λογαριασμού Νο 200548 για τη διενέργεια των σχετικών 
εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε.

Α. ΓΕΝΙΚΑ.
1. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης επισυνάπτονται στο 

πρωτότυπο του Χ.Ε. και αποστέλλονται μαζί με το 
αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και 
Πίστωσης Λογαριασμού στην αρμόδια για την άσκηση 
του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

2. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης θα προσκομίζονται 
στις Υ.Δ.Ε. μαζί με τα δικαιολογητικά έκδοσης του Χ.Ε. 
Εάν απαιτείται κάποιο νεώτερο χρονικά δικαιολογητικό, 
αυτό δύναται να προσκομίζεται μέχρι την αποστολή 
των στοιχείων εξόφλησης του Χ.Ε. στο TAXIS για συμ−
ψηφισμούς.

3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυ−
πα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα, θεωρημένα 
από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Αστυνομική, Δημοτική ή 
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Κοινοτική Αρχή, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π. και δικηγόρους, με την 
προϋπόθεση ότι επ’ αυτών φαίνεται η θεώρηση της εκ−
δούσας αρχής. Η θεώρηση της εκδούσας αρχής πρέπει 
να φαίνεται ότι έγινε μέσα στο έτος εξόφλησης των 
τίτλων ή όπως κατά περίπτωση προαναφέρεται (π.χ. 
παλαιότερα καταστατικά εταιρειών).

4. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται 
μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών, της Περιφέρειας, από δικηγόρους, 
Πρεσβείες και Προξενεία, πιστοποιημένοι μεταφραστές, 
νόμιμα θεωρημένα και με βεβαίωση επί αυτών για την 
πιστή μετάφραση. Επιπλέον έγγραφα που έχουν εκδο−
θεί από δημόσια αρχή Κράτους που έχει προσχωρήσει 
στη σύμβαση της Χάγης [ν. 1497/1984 (Α΄ 188)] πρέπει 
να φέρουν την προβλεπόμενη από τη σύμβαση αυτή 
επισημείωση «APOSTILLE».

5. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
πλην της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
και απαιτούνται για την εξόφληση των τίτλων πληρω−
μής δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης 
αναζήτησης.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφλη−
ση των χρηματικών ενταλμάτων από τις Υ.Δ.Ε. ορίζονται 
ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλων 
ασφαλιστικών φορέων, όπου απαιτείται.

2.α.) Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δι−
καιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο 
(απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της 
Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βε−
βαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

β) Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή 
τελεί υπό κηδεμονία προσκομίζεται το νομικής μορφής 
έγγραφο που ορίζει η δικαστική απόφαση το πρόσωπο 
που έχει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του ατόμου που 
είναι δικαιούχος της απαίτησης κατά του δημοσίου.

3. Εκτός των ανωτέρω απαιτούνται, κατά περίπτωση 
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Εκχωρήσεις ή κατασχέσεις:
Απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχε−

τήριο, αντίστοιχα, τηρουμένων των διαδικασιών που 
ορίζονται στο άρθρο 95 του ν. 2362/1995 όπως ισχύει, 
καθώς και τα ανωτέρω παρ. 1 και 2 δικαιολογητικά του 
εκδοχέα ή του υπέρ ου η κατάσχεση.

β. Κοινοπραξίες – Κοινωνίες.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. 

στην οποία το έχουν καταθέσει, όπου αναγράφονται τα 
μέλη της κοινοπραξίας. Για τις κοινοπραξίες αυτοκινη−
τιστών (φορτηγών, ταξί κ.λπ.) όταν δεν έχει συνταχθεί 
ιδιωτικό συμφωνητικό, απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο 
της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναγράφονται οι 
ιδιοκτήτες.

γ. Συγχώνευση εταιρειών.
Στην περίπτωση που έχει γίνει συγχώνευση εταιρείας 

που ήταν πιστωτής του Δημοσίου με κάποια άλλη, απαι−
τείται το καταστατικό της συγχώνευσης όπου πρέπει 
να φαίνεται η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων από τη νέα εταιρεία. Το εν λόγω καταστα−
τικό πρέπει να είναι θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. 
Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί το Φ.Ε.Κ. στο οποίο 
δημοσιεύθηκε στο καταστατικό.

δ. Εταιρεία σε κατάσταση λύσης.
Το διαλυτικό, όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρη−

μένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Περιφέρεια 
κατά περίπτωση, ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπρά−
ξει ή το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύτηκε η διαλυτική πράξη.

Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαι−
τείται το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το τελευταίο 
καταστατικό τους, καθώς και τα Φ.Ε.Κ. με τις τυχόν 
τροποποιήσεις του ή το καταστατικό και οι τυχόν τρο−
ποποιήσεις του θεωρημένα από το Πρωτοδικείο ή την 
αρμόδια Περιφέρεια προκειμένου περί Α.Ε. για να αναζη−
τηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση 
λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται 
εκκαθαριστής ούτε σ’ αυτά, ο τίτλος εξοφλείται σε 
όλους τους εταίρους. Αν κάποιος από τους εταίρους 
διαφωνεί και προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος, έχει έννομο 
συμφέρον στο δικαστήριο ο εκκαθαριστής ορίζεται με 
απόφασή του. 

Ειδικά και μέχρι του ποσού των 3.000 ΕΥΡΩ, επιτρέ−
πεται η εξόφληση με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφε−
ρομένου ότι ενεργεί την εκκαθάριση και αναλαμβάνει 
την ευθύνη να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον και αποδειχθεί ότι δικαιούται να εισπράξει 
το επιστρεφόμενο ποσό.

ε. Κληρονόμοι αποβιωσάντων δικαιούχων.
i) Μέχρι του ποσού των 1.500 ΕΥΡΩ κατά τίτλο, η 

εξόφληση διενεργείται με την προσκόμιση υπεύθυνης 
δήλωσης, στην οποία δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο 
τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του αναφερόμενου 
στον τίτλο δικαιούχου και ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός 
κληρονόμος του. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι 
του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει 
και τους λοιπούς κληρονόμους.

Η Υ.Δ.Ε. που εξοφλεί τον τίτλο υποχρεούται να ενημε−
ρώνει τη Δ.Ο.Υ. που φορολογούνται οι κληρονόμοι για 
τα ποσά που τους καταβάλλονται.

ii) Άνω του ποσού των 1.500 ΕΥΡΩ κατά τίτλο [και 
όπως διαμορφώνεται κάθε φορά του ποσού του άρθρου 
107 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις του άρθρου 12 του ν. 2946/2001 και τις σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών] η εξόφληση 
γίνεται με την προσκόμιση του κατά το άρθρο 105 του 
ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών – Δωρε−
ών) πιστοποιητικού του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., 
στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο 
δήλωση φόρου κληρονομιάς, με τα επισυναπτόμενα και 
μνημονευόμενα έγγραφα νομιμοποίησης του δηλού−
ντος καθώς και ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση η προς 
είσπραξη απαίτηση και καταβλήθηκε ο απαιτούμενος 
φόρος.

Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις 
περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος 
κληρονομιάς αντί του πιστοποιητικού της προηγούμενης 
παραγράφου προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο 
της οικείας δήλωσης, από το τμήμα Κεφαλαίου της αρ−
μόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί 
και ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς 
(σχετική η παρ. 5 του ν. 3220/2004). Επίσης, κάθε κλη−
ρονόμος αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση το ποσοστό 
που αναλογεί στους συγκληρονόμους όταν αυτό δεν 
προκύπτει από τη δήλωση κληρονομιάς.

Εάν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων 
και οποιοσδήποτε από αυτούς προσφύγει στο αρμόδιο 
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Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδι−
κασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 29 παρ. 7β και 26 παρ. 

7 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), 
όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν, αντίστοι−
χα, από το άρθρο 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) και 
το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (A΄ 141).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών» Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).

3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυ−
ραγάνη» (Β΄ 2574).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 120.000 ευρώ, σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος 
οικονομικού έτους (Ειδ.Φ. 23−140, ΚΑΕ: 0873).

5. Την αριθ. 2/87925/30.9.2013 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 
περί δεσμεύσεως σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη 
της προκαλούμενης δαπάνης.

6. Την αριθ. 305/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του π.δ. 151/1998 (Α΄ 116)

1. Το άρθρο 4 του π.δ.  151/1998 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 4
Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων

1. Μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δημόσιων 
δαπανών εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημο−
σιονομικού Ελέγχου τα σχετικά χρηματικά εντάλματα 
(Χ.Ε.) για την πληρωμή τους.

2.α. Τα Χ.Ε. εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό 
τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), σε τρία 
(3) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 
αποστέλλεται μαζί με το δεύτερο (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), στο 
οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που υποστη−
ρίζουν τη δαπάνη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς θεώ−
ρηση στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ενώ το τρίτο 
(ΣΤΕΛΕΧΟΣ) παραμένει στην Υ.Δ.Ε.

β. Σε περίπτωση μη άσκησης προληπτικού ελέγχου 
επί της εκκαθαριζόμενης δαπάνης από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το αντίγραφο του Χ.Ε. αποστέλλεται, μαζί 
με τα σχετικά δικαιολογητικά, στην οικεία Υπηρεσία 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον 
προληπτικό έλεγχο επί των αντίστοιχων δαπανών για 
την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου.

3. Στα Χ.Ε. αναγράφονται:
α. Ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο αριθμός 

πρωτοκόλλου.
β. Το οικονομικό έτος.
γ. Ο τίτλος και ο κωδικός αριθμός του φορέα και 

του ειδικού φορέα, σε βάρος του προϋπολογισμού του 
οποίου εκδίδονται, καθώς και ο κωδικός αριθμός εξόδου 
στον οποίο καταλογίζεται η δαπάνη.

δ. Η υπηρεσία που εκδίδει το Χ.Ε.
ε. Ο αύξων αριθμός της αναληφθείσας υποχρέωσης. 

στ. Το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς.
ζ. Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η διεύθυνση, το 

επάγγελμα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτού, 
προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, επιπλέον ο 
ακριβής τίτλος και η έδρα του.

η. Πλήρης αιτιολογία της πληρωμής, με αναφορά σε 
τυχόν κατάσχεση / εκχώρηση, λύση εταιρείας, κ.λπ., 
και ο αριθμός του τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου.

θ. Ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης.
ι. Το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο και η 

ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
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ια. Ο τίτλος της θέσεως και το ονοματεπώνυμο των 
αρμόδιων οργάνων που υπογράφουν.

4. Στα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) 
αναγράφονται τα στοιχεία της προηγούμενης παρα−
γράφου, πλην της περίπτωσης ι΄ και επιπλέον η προθε−
σμία απόδοσης λογαριασμού, ενώ στα προσωρινά Χ.Ε. 
αναγράφονται τα ίδια στοιχεία, με εξαίρεση εκείνα των 
περιπτώσεων γ΄, ε΄ και ι΄.

5. Δεν επιτρέπονται στα Χ.Ε., προσθήκες, αλλοιώσεις, 
διαγραφές και παρεγγραφές.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο Χ.Ε. για κοινές 
ομοειδείς απαιτήσεις περισσοτέρων του ενός δικαιού−
χων, μόνο στην περίπτωση που αυτό εξοφλείται μέσω 
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.).

7. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε. βάσει δικαιολογητικών 
που έχουν επισυναφθεί σε άλλο. Στην περίπτωση αυτή 
στο αντίγραφο και στο στέλεχος γίνεται σημείωση 
παραπομπής στο Χ.Ε. στο οποίο επισυνάφθηκαν τα 
δικαιολογητικά.

Τα Χ.Ε. εκδίδονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργα−
να που συνέπραξαν στον έλεγχο και την εκκαθάριση της 
δαπάνης, μονογράφονται απ’ αυτά και υπογράφονται 
από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος γραφείου 
και τον Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε. Σε περίπτωση αναπλή−
ρωσης του Προϊσταμένου Υ.Δ.Ε., τα Χ.Ε. υπογράφονται 
από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος ή γρα−
φείου και τον κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Υ.Δ.Ε. που μπορεί να ταυτίζονται. Τα Χ.Ε. αριθμούνται 
και καταχωρούνται στα βιβλία της Υ.Δ.Ε..

2. Το άρθρο 5 του π.δ. 151/1998 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 5
Αποστολή και θεώρηση Χ.Ε.
από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Α. Η θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
στις περιπτώσεις άσκησης προληπτικού ελέγχου επί 
των συγκεκριμένων δαπανών διενεργείται σύμφωνα με 
την ακόλουθη διαδικασία:

1.α. Τα πρωτότυπα Χ.Ε. μαζί με τα αντίγραφά τους και 
τα συνημμένα σ’ αυτά δικαιολογητικά που υποστηρίζουν 
τη δαπάνη παραδίδονται για θεώρηση με αριθμημένη 
κατάσταση που αποστέλλεται στην οικεία Υπηρεσία 
Επιτρόπου σε δύο (2) αντίγραφα.

β. Στην ανωτέρω κατάσταση αναγράφονται ο αύξων 
αριθμός αυτής, ο αριθμός του Χ.Ε., ο δικαιούχος, το 
συνολικό ποσό του Χ.Ε. και ο συνολικός αριθμός των 
διαβιβαζομένων Χ.Ε. ολογράφως και αριθμητικώς.

2.α. Τα πρωτότυπα των Χ.Ε., μετά την κατά τα ανωτέ−
ρω θεώρηση τους επιστρέφονται με μια εκ των ανωτέ−
ρω καταστάσεων στην οικεία Υ.Δ.Ε., ενώ τα αντίγραφα 
με τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν παραμένουν 
στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Τα χρηματικά εντάλματα που επιστρέφονται αθε−
ώρητα από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαγράφονται από 
την κατάσταση και ενδεχόμενη επαναφορά τους διε−
νεργείται με ταυτάριθμη κατάσταση που φέρει δίπλα 
στον αριθμό της την ένδειξη «δις» ή «τρις» ανάλογα με 
τον αριθμό επαναφοράς.

γ. Η παράδοση των Χ.Ε. στο Ελεγκτικό Συνέδριο διε−
νεργείται πάντοτε «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» και δεν επιτρέπεται 
η διακίνησή τους από τους ίδιους τους δικαιούχους ή 
ξένα προς την Υπηρεσία πρόσωπα.

3. Μετά τη θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέ−
δριο δεν επιτρέπεται μεταβολή των στοιχείων τους. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση το Χ.Ε. ακυρώνεται και εκδίδεται 
νέο κατά τά ισχύοντα.

Β. Τα αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων, που 
δεν υπόκεινται κατά τις κείμενες διατάξεις στον προ−
ληπτικό έλεγχο του Ε.Σ., μετά των συνημμένων σ’ αυτά 
δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία 
Επιτρόπου του Ε.Σ. (άρθρο 4 παρ. 2β του π.δ. 151/1998, 
όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του παρόντος), 
που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο των αντίστοιχων 
δαπανών, για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, 
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Τα αντίγραφα των τακτικών χρηματικών ενταλ−
μάτων μαζί με τα συνημμένα σ’ αυτά δικαιολογητικά, 
αποστέλλονται εντός του επόμενου από την έκδοση 
αυτών μήνα και συνοδεύονται από κατάσταση, στην 
οποία αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Αύξων αριθμός.
ββ) Αριθμός χρηματικού εντάλματος.
γγ) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου.
δδ) Ποσό χρηματικού εντάλματος.
εε) Παρατηρήσεις.
Οι παραπάνω καταστάσεις καταρτίζονται, κατά οι−

κονομικό έτος και φορέα, χωριστά για κάθε κατηγορία 
χρηματικών ενταλμάτων (κύριου διατάκτη, δευτερεύο−
ντα διατάκτη).

Στη στήλη των παρατηρήσεων και έναντι από το χρη−
ματικό ένταλμα που τυχόν δεν αποστέλλεται στο Ε.Σ. 
αναγράφονται οι λόγοι της μη προσωρινής αποστολής 
του.

β. Τα αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων προ−
πληρωμής και των επιτροπικών ενταλμάτων, μαζί με 
τις εγκριτικές αποφάσεις του διατάκτη, αποστέλλο−
νται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και συνοδεύονται 
από κατάσταση, στην οποία αναγράφονται για μεν τα 
χρηματικά εντάλματα προπληρωμής τα στοιχεία της 
προηγούμενης παραγράφου και επί πλέον η χρονολογία 
λήξης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, για δε 
τα επιτροπικά εντάλματα ο αύξων αριθμός, ο αριθμός 
του επιτροπικού, ο δευτερεύων διατάκτης και το ποσό.

γ. Οι καταστάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων 
συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται 
στον οικείο Επίτροπο του Ε.Σ., ο οποίος κρατά το ένα 
και επιστρέφει το δεύτερο αυθημερόν στην αποστέλ−
λουσα υπηρεσία, με βεβαιωτική πράξη επί της κατάστα−
σης περί της παραλαβής των χρηματικών ενταλμάτων 
(τακτικών και προπληρωμής), καθώς και των επιτροπι−
κών ενταλμάτων.»

3.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του π.δ. 151/1998 
προστίθενται περιπτώσεις θ΄−ιβ΄ ως ακολούθως:

«θ. Ημερολόγιο Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης 
λογαριασμού των εξοφλουμένων, μέσω της ΤτΕ, χρη−
ματικών ενταλμάτων. 

ι. Μητρώο Δικαιούχων.
ια. Μητρώο Κατασχέσεων.
ιβ. Μητρώο Εκχωρήσεων». 
β. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με ηλεκτρονικό 

τρόπο και εκτυπώνονται στο τέλος του οικείου οικο−
νομικού έτους, πλην των υπό στοιχεία ι΄−ιβ΄».
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Άρθρο 2
Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

1.α. Μετά τη θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συ−
νέδριο, όπου αυτό προβλέπεται ή την έκδοσή τους στις 
λοιπές περιπτώσεις, δίνεται από το Λογιστικό Τμήμα ή 
το Γραφείο Λογιστικού της οικείας Υ.Δ.Ε., κατά περί−
πτωση ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς και πίστωσης 
λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την 
εξόφληση του οικείου Χ.Ε., με πίστωση του δηλωθέντος 
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και χρέωση 
του τηρούμενου στην ΤτΕ λογαριασμού του Δημοσίου 
«Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων − Πλη−
ρωμών».

β. Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το 
Δημόσιο ή/και προς το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλους ασφα−
λιστικούς φορείς (έκδοση χρεωστικού πιστοποιητικού 
φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας) διενερ−
γείται προηγούμενα αυτοδικαίως από την οικεία Δ.Ο.Υ., 
μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, όσον αφορά στις οφειλές 
προς το Δημόσιο, συμψηφισμός απαίτησης − οφειλών και 
δίνεται εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού, 
προς την ΤτΕ, τυχόν υπολοίπου της απαίτησης. Μετά 
τον προαναφερόμενο συμψηφισμό δεν ακυρώνονται τα 
χρηματικά εντάλματα.

γ. Σε περίπτωση μη χορήγησης αποδεικτικού (φορο−
λογικής) ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) 
και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 
(Β΄ 2134), όπως ισχύουν, δεν εξοφλούνται τα χρηματικά 
εντάλματα.

2.α. Επί κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας 
του Δημοσίου ως τρίτου, καθώς και επί εκχωρήσεως 
απαίτησης κατά του Δημοσίου, η πληρωμή του οικείου 
χρηματικού εντάλματος διενεργείται κατά τον ανωτέρω 
τρόπο με πίστωση ομοίως του τραπεζικού λογαριασμού 
του κατάσχοντος ή του υπέρ ου η εκχώρηση (εκδοχέα) 
κατά περίπτωση, τηρούμενης της παρ. 9 του άρθρου 26 
του ν. 1882/1990, όπως ισχύει. 

β. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά 
την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οι−
κεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς.

3. Η απόδοση των κρατήσεων στους δικαιούχους [ελ−
ληνικό δημόσιο (παρακράτηση φόρων), ασφαλιστικά τα−
μεία και λοιπούς τρίτους για θεσμοθετημένους πόρους 
κ.λπ.] διενεργείται επίσης, ανά χρηματικό ένταλμα και 
κατά τον προαναφερόμενο τρόπο με την ίδια εντολή 
Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

4. Η ΤτΕ για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της Εντο−
λής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, αποστέλλει 
ηλεκτρονικά αρχεία επιβεβαίωσης στο ΟΠΣΔΠ μέσω 
του οποίου εκτυπώνεται σχετικό αποδεικτικό.

5. Οι δικαιούχοι των χρηματικών ενταλμάτων και οι 
οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ενημερώνονται, 
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την πίστωση του 
τραπεζικού λογαριασμού τους και την εξόφληση των 
οικείων Χ.Ε., αντίστοιχα.

6. Τα πρωτότυπα των χρηματικών ενταλμάτων μετά 
την εξόφληση τους αποστέλλονται, με συνημμένα το 
αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και 
Πίστωσης Λογαριασμού και τα δικαιολογητικά εξόφλη−
σης, στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού 
ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα και ευθύνες αυτών.

1. Αρμόδια όργανα για την εξόφληση και συμψηφισμό 
των Χ.Ε. είναι:

α. Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε.
β. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος / Γραφείου Εκκα−

θάρισης δαπανών της οικείας Υ.Δ.Ε. όσον αφορά στην 
πιστή και ακριβή τήρηση των στοιχείων των πιστωτών 
του Δημοσίου, των κατασχέσεων και εκχωρήσεων.

γ. Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ. και του Τμήμα−
τος εσόδων αυτής, όσον αφορά στον έλεγχο φορολο−
γικής ενημερότητας και στη διαδικασία συμψηφισμού 
της απαιτήσεως του δικαιούχου με οφειλές αυτού προς 
το ελληνικό δημόσιο, που λαμβάνει χώρα στη Δ.Ο.Υ.

δ. Ο Προϊστάμενος του Λογιστικού Τμήματος / Γρα−
φείου της οικείας Υ.Δ.Ε. για τη διενέργεια κατασχέσεων, 
εκχωρήσεων και συμψηφισμών (αποστολή στοιχείων Χ.Ε. 
στη Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια του συμψηφισμού) και για 
την ορθή έκδοση των εντολών μεταφοράς προς την ΤτΕ 
καθώς και για την τήρηση του Ημερολογίου Εντολών 
Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

ε. Οι υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ. που εμπλέκο−
νται στην όλη διαδικασία εξόφλησης και συμψηφισμού 
του Χ.Ε. κατά λόγο αρμοδιότητας.

στ. Η ΤτΕ για την εκτέλεση των Εντολών Μεταφοράς 
και Πίστωσης Λογαριασμού και για την πίστωση των 
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

2. Τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου ευθύ−
νονται ως εξής:

αα) Ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος / Γραφείου 
της Υ.Δ.Ε., καθώς και οι συμπράττοντες στην όλη διαδι−
κασία εξόφλησης του Χ.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρο ένα−
ντι του Δημοσίου μαζί με τους αχρεωστήτως λαβόντες 
για κάθε θετική ζημία που προκαλείται από ενέργεια 
ή παράλειψη τους κατά την εξόφληση των σχετικών 
ενταλμάτων, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία 
αμέλεια. Παράλληλα υπέχουν ποινική και πειθαρχική 
ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ββ) Τα ανωτέρω όργανα κατά την άσκηση των καθη−
κόντων τους δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι [άρθρο 
23 παρ. 3 ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και άρθρο 26 ν. 3274/2004 
(Α΄ 195)].

β. Ομοίως ευθύνονται και τα αρμόδια όργανα των 
Δ.Ο.Υ.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλειστικά 
και μόνο για τη σωστή εκτέλεση των εντολών μεταφο−
ράς και την πίστωση των εντελλόμενων ποσών στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι 
διατάξεις των άρθρων 120−138 του π.δ/τος 16/1989 (Α΄ 6), 
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ορίζει 
διαφορετικά τα θέματα εξόφλησης των χρηματικών 
ενταλμάτων, που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε.

Άρθρο 54
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

1. Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται 
κατά το τρέχον οικονομικό έτος και δεν εξοφλούνται 
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξοφλούνται 
υποχρεωτικά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 από τον 
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Προϊστάμενο του Τμήματος Εξόδων της οικείας Δ.Ο.Υ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 135 
του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).

2. Οι Δ.Ο.Υ. εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ια−
νουαρίου 2014 αποστέλλουν στις Υ.Δ.Ε., που έχουν εκδώ−
σει τα αντίστοιχα χρηματικά. εντάλματα καταστάσεις με 
τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα εκχωρήσεων και κατασχέσεων 
εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, καθώς και αντίγραφα 
των αναγγελιών εκχωρήσεων και κατασχετηρίων.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι 
την ολοκλήρωση των σχετικών μηχανογραφικών εφαρ−
μογών του ΟΠΣΔΠ, τα υπό στοιχεία ι΄ έως ιβ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 10 του π.δ. 151/1998, όπως συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 1 παρ. 3α του παρόντος δύνανται να τηρούνται 
με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Η ισχύος του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από 1.1.2014.
Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−

ση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 237
 31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη−

ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο−
ποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή 
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη−
γίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφά−
νειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1
Σκοπός

Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 
έως 13 του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση της αρ−
χής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται 
στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα 
με τους ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλο−
ποίησή της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίη−
ση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα». Οι κείμενες 
διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, 
καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων 
του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν, με την 
επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.»

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές 

(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Γενικές αρχές

1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του 
δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτη−
σης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα 
προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς 
ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποια−
δήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της δι−
οίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 
χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).

2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δια−
τίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω 
προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώ−
σιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά 
πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι 
δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληρο−
φοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του 
ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων 
μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρ−
μόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
ή δεδομένων αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις του 
άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται 
ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.»

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής 

(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α΄ Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νό−
μου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες και 
δεδομένα:

α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν 
εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων 
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των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών 
επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής 
τους στη ρύθμιση.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προ−
θεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή της παραγράφου 17 του παρόντος 
άρθρου.

18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε άλλο 
αναγκαίο ζήτημα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

19. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής 
καταβολής, κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του ν. 4152/2013, για τους οφειλέτες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 55
Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας

1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά 
ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από 
τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δι−
καιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή 
για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των 
έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), 
χωρίς να παρεμβάλεται στη διαπραγμάτευση των οφει−
λετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με 
το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει 
να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό 
επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, 
με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης 
της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο 
του δανείου.

3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική 
αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται 
να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργεί−
ται η υπ’ αριθμ. 2575/84/14.2.2012 (Β΄ 308) απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει διαφορετικά τα 
δάνεια του παρόντος άρθρου.

5. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου 
ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι 
φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως πληρωμές, 
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειο−
δοτήσεις, μπορούν να αποστέλουν οι ίδιοι στα χρημα−
τοπιστωτικά ιδρύματα τα ποσά προς πίστωση των δι−
καιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών 
των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν της ανωτέρω 
διασταύρωσης και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων 
από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στους ανωτέρω φορείς.»

6. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διασταυρώνει τα αρχεία του Ενι−
αίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων και 
του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης − Ασφαλιστικής Ικα−
νότητας με τα μητρώα μισθωτών της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμών, το μητρώο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα 
του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, τα στοιχεία 
των προστατευόμενων μελών του εντύπου Ε1 της φο−
ρολογικής δήλωσης και τα στοιχεία του εντύπου Α21 
του ΟΓΑ.

Στο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ακα−
δημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών, 
εισάγεται ο ΑΜΚΑ και ακολούθως διασυνδέεται με το 
μητρώο ΑΜΚΑ− ΕΜΑΕΣ για την παρακολούθηση της 
διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας 
των προστατευόμενων μελών των ασφαλισμένων. 

Άρθρο 56

1. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμο−
νται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής: 

Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: 33 θέσεις διαφό−
ρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την 
προκήρυξη.

Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
α. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις : 37
β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 8
γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 3
δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 1
ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις: 1
Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 
α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 10
β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 22
Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
α. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις : 32
β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 10
γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 3
δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις: 11
ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 1
Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 
α. ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 3
β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1»
2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος συμπίπτει με την 

έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185). 

Άρθρο 57

1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του 
ν. 4015/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών, οι οποίες 
υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, μπορούν 
να μετατρέπονται δια της συγχωνεύσεως των μελών 
τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, το οποίο εφαρμόζεται 
αναλογικά.

Οι διατάξεις των ειδικών νόμων, που ισχύουν για 
τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 47 
του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύ−
ουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται πα−
ραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των ν. 2810/2000 και 4015/2011, όπως κάθε 
φορά ισχύουν».

Βασίλειος
Highlight
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ν. 4046/2012

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή 
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και 
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδη−
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται 
με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 
της παρούσας.

2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα 
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού 
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το 
κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για 
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές 
ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά 
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος 

ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδι−
ου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και 
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών 
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών 
Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της 
παρούσας.»

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται 
οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω 
προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).

5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται 
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και 
κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή 
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα 
στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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συζύγων προς την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνε−
ται η προτίμηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 
της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο 
συζύγων,

ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τε−
λεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει απολυθεί, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 90 
του ν. 4172/2013. Το γεγονός αυτό κοινοποιείται προς 
την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρό−
κειται να τεθεί, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας, με ευθύνη του και προκειμένου αυτός 
να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας 
παραγράφου,

η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς δια−
θεσιμότητας στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας 
και μέσω της κινητικότητας έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί 
σε φορέα που με το παρόν εντάσσεται σε μεταρρυθ−
μιστική δράση.

4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται 
από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.

Β. Κινητικότητα
1. Οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους 1 και 3 της 

παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθε−
στώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται/μεταφέρονται, με 
την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις, που συ−
στήνονται για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄, κατόπιν 
αιτήσεων–δηλώσεών τους, περί αποδοχής της εν λόγω 
θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους, εντός επτά (7) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτι−
κών πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3, της πα−
ραγράφου Α΄. Οι εν λόγω αιτήσεις – δηλώσεις, οι οποί−
ες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75), υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέλευσής τους, οι 
οποίες με ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στην αντίστοιχη 
υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β., εντός τριών (3) ημερών από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής.

2. Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι ως άνω υπάλλη−
λοι οφείλουν, αρχικά, να παρουσιαστούν στην αρμόδια 
υπηρεσία του Φορέα υποδοχής την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, από τη λήξη της διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους Α1 και Α3. Στην περίπτωση 
που ο μετατασσόμενος/μεταφερόμενος υπάλληλος δεν 
παρουσιαστεί, με δική του υπαιτιότητα, προκειμένου να 
αναλάβει υπηρεσία, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης/μεταφοράς, 
απολύεται αυτοδικαίως.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχε−
τικής αίτησης–δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που 
έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας απολύεται 
αυτοδικαίως, μετά την πάροδο του προκαθορισμένου 
χρόνου των υποπαραγράφων 1 και 3 της παραγράφου 
Α΄ του παρόντος.

4. Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω 
υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκη−
σης του Φορέα υποδοχής και ισχύουν από την επόμε−
νη της λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόμενου στο 
παρόν χρόνου διαθεσιμότητας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
100 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπά−
νω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του 
προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην 
προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την 
παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών 
υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται 
μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες πα−
ρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του 
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος 
υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψη−
φίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου 
έτους.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
Ν. 3918/2011

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες λήγουν στις 30.3.2014, παρατείνο−
νται μέχρι και τις 30.6.2014. Με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος 
της αμοιβής τους και ο αριθμός των επισκέψεων των 
συμβεβλημένων ιατρών.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
Ν. 4238/2014

To πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«1. Εκ των υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του 
προηγούμενου άρθρου, που έχουν τεθεί σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας, οι ιατροί/οδοντίατροι, μόνιμοι και 
Ι.Δ.Α.Χ., μετατάσσονται/μεταφέρονται αναδρομικά από 
την ημερομηνία λήξης του χρόνου διαθεσιμότητας, με 
την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, που συνιστώνται για 
το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεώς 
τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης, λαμβανομέ−
νων υπόψη και των ρυθμίσεων της παρ. 18 του άρθρου 
32 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Το λοιπό προσωπικό 
των ως άνω παραγράφων 1 και 2 μετατάσσεται/μετα−
φέρεται, αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του 
χρόνου διαθεσιμότητας, με την ίδια εργασιακή σχέση, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, περί αποδοχής της εν λόγω 
θέσης. Η ισχύς των προηγούμενων εδαφίων αρχίζει την 
4η Μαρτίου 2014.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
45 ΤΟΥ ν. 3986/2011

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 
152) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα κα−
ζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική 
εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου 
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νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημι−
ουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπε−
ται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού 
εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων 
χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων 
(200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώ−
ρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία 
είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005 
περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α΄ 316) όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους 
ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επό−
μενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά 
από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστα−
νται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του 
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο 
χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/ 
1992 (Α΄ 165) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση 
στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισμένος 
υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το σύνολο του 
χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα 
επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος 
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσι−
πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατά−
ξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυ−
σαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του 
παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.

Εκκρεμείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων 
διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των ΔΣ των 
ΟΑΕΕ και ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός τριμήνου από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται 
θέματα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.»

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές που είναι εγγεγραμ−
μένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από την 1.7.2014 στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε (25) 
έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους, που υποβάλ−
λεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο 

Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφά−
λιση του Ο.Α.Ε.Ε..

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έν−
νοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 
101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) παρακρατούν, κατά παρέκ−
κλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
14 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα 
ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, 
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδο−
τήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου 
τομέα, κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών 
που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 
του οικείου φορέα.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δε−
καημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ 
ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης 
φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχο−
ρηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) 
ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά 
αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργα−
νισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις 
και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα 
ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρω−
μών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού 
έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλι−
στικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστη−
μα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν 
τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των 
λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προ−
στιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία 
έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο 
έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς 
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδο−
νται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορί−
ζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, 
ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλι−
στικό οργανισμό, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή 
λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου.

3. Α. Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Άρθρο 39
Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για 
πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύ−
στημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαι−
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