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14τουΝ. 2190/1994, όπωςαυτό ισχύει, καιτηςπαρ. 3του
άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, καθώς και το ανώτατο όριο
ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων
ατόμων του Ν, 2643/1998 στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 9 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου."
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη
ισχύος της διάταξης που αντικαθίσταται.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998
{ΦΕΚ 220 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Ο αριθμός των μορίων που δικαιούνται όσοι έχουν
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να
διορισθούν σε θέσεις του άρθρου 3 είναι εβδομήντα πέντε (75)."
3. Η περίπτωση α' της παρ, 3 του άρθρου 4 του Ν,
2643/1998, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
"Για απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευση ς δέκα
(10) μόρια."
4. Στο τέλος της παρ, 21 του άρθρου 31 του Ν,
2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Εάνη επανατοποθέτηση του προστατευομένου πραγματοποιηθεί σε θέση εργασίας για την οποία ο προστατευόμενος με έγγραφο του, απευθυνόμενο προς την
Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9του Ν. 2643/1998,
δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τοποθέτηση, δεν χάνει την προστασία που του παρέχει ο Ν. 2643/1998."
5. Η περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.
2643/1998, όπως ισχύει μετά τη ν τροποποίηση της μετην
παρ, 2του άρθρου 18τουΝ,2736/1999(ΦΕΚ172Α'),αντικαθίσταται ως εξής:
"η) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματικήή ψυχική πάθηση ή βλάβητου
αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.
Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπέςτου Ι. Κ.Α. δεν επαρκούν, μπορεί να συνιστώνται και άλλες τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ως
Πρόεδρος ορίζεται ιατρός του Ειδικού Σώματος και ως
μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων του Ι. Κ.Α..
Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. στις Υγειονομικές Επιτροπές μετά
από αίτηση τους.
Κατά των αποφάσεωντων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών
μπορεί να υποβληθεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την κοινοποίηση τηςαπόφασηςτων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών στους ενδιαφερομένους. Δικαίωμα ένστασης
έχουν: α) τα άτομα με αναπηρία τα οποία αφορά η απόφαση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α. και τα οποία επιθυμούν τοποθέτηση σε θέση εργασίας με βάση το Ν. 2643/1998 και β) γονείς, σύζυγοςή αδέλφια του ατόμου με αναπηρία απότην αναπηρία
του οποίου τυγχάνουν της προστασίας των διατάξεων
του Ν. 2643/1998.
Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται δύο (2) Δευτεροβάθμιες Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπέςτου Ι.ΚΑ, μεέδρα
τηνΑθήναη πρώτη καιτη Θεσσαλονίκη η δεύτερη.
Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Αθήνας
έχει αρμοδιότητα για εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών
που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της
Κρήτης, των Νήσων Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.
Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Θεσσαλο-
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νίκης έχει αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των
αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
Πρόεδροι των επιτροπών αυτών ορίζονται ιατροί του Ειδικού Σώματος και μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων
του Ι.Κ.Α.. Ιατροί που μετείχαν στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές απαγορεύεται να μετέχουν ως πρόεδροι ή μέλη
στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος.
Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του Ν.2643/1998 από τις Πρωτοβάθμιες καιΔευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται κατά προτεραιότητα και
καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. εφάπαξ χρηματικό ποσό σαράνταπέντε (45) ευρώπου βαρύνει, στιςπεριπτώσειςπουτα
κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές
ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο αναλόγως, ενώ στις περιπτώσεις ανασφαλίστων το
Ι. Κ.Α.. Με απόφαση του Υπου ργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.
Η εξέταση των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται μετην ίδια διαδικασία που ορίζεται για τις
Πρωτοβάθμιες."
Η διάταξη της παραγράφου αυτής έχει εφαρμογή από
1.8.2003.
Άρθρο15
Ειδική επιδότηση ανεργίας
1. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που παρατάθηκε με τις
παρ. 1 και 2του άρθρου 43 του Ν. 2956/2001, παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη αφότου έληξε. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουντην ειδική επιδότηση για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, η οποία προβλέπεται
απότηνκοινή απόφαση των Υπου ργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
30161/2000 (ΦΕΚ 272 Β), η οποία εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότησητου άρθρου 43 τουΝ.2778/1999(ΦΕΚ295Α'), παρατείνεται για δύο (2) έτη. Κατάτα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες διατάξεις.
3. Οι μισθωτοί της επιχείρησης "ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.", των
οποίων η σχέση εργασίας καταγγέλθηκε από 1.1.2002
μέχρι 31.1.2002 χωρίς υπαιτιότητα τους, δικαιούνται να
επιλέξουν την ένταξη τους σε ένα από τα προγράμματα
α) αιτταπαοχόλησης, β) νέων θέσεων, γ) κατάρτισης και
δ) ειδικής επιδότησης ανεργίας, που εφαρμόζονται από
τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.).
Όσοι επιλέξουντο πρόγραμμα της κατάρτισης δικαιούνται να επιλέξουν και οποιοδήποτε άλλο, με την προϋπόθεση της μη ταυτόχρονης με το πρόγραμμα της κατάρτισης υπαγωγής τους και σε άλλο πρόγραμμα.
Με απόφαοτ) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία ένταξης τους, στα προγράμματα, καθώς και η
διάρκειατω νπρογραμμάτω ν αυτών, το ύψος τω νκαταβαλλόμενω ν χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
Ειδικότεραη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας
ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος, σε κάθε όμως περίπτωση δεν
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υπερβαίνει τους 36 μήνες. Το ημερήσιο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι αυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από εκείνο των άλλων ανέργων με
επιπλέον προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10 %) για κάθε
προστατευόμενο μέλος.
Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης της ανεργίας
για όσους επιλέξουν το μέτρο αυτό συνεχίζεται η ασφάλιση τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους
στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι.
Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση
των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, καθώς και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως
ισχύει μετάτην αντικατάσταση και συμπλήρωση του μετο
άρθρο 32 του Ν. 2874/2000 και με το άρθρο 2 του Ν.
3029/2002 (ΦΕΚ 160Α% και την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.).
Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού βαρύνουν για μεν τα προγράμματα της αυταπασχόλησης, των νέων θέσεων εργασίας Και της κατάρτισης τον Ο.Α.Ε.Δ.,για δε τα προγράμματα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατά το 1/3 το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και κατά το
υπόλοιπο 2/3 τον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 16
Συγκρότηση επιτροπών
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, μέλη του
ΝομικούΣυμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π.όλωντων
βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους
υπαλλήλους και συνταξιούχους με εμπειρία σε θέματα
εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου για την επεξεργασία
σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αποζημίωση των μελώντης επιτροπής και του γραμματέα αυτής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας
μη μόνιμου χαρακτήρα από δημόσιους υπαλλήλους ή και
εμπειρογνώμονες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, εκθέσεων για τη ν Προώθηοτ) θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπου ργε ίου Ε ργασίας και Κο ινωνικών Ασφαλίσεων.
Μετην απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής, η ιδιότητα τους, ο σκοπός της, ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στις επιτροπές αυτές μπορεί να συμμετέχουν
καισυνταξιούχοιτουΔημοσίουήσυνταξιούχοιδικαστικοί
λειτουργοί.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το ύψοςτης αποζημίωσης των μελών των επιτροπών ή
ομάδων εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Μεαπόφασητου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μπορεί να ανατίθεται κατόπιν διαπραγματεύσεων απευθείας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.),
που εποπτεύονται από το κράτος, η διενέργεια ερευνών,
η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών αρμοδιότητας του Υπουργέ ίου για ποσά ύψους διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (249.000,00) ευρώ. Μεταξύ του Υπουργού και του επιλεγέντος Ιδρύματος καταρτίζεται σύμβαση εγγράφως σύμφωνα με τους όρους
της απόφασης ανάθεσης. Στην περίπτωση που στη σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού της σύμβασης,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.
Άρθρο17
Θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α')
αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς
του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101 Α'), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών ΤοπικήςΑΐΐτοδίοίκησης (Ο.Τ. Α.), καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του Ν. 1514/1985
(ΦΕΚ 13Α') όπως ισχύει, για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται απότην Ευρωπαϊκή Ένωση
ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.Τ.Ε.Β.Ε.). Όσα από τα πρόσωπατου προηγούμενου εδαφίου έχουν ασφαλιστεί μέχρι 12.9.2002 για την απασχόληση τους αυτή στοΙ.ΚΑ ή ατονΟ.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. και στο
Ι. ΚΑ, μπορούν να επιλέξουντη συνέχιση της ασφάλισης
τους στο Ι.Κ.Α. αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.. Η επιλογή ασκείται με υποβολή
σχετικής δήλωσης του ασφαλισμένου μέσα σε τέσσερις
(4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Σε περίπτωση επιλογής συνέχισης της ασφάλισης στο
Ι.Κ.Α. και εφόσονγιατο μέχρι 12.9.2002χρονικό διάστημα
έχει καταλογιστείσε βάροςτου εργοδότη Πράξη Επιβολής
Εισφορών καταβάλλεται, σύμφωνα μιετη ν ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών απότον εργοδότη, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
Εάν για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί
εισφορές και στο Τ.Ε.Β.Ε., αυτές θεωρούνται ως αχρεωατήτως καταβληθείσες και αναζητούνται μέσα σε έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία επιλογής του Ι.Κ.Α, ως ασφαλιστικού φορέα και ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η συνέχιση της ασφάλισης
στο Ι.Κ.Α., τότε οι υπέρ του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές,
καθώς καιτα τυχόν επιβληθέντα πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία
ύστερα από αίτηση του εργοδότη και του ασφαλισμένου.
Στον εργοδότη επιστρέφονται οι εργοδοτικές εισφορές
μαζίμεταπρόσθετατέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, ΟΤΟΥ δε
ασφαλισμένο οι εργατικές εισφορές.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται
οι ασφαλισμένο ι των Ταμείων Νομικών, του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφάλι-
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σηςΥγειονομιχών(Τ.Σ.Α.Υ,), οι οποίοι εξακολουθούν να
ασφοίλίζονται στα εν λόγω Ταμεία."
2. Δημοσιογράφοι, μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδιχού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ειδικότητα του συντάκτη, κατά κύριο επάγγελμα στα γραφεία τύπου των
Κρατικών Υπηρεσιών, στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ασφαλίζονταιστοΤαμε ίο Ασφάλιση ς Ιδ ιοκτη των,
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), εφόσον
6ε ν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι τωνυπηρεσιών αυτών και έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού
λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε άλλο εργοδότη.
Δημοσιογράφοι, μέλη τηςΈνωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα στα
γραφεία τύπου τωνπολιτικών κομμάτων, τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ασφαλίζονται στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), εφόσον έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού από προηγούμενη απασχόληση τους σε άλλον εργοδότη.
Για την ασφάλιση τους στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης
του Ταμείου, καταβάλλεται: α) εισφορά εργοδότη σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) και ισόποση εισφορά του
ασφαλισμένου, που υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχώντης συγκεκριμένης απασχόλησης και β) για
τους λοιπούς κλάδους οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Λειτουργίας εισφορές.
Οι δικαιούμενοι από 1.1.2002εφάπαξ βοηθήματος από
τον Κλάδο Πρόνοιας του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. πέραν του προβλεπόμενου από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17του Κανονισμού Λειτουργίας ανώτατου ορίου, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 223/1990
{ΦΕΚ 83 Α') και τροποποιημένο ισχύει, λαμβάνουν και το
ένα τρίτο {1 /3) της διαφοράς μεταξύ αυτού και του ποσού
του εφάπαξ βοηθήματος που προκύπτει χωρίς ανώτατο
όριο και οι δικαιούμενοι από 1.1.2003 τα δύο τρίτα (2/3)
της διαφοράς αυτής.
Οι δικαιούμενοι από 1.1.2004 και εφεξής εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνουν το ποσό που προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου, καταργουμένου του
ανώτατου ορίου.
Στους Δημοσιογράφους και Ειδικούς Επιστήμονες του
Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενη με ρωσηςπου
υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε γραφεία τύπου χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ε.Ο.Χ. και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. ή το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. σε περίπτωση ασθένειας κατά την παραμονή τους στο εξωτεριχό, αποδίδονται από τον ασφαλιστιχό τους οργανισμό
δαπάνες ως ακολούθως:
α) Για τις ιατρικές επισκέψεις και κάθε είδους εξετάσεις
και ιατρικές πράξεις τα προβλεπόμενα απότον κανονισμό
του φορέα για παροχή περίθαλψης στην ημεδαπή.
β) Για φαρμακευτική περίθαλψη αποδίδεται δαπάνη
σύμφωνα μεταπροσκομιζόμεναδιχαιολογητικά. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου ορίζεται σε ποσοστό είχοσι πέντε τοις εκατό (25 %).
γ) Για νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται
στην αλλοδαπή αποδίδεται το ποσό του συνολικού ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., διαφοροποιημένου κατά κατηγορία παρεχόμενων
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ιατρικών υπηρεσιών και σε κάθε άλλη περίπτωση μέχριτο
διπλάσιο του ποσού του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου
κατά νοσηλευτικό τομέα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,
όπως ισχύει κάθε φορά στην ημεδαπή.
Γιατην απόδοση των δαπανώντα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οιχείο ασφαλιστικό οργανισμό
εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της δαπάνης.
Υποβάλλονται τα πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια ή οι
σχετικές πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις θεωρημένες από την αρμόδια προξενική αρχή ή ελλείψει αυτής
από την αρμόδια αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή και
επίσημα μεταφρασμένα.
Με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου φορέα, καθορίζεται ο
τρόπος και η διαδικασία απόδοσης της σχετικής δαπάνης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.
3029/2002 (ΦΕΚ160Α1) αντικαθίσταται ως εξής:
"Για τους από 1.1.2005 απασχολούμενους για πρώτη
φορά σε επαγγέλματα που καθορίζονται με το ανωτέρω
προεδρικό διάταγμα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
παρ. 3του άρθρου 24 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α')."
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.
2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α') τροποποιείται ως ακολούθως:
'Τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκαταβάλλουν
στα νοσοκόμε ία του Ε.Σ. Υ., στο Γενιχό Περιφερειακό Νοσοκομείο 'ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ" και στο 'Ν.Ι.Μ.Τ.Σ." το 90%
του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα υποβαλλόμενα μηνιαίως σχετικά δικαιολογητικά, για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία
υποβολής τους."
5. Στοτέλοςτηςπαρ. 1 του άρθρου 40του Ν. 2972/2001
(ΦΕΚ 291 Α') προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
"Από τα ποσά της κρατιχής εισφοράς του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως αυτή προβλέπεται από
τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 3 του Ν.
2458/1997 (ΦΕΚ 15Α') και ισχύει κάθε φορά, ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ετησίως μεταφέρεται στον
Κλάδο Υγείας του Οργανισμού μέσα σε ένα (1) μήνα από
την απόδοση της κρατικής εισφοράς με απόφαση του
Δ.Σ. του Ταμείου και αποτελεί έσοδο αυτού.
Από ταομόλογα Ελληνικού Δημοσίου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ποσοστό 7,5%, το οποίο υπολογίζεται επί της ονομαστικής τους αξίας της 31.12.2002,
μεταφέρεται εφάπαξ, με απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Γ.Α. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον Κλάδο Υγείας
του Οργανισμού και αποτελεί έσοδο αυτού."
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνκαι Υγε ίαςκαι Πρόνοιας, καθορίζεται
η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εισαγωγή των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών
φορέων στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας του άρθρου 15τουΠ.Δ.
395/1993 {ΦΕΚ 166Α).
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.
3050/2002 (ΦΕΚ214Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Προϊστάμενοι των Τμημάτων των παραγράφων 4 έως
και 7 τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α2ήΑ3 του Κλάδου Διοίκησης εκτός από το Τμήμα Μεταφράσεων στο
οποίο προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α2 ή Α3 του Κλά-
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δου Μεταφραστών."
8. Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση της σωματικήςή
διανοητικής ανικανότητας για τη συνταξιοδότηση λόγω
αναπηρίας ή χορήγηση επιδομάτων από το Ταμείο Νομικώνείναι σε πρώτο βαθμόοι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές
Επιτροπές και σε δεύτερο βαθμό ο ι Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές,τουΟΑ Ε. Ε. -Τ.Ε.Β.Ε.,οτιςοποίεςπαραπέμπονται Οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοιτουΤαμείου.
Η σχετική δαπάνη και η αποζημίωση των μελών των
Υγειονομικών Επιτροπών βαρύνει τον Προϋπολογισμό
του Ταμείου Νομικών.
Απότην ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε ειδική διάταξη του Ταμείου Νομικών περί Υγειονομικών Επιτροπών.
9. Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των
Αγροτικών Συνεταιριοτικώ ν Οργανώσεων προς το Ταμείο
Σύνταξηςκαι Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριοτικών Οργανώσεων (Τ,Σ,Ε,Α,
Π.Γ.Σ.Ο.) χρονικής περιόδου μέχρι 31.12.2002, καταβάλλονται είτε εφάπαξείτε σε ογδόντα (80) ισόποσες άτοκες
μηνιαίες δόσεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεωντωνπεριπτώσεων α', β', γ' της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν.
2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α').
Οι ανωτέρω εισφορές απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέληκαιλοιπές επιβαρύνσεις, αν καταβληθούν εφάπαξ
μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος,
Σε περίπτωση εξόφλησης τους σε δόσεις τα πρόσθετα
τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις μειώνονται κατά ενενήντα
τοις εκατό (90%).
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου
μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή, είτε τη ς εφάπαξ οφειλής είτε έξι (6) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή
των τρεχουσών απαιτητών αοχραλιοτικών εισφορών, συνεπάγεται τηναμετάκλητηαπώλειατουευεργετήματοςτης
τμη ματική ς εξόφλησηςτω ν οφειλόμενων ε ισφο ρω ν.
Τα ανωτέρω ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειαςτου ευεργετήματος αναβιώ νου ντα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις.
Τα ποσοστά απαλλαγής ισχύουν:
α) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές
χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.2002 και
β) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής
περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής τους.
Στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που υπάγονται οτηνπαρούσα ρύθμιση καιτηρούντους όρουςτης
ρύθμισης αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
10. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Αγροτική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής και Υγείας (Α.Α.Α.Ε.Ζ. Υ.)
εξακολουθεί και μετά τη συγχώνευση της ανωτέρω εταιρείαςοτη ν Αγροτική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών
Ασφαλειών (Α.Α.Ε.Ε.Γ.Α.) να ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. και
για τους ίδιους κλάδους στους οποίους ασφαλιζόταν μέχρι τη συγχώνευση,
11. Παρατείνεται η προθεσμία η οποία είχε οριστεί με
τηνπαρ.2τουάρθρου8τουΠ,Δ, 120/2001 (ΦΕΚ108Α),
για την έναρξη λειτουργίας των τριών Υποδιευθύνσεων
του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Αθήνας που
συστήθηκαν με την παρ, 4 του άρθρου 26 του Π,Δ, 266/
1989 (ΦΕΚ 127 Α'), για δύο (2) έτη.
12. Στο τέλος της παρ. 13ατου άρθρου ότου Ν. 3029/

2002 (ΦΕΚ 160Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Ηθητείατου Δ,Σ, είναι τριετή ς,"
13. Οι καθυστερούμενες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων και
ελεύθερων επαγγελματιών αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται κατά
παρέκκλιση των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 61
του Ν. 2676/1999, ως εξής
α) είτε εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των
προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων,
β) είτε σε ογδόντα (80) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί τω ν προσθέτω ν τελώ ν και λοιπών επιβαρύνσεων. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των 150ευρώ,
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος
του τρίτου μήνα απότη δη μοσίευση του παρόντος νόμου.
Όσοι επιλέξουντη ρύθμιση της οφειλής εφάπαξ πρέπει
να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δη μοσίευση του παρόντος.
Όσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις
πρέπει να καταβάλουντην πρώτη δόση κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι πέραντου τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και προκαταβολή 10% επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής
οφειλής.
Ειδικά για το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών που ισχύει στονΟ.Α. Ε. Ε., η είσπραξη της πρώτης
διμηνιαίας δόσης θα γίνει μετά την εμπρόθεσμη καταβολή της προκαταβολής μαζί με τις τρέχουσες εισφορές
του επόμενου διμήνου, με δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά ανώτατο όριο τριών
(3) διμηνιαίων δόσεων συνολικά.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσηςτο συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε
φορά πρόσθετα τέλη.
Πα τη ν καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των τρεχουσών εισφορών,
Η μη καταβολή της εφάπαξ οφειλής μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία ή η μη εμπρόθεσμη καταβολή
έξι (6) δόσεων συνολικά, καθώς και η μη καταβολή των
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την
απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό δικαιώματος ρύθμισης και η εξόφληση διενεργείται σύμφωνα μετά
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/
1999.
Στη ν παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι
έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 έως και
12του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999.
14. Τοάρθρο4του Ν. 1239/1982 (ΦΕΚ35Α) αντικαθίσταται ως εξής:
"Δεν επιτρέπεται η δανειοδότηση επιχειρήσεων από
Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, χωρίς
την προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. και των άλλων
Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων
ασφαλιστικών ε ισφο ρω ν προς αυτούς,"
15. Από 1,1,2004θεσπίζεταιυπέρτου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοει-
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δώνΠ\Ε.Α.Π.Ε.Π.) έσοδο που ανέρχεται σε ποσοστό 1%ο
(ένα τοις χιλίοις) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των
εταιρειών πετρελαιοειδών από εμπόρια πάσης φύσεως
πετρελαιοειδών προϊόντων, των οποίων το προσωπικό
υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου. Το προκύπτον ποσό κάθε οικονομικής χρήσης καταβάλλεται από τις εταιρείες στο Ταμείο μέσα στο επόμενο έτος σε δώδεκα (12)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ειδικά για το έτος 2004 καταβάλλονται ποσά που αντιστοιχούν οτην οικονομική χρήση
του έτους 2003.
Τα παραπάνω ποσά εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον
προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.
16. Εξαιρείται το Ι.Κ.Α. από τις διατάξεις του Π.Δ.
67/2000 άρθρο4, κεφ. Α',παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 8/2001. Για
τις συνταγές Ι.Κ.Α. ανεξαρτήτως αξίας της συνταγής δεν
απαιτείται θεώρηση.
Άρθρο 18
1.0 χρόνος ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.Υ. του ιπτάμενου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.,που κατά την εκτέλεση των καθηκόντωντου απασχολείται οτην αεροδιακομιδή ασθενών, υπολογίζεται στο διπλάσιο, εφόσον κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πενήντα
(50) ώρες πτήσης για κάθε έτος που αναγνωρίζεται.
Ο αριθμός των ωρών πτήσης βεβαιώνεται από το
Ε.Κ.ΑΒ.
Η αναγνώριση πραγματοποιείται μετο ποσό της εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η εξόφληση της οφειλής γίνεται είτε εφάπαξ εντός
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης περί
αναγνώρισης είτε σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/1999 {ΦΕΚ1 Α').
Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και όσους ασφαλισμένους κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν πραγματοποιήσει τις ως άνω προβλεπόμενες ώρες πτήσης
ετησίως.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών
δύνανται να διατίθενται ποσά για δαπάνες εκπαίδευσης,
για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, για δε τους υπαλλήλους
των Ασφαλιστικών Οργανισμών σε βάρος των προϋπολογισμών τους.
Οι κοινές αποφάσεις 414/22.5.2002 και 430/22.5.2002
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν εφαρμογή και για τους
υπαλλήλους των Ασφαλιστικών Οργανισμών, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους.
3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του α.ν.
1846/1951 (ΦΕΚ 179Α')αντικαθίσταταιως εξής:
"1. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ι.Κ.Α. μετέχει άνευ ψήφου, ως κυβερνητικός Επίτροπος,
γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, αναπληρούμενος από τον έτερο γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου Υπουργείου, διοριζόμενος με τριετή θητεία
απότον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."
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4. Η προβλεπόμενη απότοπρώτο εδάφιο της παρ. 7του
άρθρου 10του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ214Α')προθεσμίαυποβολής αίτησης για τη συμπλήρωση του αριθμού ημερών
ασφάλισης του εδαφίου β' του άρθρου 1 του β.δ.
649/1968 (ΦΕΚ 232 Α') καταργείται από της ισχύος της.
5. Ηπαρ. 3του άρθρου ΙΟτου Ν. 2434/1996αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Ηπροβλεπόμενηαπότηνπαρ. 1 του άρθρου αυτού
ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης και λήγει με την ανάληψη εργασίας ή με
τη συνταξιοδότηση τους από οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό."
6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου Ιδτου Ν. 2458/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
"Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και για τον κλάδο παροχών
ασθένειας σε είδος, υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν συγχρηματοδοτούμενα ή μη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και για όλη τη διάρκεια
των προγραμμάτων αυτών."
7. Οιπαράγραφοι 1 και2του άρθρου 9του Ν. 3050/2002
αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως ακολούθως:
"1. α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που
ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των
τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή
εμπορική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το δΟΟπλάσιο του
εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω
περιοχών που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε., εφοσοντο 50% καιπλέοντου μέσου όρου των
εισοδημάτων, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό
της Δ.Ο.Υ., των τριών τελευταίων ετών από αγροτική και
επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική απασχόληση,
προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική
δραστηριότητα και υπερβαίνει το δΟΟπλάσιοτου εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
γ) Για επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους των εδαφίων α' και β που συμπληρώνουν τριετία από την έναρξη
επαγγέλματος ή με έναρξη επαγγέλματος μετά την
1.1.2003 για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή στηνασφαλισητου Ο.Α. Ε. Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των
τριών πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως
προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.. Γιατατρία
πρώτα χρόνια η ασφάλιση οτσνΟ.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική, σύμφωνα μετις διατάξεις του στ' εδαφίου.
δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιοητου Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται
τα μέλητωνΟ. Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.των ανωτέρω περιοχών, των
οποίων ο σκοπός τους συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς καιτα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό
5% τουλάχιστον.
ε) Οι ιδιοκτήτες έως και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον εργάζονται ή άπα-
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σχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα μετην απογραφή του έτους 2001, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των
τριώντελευταίωνετώναπότηδραοτηριότητααυτή, όπως
προκύπτουν απότο εκκαθαριστικό της Δ. Ο. Υ., υπερβαίνει
το δΟΟπλάσιο του εκάοτοτε ισχύοντος ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη.
στ) Τα πρόσωπα των ανωτέρω εδαφίων που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο. Α. Ε. Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, συμφωνά με
τις διατάξεις των Ν.Δ. 4435/1964 (ΦΕΚ 217 Α') και
4521/1966 (ΦΕΚ 135Α1), όπως ισχύουν. Επαγγελματίες,
βιοτέχνες και έμποροι άνω των 60 ετών κατά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων αυτών, ασφαλισμένοι ήδη στον
Ο.Γ.Α., μπορούν να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον
Ο.Α.Ε.Ε. με αίτηση τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος
των διατάξεων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν την
ασφάλιση τους στον Ο. Γ.Α..
2. Έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά
ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α. και έχουν κσταβάλει ή θα καταβάλλουντις ασφαλιστικές τους εισφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ότι καλώς ασφαλίσθηκαν
στον Ο.Γ.Α.. Ο χρόνος αυτός λογίζεται χρόνος ασφάλισης στον Ο. ΓΑ. και συνυπολογίζεται με τον υπόλοιπο
χρόνο στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα μετις διατάξειςτης διαδοχικής ασφάλισηςτου άρθρου 13του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ
15Α'), όπως ισχύει."
8. Η παράγραφος 3 τουάρθρου 9του Ν .3050/2002 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
"3. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν
επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις,
χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους νο-μούς
Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001,
εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν
επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές
κάτωτων 1.000 κατοίκων στους νομούς που ορίζονται στο
προηγούμενο εδάφιο, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. βάσει εισοδηματικών
κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα εδάφια α1, β'
καιγ'τηςπαραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν.
2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') συνεχίζουν την ασφάλιση τους
στονΟΑΕ.Ε.."
9. Επαγγελματίες και βιοτέχνες της πρώην Κοινότητας
Βάρδας Νομού Ηλείας - σημερινό Δημοτικό Διαμέρισμα
Βάρδας του Δήμου Βουπρασίας Νομού Ηλείας - που
έχουν κάνει έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας πριν από την ισχύ του Ν. 2071/1992, εξαι-ρούνται
της υποχρεωτικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε. και
απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής στον Οργανισμό αυτόν εισφορών, εφόσον είναι ασφαλισμένοι στον
Ο.Γ.Α. και υποβάλουν απηση εξαίρεσης εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε. κατά αυτών για καταβολή εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων παραγράφονται, κάθε δε προς τούτο εκκρεμής δίκη καταργείται. Τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν αναζητούνται.
10. Οι καθυστερούμενες από τα αστικά και υπεραστικά
ΚΤΕΛ και τους δημοτικούς οργανισμούς και δημοτικές
επιχειρήσεις που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι
και την 31.12.2002 από κύριες ασφαλιστικές εισφορές
προς το Ι.Κ.Α. καιτους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνειοττρσττονταιαπότο Ι.Κ.Α. (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής,
διαγραφομένωντων αναλογούντων σε αυτές πρόσθετων
τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ..
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναιη
υποβολή σχετικής απησης και η προσκόμιση όλων των
απαραπητων δικαιολογητικών για έλεγχο στο αρμόδιο
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. εντός έξι μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται
και όσα ΚΤΕΛ έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 2676/1999, για το μέρος των εισφορών που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
11. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
3050/2002παρατείνεταιμέχρι30.6.2003.
Άρθρο 19
1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 32του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α) προστίθεται:
"Κατ' εξαίρεση στην Περιφέρεια Αττικής συνιστώνται
τρία (3) Τμήματα με έδρα την Αθήνα και όρια ευθύνης τα
όριατων ΠΕ.Σ.Υ. Αττικής (άρθρο 1 του Ν. 2889/2001 ΦΕΚ
37 Α').
Στη Γ. Γ. Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
ΑσφαλίσεωνγιατιςανάγκεςτηςΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.σΓηνΠεριφέρεια Αττικής συνιστώνται:
1 θέση ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων
2 θέσεις Π Ε Φαρμακοποιών
2 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης των
Υπολογιστών."
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του Ν. 2676/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. σχεδιάζει και εισηγείται μηχανογραφικές εφαρμογές για την παρακολούθηση της κατανάλωσης των παροχών και υπηρεσιών υγείας και τον
έλεγχο των δαπανών.
Το κόστος σχεδίασης και ανάπτυξης των μηχανογραφικών εφαρμογών δύναται να βαρύνει ή τον Λ. Β. Κ.Α. ή δύναται με αποφάσειςτου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να κατανέμεται στους εξυπηρετούμενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τις ίδιες
αποφάσεις ορίζεται ο τρόπος κατανομής και πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι εφαρμογές του ελέγχου των δαπανών υγείας δύναται να αναπτύσσονται σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο και ανατίθενται, με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθείας είτε σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε σε άλλους φορείς του
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δημόσιου τομέα.
Τοαναπθέμενοέργο, τούψοςτης αμοιβής, οτρόποςπληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτό με ρειαγιατη ν εκτέλεση του έργου περιγράφεταιστηναπόφαση ανάθεσης.
Επίσης, οι ως άνω εφαρμογές δύνανται να ανατίθενται
σε φορέα ιδιωτικού τομέα, τηρουμένων των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας,"
3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν.
2676/1999 (ΦΕΚ1 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κατανέμονται οι θέσεις της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακά) ν τη ς
Υπηρεσιών."
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας όλωντωνπεριφερειακών Τμημάτων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. της Γ.Γ.Κ.Α. δύναται
με εντολήτου Υπουργού Εργασίαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής από υπαλλήλους
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και των
Τμη μάτω ν Πε ρ ιφέρε ιας Αττική ς.
Η εντολή εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού από την
Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
5. Οι θέσεις των ιατρών και φαρμακοποιών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Οι ιατροί και φαρμακοποιοί που υπηρετούν στις παραπάνω θέσεις είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται να ασκούν την ιατρική ή το επάγγελμα του φαρμακοποιού ως ελεύθερο επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο
επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική δράστη ριότητα καινά κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δημόσιαή ιδιωτική θέση. Επίσης, απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες κλινικήςήφαρμακευτικήςεπιχείρησης ή να μετέχουν σε εταιρείες με αντίστοιχα
αντικείμενα.
Άρθρο20
1. Οι προθεσμίες που καθορίζονται στα άρθρα 3,4, παρ,
βκαιδτου Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ291 Α1) Υΐατηνυποβολήτης
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης {Α. Π. Δ.), καθώς και αυτές που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 13 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της
Α.Π.Δ. και αφορούν μισθολογικές περιόδους από
1.7.2002 μέχρι 31.12.2002, παρατείνονται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2003.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία παρατείνεται καιη προθεσμία που είχε χορηγηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν, 3050/2002 για μισθολογικές περιόδους
από 1.1.2002 έως 30.6.2002.
ΓιατιςΑ. Π.Δ. καιτις δηλώσεις μεταβολής στοιχείων που
υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, αναστέλλεται η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων
και αυτοτελών προστίμων και αυτά που καταβλήθηκαν
επιστρέφονται άτοκα και εφάπαξ, ύστερα από αίτηση των
εργοδοτών που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός
έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν, 2972/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"2. Με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο
16τουα.ν, 1846/1951 (ΦΕΚ179Α'),ορίξονταιοτύπος, η
μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η
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προθεσμία υποβολής, ορθής υποβολής και επανυποβολήςτηςΑ.Π.Δ., τα υπόχρεα πρόσωπα, η διαδικασία τη ρήσης των υποχρεώσεων το υ εργοδότη και εργαζόμενου, η
διαδικασία τροποποίησης - γνωστοποίησης των μεταβολών, τοχρονικό διάστημα έκδοσης, γνωστοποίησης και ο
τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του
Ν, 2972/2001 και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, απαραίτητο
για την υλοποίηση του παρόντος.
Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται καιη δυνατότητα να
γνωστοποιούνται οι μετατροπές ή οι ακυρώσεις ασφάλισης με ιδιαίτερο απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού
Ασφάλισης, καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες
προσώπων που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής Α. Π .Δ. και ορίζονται τα στοιχεία που υποχρεούνται να
τηρούνκαιναυποβάλλουνγι' αυτά οι εργοδότες, καθώς
και ο τρόπος απεικόνισης της ασφάλισης τους.
Ομοίως μετον ίδιο Κανονισμό δύναται να μεταβάλλεται
η χρονική περίοδος αναφοράς της Σι/γκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών, ο τρόπος υποβολήςτης, να
ανακαθορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής της, καθώς καινά
παρατείνεται η μεταβατική περίοδος που αναφέρονται
στηνπαρ. 3του άρθρου 10του Ν. 3050/2002."
3, Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 45
του Ν. 2717/1999 εφαρμόζονται αναλόγως και στο Ι.Κ.Α.
για την εκδίκαση των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 702/1977, όπως
αυτό ισχύει κάθε φορά.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει
και τις εκκρεμείς υποθέσεις, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη
δικαστική απόφαση.

Άρθρο21
Λοιπές διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ,
293/1992 (ΦΕΚ 149 Α') αντικαθίστανται ως εξής
"2, Η Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτείταιαπόταεξής
Τμήματα:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Ελέγχου των δαπανών
β) Τμη μα Μισθοδοσίας
γ) ΤμήμαΔημοσίων Επενδύσεων
δ)ΤμήμαΔιοικη τικής ΜέριμναςκαιΠρομηθε ιών.
3.ΜεαπόφασητουΥπουργούΕργασίαςκαιΚοινωνικών
Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύοςτου νόμου αυτού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της προαναφερόμενης Διεύθυνσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Μέχρι την ισχύ της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητες
τηςΔιεύθυνσης Οικονομικού που προβλέπονται στο Π.Δ.
293/1992, όπως ισχύει, ασκούνται σύμφωνα μετις ανωτέρω κείμενες διατάξεις,"
2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των
υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς και στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουτου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται
συμπληρωματικά, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 49 του
Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ258Α1) μηνιαίο επίδομα, ισόποσο μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04), αναδρομικά για το χρονικό δια-
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΊΉΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

στημασπό 1ης Ιανουαρίου 2002 μέχρι 30 Ιουνίου 2002, η
δαπάνη του οποίου βαρύνειτο λογαρισσμότου Ανώτατου
Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε).
3. Οι παράγραφοι 1 και2του άρθρου Ιδτου Ν. 25921
1998(ΦΕΚ57Α') έχουν εφαρμογή και οίους υπαλλήλους
του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) όταν συμμετέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως Επόπτες ή Συνοδοί δικαιούχων σε εκδρομικά προγράμματα
του Οργανισμού στα οποία περιλαμβάνονται Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες.
4. Ηπαρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2224/1994 αντικαθίσταται ος εξής:
"2. Η επιλογή Πρόεδρου του Δ.Σ. γίνεται σε κοινή σύσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετους εκπροσώπους των εργαζομένων καττων εργοδοτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά τη σύσκεψη αυτή, η οποία συγκαλείται με
πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καταβάλλεται προσπάθεια για την εξεύρεση προσώπου κοινής αποδοχής του Υπου ργού καιτων εκπροσώπων για το αξίωμα του Προέδρου.
Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτείνει προς τους εκπροσώπους των τριών μερών (Δημοσίου, Εργαζομένων και
Εργοδοτών) τρεις υποψηφίους της επιλογής του από
τους οποίους θα γίνει η εκλογή του Προέδρου.
Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με ομοφωνία κάπων εννέα εκπροσώπων των τριών μερών, μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αν δεν επττευχθεί η ανωτέρω ομοφωνία, ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει Πρόεδρο
του Δ.Σ. έναν έκτων τριών υποψηφίων που είχε προτείνει.
Οι δύο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. προέρχονται ο ένας από
την εργοδοτική πλευρά και ο άλλος από την εργατική
πλευρά και εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της θητείας
του Δ.Σ.. Η σειρά των Αντιπροέδρων εναλλάσσεται στο
ήμισυ της θητείας του Δ.Σ..
Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργοδοτικής πλευράς
γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων
στο Δ.Σ. από τρεις τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Ε.Σ.Ε.). Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργατικής πλευράς γίνεται μεταξύ των
τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Δ.Σ. από την ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων
(Γ.Σ.Ε.Ε.).
Η εκλογή του Αντιπροέδρου γίνεται την ίδια ημέρα και
με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω για την
εκλογή του Προέδρου. Εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία,
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από την προηγούμενη και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται
από τους εκπροσώπους των τριών μερών με απόλυτη
πλειοψηφία.
Εάνδενεπιτευχθείαπόλυτη πλειοψηφία, οΥπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει τον έναν Ανππρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των
εργοδοτών στοΔ.Σ. καιτονάλλοΑντιπρόεδροεκτωντριών
προτεινόμενων εκπροσώπωντωνεργαζομένων στο Δ.Σ..
Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία συγκροτείται το Δ.Σ., ορίζονται κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ..
Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο

Δ.Σ. ο πρώτος κατά σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων
και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο δεύτερος.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο
ήδη εκλεγμένος Αντιπρόεδρος ορίζεται ως πρώτος Αντιπρόεδρος και παρατείνεται η θητεία του μέχρι τη λήξη
της θητείας των μελώντου Δ.Σ..
Ο δεύτερος Αντιπρόεδρος εκλέγεται ή ορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ..
ΟΠρόεδροςτου Ο.Ε.Ε. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους του Ο. Ε.Ε. να ασκούνπαράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των Αντιπροέδρων, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω ασκούν αρμοδιότητες του Προέδρου.
Το ύψοςτης αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το
1/2τωντακτικώναποδοχώντου Προέδρου."
5. Στο άρθρο 20 του Ν. 2224/1994 προστίθεται παράγραφος ΙΟωςεξής:
"10. Στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. συνιστώνται δύο θέσεις μετακλητών ειδικών συνεργατών με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η
πρόσληψη στη θέση αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του
Οργανισμού. Ο ειδικός συνεργάτης αποχωρεί αυτοδίκαια
καιταυτόχροναμετηναποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τον προσέλαβε χωρίς να γεννάται
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την αποχώρηση.
Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση
από το Δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."
6. Συνιστώνται:α)στο Γραφείο τουΠροέδρουτου Εθνικού
Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚ,ΕΠ.)δύο
(2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, τωνοποίωνη πρόσληψη γίνεται
μεαπόφασητου Προέδρουτου Ε.Κ.Ε.Π. και β) στο Γραφείο
Διοικητή του Ο.Γ.Α. μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιπλέον
εκείνωνπου έχουν συσταθεί μετη διάταξητης παραγράφου
1
1ατου άρθρου 19του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ270Α ) και μία (1)
θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των οποίων η πρόσληψη γίνεταιαπό τον ΔιοικητήτουΟ.ΓΑ.
Οι ειδικοί συνεργάτες και ο ειδικός συνεργάτης - δημοσιογράφος αποχωρούν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με
την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου
που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή
αξίωση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αμοιβή των ειδικών συνεργατών των περιπτώσεων α' και β' του παρόντος.
7. Οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά
την Κυριακή και τις η μέρες αργίας του β.δ. 748/1966 {ΦΕΚ
179Α1) δεν εφαρμόζονται γιατους απασχολούμενους στα
πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων και σπς εργασίες
πλυσίματος, γρασαρίσματος και λιπάνσεως των πρατηρίων διανομής υγρών καυσίμων.
8. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων,

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του β.6.
της 28.1/4.2.1938 "Περί κανονισμού ωρών εργασίας του
προσωπικοί) φορτηγών αυτοκινήτων" (ΦΕΚ35Α'),η οποία
προστέθηκε μετο άρθρο 1 του Π.Δ. 882/1980 (ΦΕΚ218Α')
καιαπότο άρθρο 4 του ίδιου ως άνω β.δ/τος, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 2του Π,Δ. 882/1980 και με
το άρθρο 1 του Π.Δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α'), δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:
α) απότουςιδιοκτήτεςή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και
από μέλη της οικογένειας τους,
β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε
απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του
οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου
της οποίας υποβοηθείται απότην οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.
9. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων,
που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Β.Δ/τος της
8.9.1950 "Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων"
(ΦΕΚ 202 Α'), η οποίαπροστέθηκεμετοάρθρο2του Π.Δ.
981/1980 (ΦΕΚ 244 Α') και από το άρθρο 5 του ίδιου ως
άνω β,δ,/τος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Π.Δ. 98/1980, δε ν εφαρμόζεται όταν τα ιδιωτικήςχρήσεως αυτοκίνητα οδηγούνται:
α) απότουςιδιοκτήτεςή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και
από τα μέλη της οικογένειας τους,
β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση
του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση
ιδιωτικής χρήση ς αυτοκινήτου.
10. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15του Ν. 2639/1998
(ΦΕΚ205 Α') αντικαθίσταταιωςεξής:
"9, Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας των
φαρμακείωνκαιεπιχειρήσεων(παρ, 1 του άρθρου 22 του
Ν. 1483/1994,παρ. 1και2τουάρθρου9τουΝ. 1963/1991,
παρ, 2 του άρθρου 3 του Π,Δ, 327/1992, Ν,Δ, 685/1948,
β.δ. 748/1966, παρ. 2του άρθρου 8του Ν.Δ. 515/1970)."
11. Το εδάφιο α' της παρ, 2 του άρθρου 16 του Ν,
2639/1998 και το εδάφιο 4της παρ. 4 του άρθρου 12του
Ν. 2874/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
"Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται με απόδειξη στονπαραβάτη καιτο πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, Μέρος του προστίμου αυτού
αποδίδεται από το Δημόσιο στον ειδικό λογαριασμό του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α,Σ.Ε,), που τηρείται
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων."
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 25 του Ν, 2956/2001
αντικαθίσταταιωςεξής:
"Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οιδιατάξεις του άρθρου 16του Ν. 2639/1998 ως ισχύουν κάθε φορά."
Με κοινή απόφαση τωνΥπουργώ ν Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων αυτών, το
ύψος του αποδιδόμενου προστίμου, η διαδικασία απόδοσης αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν,
2556/1997 (ΦΕΚ270 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
" 14. Η Κεντρική Υπη ρεσίατου Υπουργέ ίου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνι-
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κών Ασφαλίσεων, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων επιτρέπεται να αναθέτουν, με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξειςτου Αστικού Κώδικα, τηνεκτέλεση
του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων,
της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων
σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτιρίων, σε
συνεργεία καθαρισμού και ειδικές εταιρείες χρηματαποστολών. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε
ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν νομίμως
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164Α').
Με αποφάσειςτου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μπορούν να διατίθενται ποσά σε βάρος του
Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης
(Λ.Β.Κ.Α.) για δαπάνες καθαρισμού των χώρων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων."
13. Το οριζόμενο από το άρθρο 33 του Ν. 1876/1990
(ΦΕΚ 27 Α') ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξάνεται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
14. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7του άρθρου 15του
Ν, 2639/1998 (ΦΕΚ205Α') αντικαθίσταταιωςεξής:
Ή συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Π.Δ. 369/1989, άρθρο4τουα.ν.539/1945)."
15. Οι Επιτροπές αποκτήσεως απότονΟ.Ε.Κ. κατάλληλων χώρων για την ανέγερση κατοικιών που προβλέπονται από τις διατάξειςτου Κανονισμού "περί αποκτήσεως
κατάλληλων χώρων δια την ανέγερση κατοικιών του
Ο.Ε.Κ," (ΦΕΚ 229 Β71934), ο οποίος εκδόθηκε βάσει των
διατάξεωντου Ν,Δ. 2963/1934 (ΦΕΚ 195 Α') συ-γκροτούνται ως εξής:
Α. Όταν πρόκειται να διενεργηθεί διαγωνισμός για την
απόκτηση οικοπέδων εντός Νομού Αττικής, η Επιτροπή
αποτελείται από:
α)τονΔιευθυντήτηςΔιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης-Αποκέντρωσης Περιφέρειας Αττικής ως Πρόεδρο μετον αναπληρωτή του, όταν το ακίνητο ανήκει στηνκατά τόπο αρμοδιότητα της Νομαρχίας ΑθηνώνήτονΔιευθυντήτηςΔιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της
Αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όταν το ακίνητο ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιών Πειραιά, Ανατολικήςκαι Δυτικής Αττικήςως Πρόεδρο μετον
αναπληρωτή του.
β) Ένανεκπρόσωποτου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέλοςτουΔ. Σ, του Ο, Ε,Κ. μετονόμίμο αναπλη ρωτή του.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μέλος του Δ.Σ.
του Ο.Ε.Κ. με το νόμιμο αναπληρωτή του.
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, μέλος του Δ.Σ.
του Ο.Ε.Κ. με το νόμιμο αναπληρωτή του.
ε) Έναν εκπρόσωπο τω ν εργοδοτών, μέλοςτου Δ.Σ, του
Ο.Ε.Κ. μετο νόμιμο αναπληρωτή του.
στ) ΈνανΔιευθυντή Δ. Ο. Υ. μετον αναπληρωτή του και
ζ) Έναν διπλωματούχο Μηχανικό υπάλληλο του Ο.Ε.Κ.
μετον αναπληρωτή του ως μέλη.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Ο.Ε.Κ., με τον
αναπληρωτή του.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο
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Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας,
ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων.
Β. Όταν πρόκειται να διενεργηθεί διαγωνισμός για την
απόκτηση οικοπέδων εκτός Νομού Αττικής, η Επιτροπή
αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Διοίκησης του αντίστοιχου νομού ως Πρόεδρο, μετον
αναπλη ρωτή του.
β) Τον Διευθυντή της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης
ΚοινωνικήςΕπιθεωρησηςήτονΠροϊστάμενοτουτοπικού
Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) με τους αναπληρωτές του.
γ) Έναν διπλωματούχο Μηχανικότης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του ή έναν διπλωματούχο Μηχανικό της Δ/νσης
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετον αναπληρωτή
του.
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών, μέλοςτουΔ.Σ. του
Ο.Ε.Κ. μετο νόμιμο αναπληρωτή του.
ε) Τον Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Δ. Ο. Υ. μετον
αναπληρωτή του.
στ) Ένα ν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
της περιοχής που θα γίνει ο διαγωνισμός, με τον αναπληρωτή του.
ξ) Έναν εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας που
υπάγεται το ακίνητο με τον αναπλη ρωτή του και
η) Έναν διπλωματούχο Μηχανικό, υπάλληλο του
Ο.Ε.Κ., μετον αναπληρωτή του ως μέλη.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίαςτου Ο.Ε. Κ. μετον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο
Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας,
ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων.
Σεπερίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύειη ψήφος του Προέδρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Τελικές διατάξεις
Άρθρο22
Καταργούμενες διατάξεις
Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του Π.Δ. 88/1999
(ΦΕΚ94Α').
2. Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος του άρθρου ότου
Π.Δ. 160/1999{ΦΕΚ157Α').
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
19του Ν. 1767/1988.
4. Το άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 30342/20.3.2002 απόφασηςτου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ337Β1).

5. Οιπαρ. 1, 3,4και5 του άρθρου 8του Ν. 2956/2001.
6. Οι 190597/2002 κ.υ.α. (445 Β'και652 Β1).
7.Ταάρθρα ΙΟκαι 11τουΠ.Δ. 136/1999(ΦΕΚ134Α').
8. Το άρθρο 53 του Π.Δ. 249/1989 (ΦΕΚ 117Α').
9. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη
με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα
θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.
Αρθρο23
Οι εκπαιδευτικοί του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα μετις
διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 27
του Ν. 2190/1994 σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,
παραμένουν στις θέσειςτουτακτικούεκπαιδευτικούπροσο>πικού.
Άρθρο24
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση
του οτην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣΑΜΥΝΑΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΓΤΩΝΙΟΥ

ΕΕΩΤΕΡΙΚΕΪΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΚΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡ13ΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ!
ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΏΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Φ-ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣΤΑΞΝΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους
Αθήνα, 8 Μαΐου 2003
Ο ΕΠΙΤΗΙΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

