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ΓΝΩΜΗ ΣΗ Ο.Κ.Δ.  

ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ  

«ΜΔΙΩΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Τελ 1ε Ννεκβξίνπ 2018,  εζηάιε ζηελ Ο.Κ.Δ. πξνο γλσκνδφηεζε Σρέδην Νφκνπ απφ ηελ 

Υπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θπξία Έθε 

Αρηζηφγινπ, κε ζέκα: «Μείσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Ο.Κ.Δ., απνθάζηζε λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ Σρεδίνπ Νφκνπ 

θαη ζχζηεζε Δπηηξνπή Δξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Γεώξγην Καξαλίθα, Φώηε 

Κνιεβέληε, Γηώξγν Σζαηήξε, Ισάλλε Πνύπθν, θα Έθε Μπέθνπ θαη θα νθία 

Κάηζηλα.  

Ωο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Γ. Καξαλίθαο, Αληηπξόεδξνο ηεο 

Ο.Κ.Δ. Σηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο ζπκκεηείραλ σο εκπεηξνγλψκνλεο νη εμήο: 

θπξία Όιγα Αγγεινπνύινπ, θπξία Μαξία Νηόηζηθα θαη ν θ. Υξήζηνο Ισάλλνπ. Απφ 

πιεπξάο Ο.Κ.Δ. κεηείρε ε επηζηεκνληθή ηεο ζπλεξγάηεο  Γξ Αθξνδίηε Μαθξπγηάλλε, ε 

νπνία είρε ηελ επηζηεκνληθή επζχλε θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηεο  Ο.Κ.Δ.  

Η Οινκέιεηα ηεο Ο.Κ.Δ., αθνχ νινθιήξσζε ηε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 2019, δηαηχπσζε ηελ ππ’ αξηζκ. 324 Γλψκε ηεο. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Τν Σρ/Ν κε «Μείσζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξηιακβάλεη 37 

άξζξα ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε δχν Μέξε.  

Τν Α’ Μέξνο κε ηίηιν «Αζθαιηζηηθέο θαη πληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο» πεξηιακβάλεη ην 

Κεθάιαην Α’ κε ηίηιν «Μείσζε Αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, 

απηναπαζρνινύκελσλ θαη αγξνηώλ» (άξζξα 1 έσο θαη άξζξν 7) θαη ην Κεθάιαην Β’ 

κε ηίηιν «Λνηπέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο» (άξζξν 8 έσο άξζξν 

22). 

Τν Β’ Μέξνο κε ηίηιν «Ρύζκηζε Θεκάησλ Δξγαδνκέλσλ, Αλέξγσλ, ΔΠΔ θαη ΟΑΔΓ 

θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο» πεξηιακβάλεη ην Κεθάιαην Α’ κε ηίηιν «Ρύζκηζε ζεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ αλέξγσλ, ΔΠΔ θαη ΟΑΔΓ» (άξζξν 23 έσο θαη άξζξν 29) θαη ην 

Κεθάιαην Β’  κε ηίηιν «Λνηπέο δηαηάμεηο» (άξζξν 30 έσο θαη άξζξν 37). 

Σπγθεθξηκέλα ζην Α’ Μέξνο ξπζκίδνληαη ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζην Β’ Μέξνο 

ξπζκίδνληαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη θάπνηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο εξγαζίαο θαη ινηπά δεηήκαηα θνηλσληθψλ παξνρψλ 

Αλαιπηηθφηεξα ζην Μέξνο Α’ Κεθάιαην Α’ Μείσζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ειεύζεξσλ 

επαγγεικαηηώλ, απηναπαζρνινύκελσλ θαη αγξνηώλ: 

Τν άξζξν 1 «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016» θαζνξίδεη ηα πνζνζηά 

ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο.  

Τν άξζξν 2 «Πξνζζήθε άξζξνπ 39Α ζηνλ λ. 4387/2016» ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα πνζνζηά κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην η.ΔΤΑΑ θαη νη 

απηναπαζρνινχκελνη απφθνηηνη ζρνιψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζε επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο ή επηκειεηήξηα πνπ έρνπλ ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ πξψηε 5εηία απφ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε. 

Με ην άξζξν 3 «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4387/2016» επαλαπξνζδηνξίδεηαη 

ην χςνο ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αζθαιίδνληαλ 

σο απηναπαζρνινχκελνη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ η. 

ΟΓΑ απφ 1.1.2019 θαη εληεχζελ. 

Με ην άξζξν 4 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4387/2016» ηξνπνπνηείηαη ην 

άξζξν 97 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηξνπνπνηείηαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο 
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εηζθνξάο ππέξ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Όινη νη απηναπαζρνινχκελνη θαη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ζα θαηαβάινπλ ηα αλαθεξφκελα πνζνζηά αλά πεξίνδν αλαθνξάο επί ηνπ 

θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ, αλεμαξηήησο δειαδή 

εηζνδήκαηνο. Πξνβιέπεηαη, επηπιένλ, ε δπλαηφηεηα γηα φπνηνλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ην επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζην ΔΤΔΑΔΠ νπνηεδήπνηε θαη λα επηιέμεη ηα παξαπάλσ 

πνζνζηά λα ππνινγίδνληαη επί αλψηεξεο βάζεο ππνινγηζκνχ απφ εθείλε πνπ πξνθχπηεη 

βάζεη ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 

εηψλ, πξνζβιέπνληαο ζε κεγαιχηεξε παξνρή επηθνπξηθήο ζχληαμεο. 

Με ην άξζξν 5 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4387/2016» ηξνπνπνηείηαη ην 

άξζξν 35 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη γηα ηνπο απηνηειψο 

απαζρνινχκελνπο ην πνζφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο ζηνλ Κιάδν Δθάπαμ Παξνρψλ ηνπ 

ΔΤΔΑΔΠ ζα ππνινγίδεηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ 1.1.2017 ζηελ ειάρηζηε βάζε 

ππνινγηζκνχ, δειαδή επί ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 

εηψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

Πξνβιέπεηαη, επηπιένλ, ε δπλαηφηεηα γηα φπνηνλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ην επηζπκεί λα 

ππνβάιεη αίηεζε ζην ΔΤΔΑΔΠ νπνηεδήπνηε θαη λα επηιέμεη ηα παξαπάλσ πνζνζηά λα 

ππνινγίδνληαη επί αλψηεξεο βάζεο ππνινγηζκνχ απφ εθείλε πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ 

εθάζηνηε ηζρχνληνο θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ, 

πξνζβιέπνληαο ζε κεγαιχηεξε εθάπαμ παξνρή. 

Με ην άξζξν 6 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4387/2016» ηξνπνπνηείηαη ην 

άξζξν 98 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 98 

πξνζαξκνγέο δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηζθνξέο ππέξ επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαη εθάπαμ 

παξνρήο.  

Με ην άξζξν 7 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4387/2016» ηξνπνπνηείηαη ην 

άξζξν 28 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζαξκφδεηαη ν νξηζκφο ησλ ζπληάμηκσλ 

απνδνρψλ ζηελ λέα κεηαξξχζκηζε ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο απηναπαζρνινχκελσλ, 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 40. Αληίζηνηρα ξπζκίδνληαη θαη 

νη ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ εμαγνξά πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Σην Κεθάιαην Β’ «Λνηπέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο» 

Με ην άξζξν 8 «Έλαξμε θαη ιήμε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ζην 

ΔΣΔΑΔΠ»ελνπνηείηαη θαη απινπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ έλαξμεο θαη 

ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο απφ ην ΔΤΔΑΔΠ, θαη’ αλαινγία ηεο δηάηαμεο ηνπ ΔΦΚΑ. 

Τν άξζξν 9 «Σερληθό δήηεκα γηα ηελ απνλνκή επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ 

παξνρώλ ζην ΔΣΔΑΔΠ» πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ησλ 
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αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΤΔΑΔΠ πνπ ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ η. ΔΤΑΑ, πεξί εμφθιεζεο 

ησλ εηζθνξψλ ησλ ζπλεηζπξαηηφκελσλ θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη εθάπαμ 

παξνρψλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 31.12.2016 γηα ην νπνίν έρνπλ εμνθιεζεί νη 

εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, ε επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ παξνρή απνλέκεηαη, επηθνπξηθά σο πξνο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηακείνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ. 

Με ην άξζξν 10 «Αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο από ην η. ΣΑΓΚΤ θαη ην η. 

ΣΠΓΚΤ» πξνβιέπεηαη θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ, ηδίσο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ζηε Γηνίθεζε θαζψο θαη ηεο αξρήο ηεο 

επηείθεηαο πξνο ηνλ δηνηθνχκελν, ε κε αλαδήηεζε απφ ην η. ΤΑΓΚΥ θαη η. ΤΠΓΚΥ, ήδε 

ΔΤΔΑΔΠ, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ 

παξνρψλ, νη νπνίεο θαηαβιήζεθαλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ η. ΤΑΓΚΥ θαη η. ΤΠΓΚΥ 

ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπο.  

Με ην άξζξν 11 «Αλαγλώξηζε πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ πξηλ ηελ 1.1.2017 θαη αύμεζε 

ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο  λα ππαρζνχλ 

ζην επλντθφηεξν θαζεζηψο ηνπ λ. 4387/2016, θαηαβάιινληαο ηε δηαθνξά. 

Τν άξζξν 12 «Δθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θιάδνπ 

πγείαο ησλ ΦΚΑ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ» νξίδεη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη 

πιεξσκήο απφ ηνλ ΔΦΚΑ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θιάδνπ πγείαο ησλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΥΥ -ήηνη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηα έηε απφ ην 2006 θαη εληεχζελ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηα πξνβιεπφκελα θαηά 

πεξίπησζε παξαζηαηηθά- πξνο ηα θαξκαθεία, ινηπνχο ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πγείαο, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθνχ θαη ινηπνχ πιηθνχ 

θιπ., θαζψο θαη πξνο αζθαιηζκέλνπο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

Δπίζεο πξνβιέπνληαη θάπνηα πνζνζηά εθπηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο νθεηιέο πξνο ηδηψηεο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο νθεηιέο πξνο αζζελείο 

αζθαιηζκέλνπο νξίδεηαη φηη ζα εμνθιεζνχλ ζε πνζνζηφ 100%. 

Δπηπξφζζεηα απνζαθελίδνληαη δεηήκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Καηαβνιήο Παξνρψλ Υγείαο ηνπ ΔΦΚΑ θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ 

Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΦΚΑ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εθθαζάξηζεο θαη πιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δαπαλψλ πγείαο ηνπ η. ΔΤΑΑ.  

Οξίδεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη πιεξσκήο θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθηφο ζπκβαηηθήο ζρέζεο θαη 

πξνβιέπεηαη φηη ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ σο άλσ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ζα γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξί παξαγξαθήο δηαηάμεσλ.  
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Τέινο, ρνξεγείηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Υπνπξγνχο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδνπλ κε Κνηλή Απφθαζήο ηνπο θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. 

Με ην άξζξν 13 «Ννκηθή παξάζηαζε ΔΦΚΑ ππέξ ΔΟΠΤΤ» νξίδεηαη φηη ν ΔΦΚΑ 

παξίζηαηαη λφκηκα ζε δίθεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Κιάδνπο Υγείαο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ 

ΔΟΠΥΥ. 

Τν άξζξν 14 «Απνδεηθηηθό ειηθίαο αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΟΓΑ» θαηαξγεί ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4169/1961 θαη πξνηείλεηαη ε ειηθία ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ η. 

ΟΓΑ λα απνδεηθλχεηαη απφ ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, φπσο θαη ζπλέβαηλε θαη 

ζηνπο ινηπνχο ζηνλ ΔΦΚΑ εληαζζφκελνπο θνξείο. 

Με ην άξζξν 15 «Μεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ΔΦΚΑ θαη ΓΓΠ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ» ζεζκνζεηείηαη αλαδξνκηθά θαη κέρξη ηελ πιήξε έληαμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ΓΓΠΣ ζηνλ ΔΦΚΑ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. 

Τν άξζξν 16 «Σξόπνο ππνινγηζκνύ ζύληαμεο ησλ κνλνζπληαμηνύρσλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΣΑΤ γηα αηηήζεηο πξν ηνπ λ. 4387/2016» αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο ησλ κνλνζπληαμηνχρσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ 

ΤΣΑΥ γηα αηηήζεηο πξν ηνπ λ. 4387/2016 

Τν άξζξν 17 «Αληηκεηώπηζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ παξνρώλ» αθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε εξκελεπηηθψλ αιιά θαη πξαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ 

αλαθχςεη θαηά ηελ αλαδήηεζε απφ ηνλ ΔΦΚΑ, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ, 

παξνρψλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ α.λ. 1846/1951 (Α΄ 179 θαη πξνηείλεηαη ε εληαία 

εθαξκνγή, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

103 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85,  θαη ε άηνθε επηζηξνθή ηνπο. 

Με ην άξζξν 18 «Παξαθξάηεζε θαη ζπκςεθηζκόο κε νθεηιέο πξνο ΦΚΑ πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζε ξύζκηζε» νξίδεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε 

ξχζκηζε, νη ΦΚΑ παξαθξαηνχλ πιένλ πνζνζηφ ηεο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε, ην νπνίν 

ζπκςεθίδνπλ κε ηηο νθεηιέο, ελψ δηαηεξείηαη ε πξφβιεςε φηη ηα παξαθξαηνχκελα πνζά 

ζπκςεθίδνληαη κε ηηο ηειεπηαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. Τα πνζνζηά ηεο παξαθξάηεζεο ζα 

νξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

Τν άξζξν 19 ηξνπνπνηεί ηελ παξ. 2 ηεο ππνπαξ. ΙΑ.1 ηεο παξ. ΙΑ ηνπ άξζξνπ 

πξώηνπ ηνπ λ. 4152/2013 

Τν άξζξν 20 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4529/2018» ηξνπνπνηεί ην άξζξν 22 

ηνπ λ. 4529/2018 
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Τν άξζξν 21 «Ννκνηερληθή βειηίσζε γηα ηίηινπο θηήζεο» αθνξά ζηελ λνκνηερληθή 

βειηίσζε γηα ηίηινπο ρξήζεο. 

Τν άξζξν 22 «ύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο» δίλεη νιφθιεξε ε 

ζχληαμε ηνπ ζαλφληα απφ  θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

ην Μέξνο  Β’ Κεθάιαην Α: Ρύζκηζε ζεκάησλ εξγαδνκέλσλ, αλέξγσλ, ΔΠΔ θαη 

ΟΑΔΓ 

Με ην άξζξν 23 «Παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο γηα δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο θαη 

απνδεκίσζε απόιπζεο» θαζηεξψλεηαη ην δηθαίσκα δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο 

αγσγήο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ ΚΠΓ, κφλν γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο θαηεγνξίαο, ζε εξγαδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη δεδνπιεπκέλνη κηζζνί θαζψο 

θαη ε πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε απφιπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ κφλνπ 

ηνπ α.λ. 690/1945 θαη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170). 

Τν άξζξν 24 «Αύμεζε Σκεκάησλ Δπηζεώξεζεο ηνπ ΔΠΔ» απμάλεη ηα Τκήκαηα 

Δπηζεψξεζεο ηνπ ΣΔΠΔ δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα Τκήκαηα ζηα Γξεβελά θαη ηελ 

Οξεζηηάδα. 

Τν άξζξν 25 «Ννκηθή εθπξνζώπεζε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα, ησλ Δπηζεσξεηώλ θαη 

ινηπώλ ππαιιήισλ» θαζνξίδεη ην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε λνκηθή 

εθπξνζψπεζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαη ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο (ΣΔΠΔ) απφ κέινο ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΣΚ), χζηεξα απφ 

έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

Με ην άξζξν 26 «Πνηληθά αδηθήκαηα ζε βάξνο ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα, ησλ 

Δπηζεσξεηώλ θαη ινηπώλ ππαιιήισλ» νξίδεηαη πιένλ σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή 

πεξίπησζε ε ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 229, 308 έσο 311, 333, 361 θαη 361Α 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ζε βάξνο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ππαιιήισλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ηνπ ΣΔΠΔ πνπ ηνπο ζπλδξάκνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο 

ή γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εθηέιεζή ηεο.  

Με ην άξζξν 27 «Γσξεάλ κεηαθίλεζε αλέξγσλ» παξέρεηαη ζηνλ ΟΑΔΓ ε δπλαηφηεηα λα 

κεξηκλά θαη ν ίδηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ κεηαθίλεζεο ησλ αλέξγσλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηνπ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ρνξεγείηαη αθελφο ε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ηεο δσξεάλ κεηαθίλεζεο ησλ αλέξγσλ, ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ επέρνπλ ζέζε ζπκβάζεσλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4530/2018 (Α’ 59), θαη αθεηέξνπ ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο εηδηθψλ 
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πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ κεηαθίλεζεο ησλ αλέξγσλ κε ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο.  

Σην άξζξν 28 «πκκεηνρή ΒΒΔ ζην Γ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ΔΛΔΚΠ» 

πξνβιέπεηαη φηη φηη ε κία (1) εθ ησλ δχν (2) ζέζεσλ ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΒ 

ζην Γ.Σ. ηνπ ΟΑΔΓ, ζα θαιχπηεηαη εθεμήο απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ΣΒΒΔ. Δπίζεο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγνδνηψλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΔΛΔΚΠ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4144/2013, απφ ηέζζεξηο 

(4) ζε πέληε (5), κε ηελ πξνζζήθε θαη εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΒΒΔ, κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Τν άξζξν 29 «Δηδηθά πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο αλέξγσλ» αλαθέξεηαη ζε Δηδηθά 

Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο αλέξγσλ. 

Σην Κεθάιαην Β’ Λνηπέο δηαηάμεηο 

Τν άξζξν 30 «Απνδεκίσζε δηθαζηηθώλ αληηπξνζώπσλ ζηηο εθινγέο 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ» ξπζκίδεη δεηήκαηα απνδεκίσζεο δηθαζηηθψλ 

αληηπξνζψπσλ ζηηο εθινγέο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

Με ην άξζξν 31 «πληήξεζε ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ» παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο ε πθηζηάκελε 

ζχκβαζε ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠΣ-ΣΔΠΔ κέρξη 31.12.2019 ψζηε λα έρεη κεηά βεβαηφηεηαο 

ζπλαθζεί κέρξη ηφηε ε λέα ζχκβαζε. Σπγρξφλσο, πξνβιέπεηαη φηη ε πξνθήξπμε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ζα ιάβεη ρψξα κέρξη 31.12.2018, ελψ κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ε 

παξαηεηλφκελε ζχκβαζε ζα ιπζεί απηνδηθαίσο.  

Με ην άξζξν 32 «Δθθαζάξηζε Γαπαλώλ ΔΦΚΑ» επέξρεηαη ε δηεπζέηεζε ησλ δαπαλψλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ΔΦΚΑ θαη απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε 

απηφλ.  

Τν άξζξν 33 «Διεγθηέο ΠΔΚΑ» επηρεηξεί ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζεζκηθήο εμνκείσζεο 

ησλ δχν βαζηθψλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δειαδή ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΣΔΠΔ) θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ Αζθάιηζεο (ΠΔΚΑ), πνπ ζπζηάζεθαλ κε ηνλ λ. 

4387/2016. 

Με ην άξζξν 34 «Δπηθνπξηθό Πξνζσπηθό επνπηεπόκελσλ θνξέσλ» παξαηείλεηαη ε 

απαζρφιεζε ηνπ ήδε ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ 

Γ.Σ. ζηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4109/2013, ζην Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζην Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Τπθιψλ, ζην 

Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ θαη ζην Θεξαπεπηήξην Φξνλίσλ Παζήζεσλ Δπξπηαλίαο. 
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Τν άξζξν 35 «Γηνηθεηηθά πκβνύιηα Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο» πξνβιέπεη φηη ηα 

Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο απνηεινχληαη απφ επηά έσο 

έληεθα κέιε, ελψ ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθάζηνπ ΚΚΠ 

ζα θαζνξηζηεί κε ηνλ Οξγαληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. 

Τν άξζξν 36 «Πξνζσπηθό πεξηθεξεηαθώλ γξαθείσλ ΔΙΔΑΓ» θαηαξγεί απφ 1.1.2019 ηα 

πεξηθεξεηαθά γξαθεία/ελφηεηεο ηνπ ΔΙΔΑΓ θαη ξπζκίδεη κία ζεηξά δεηεκάησλ ζρεηηθά κε 

ηελ νκαιή κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ππεξεζίεο θαηά θχξην ιφγν ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ 

ΣΔΠΔ ή ζε άιινπο επνπηεπφκελνπο απφ ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θνξείο.  

Τέινο, ην άξζξν 37 « Έλαξμε ηζρύνο» θαζνξίδεη ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ  
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2. ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η ΟΚΔ αμηνινγεί θαηαξράο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Σρ/Ν σο ζεηηθέο θαζψο επηιχνπλ ζεηξά 

δεηεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Δμαθνινπζεί φκσο λα είλαη πνιχ κεγάιε ε αλάγθε λα κειεηεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζζνχλ 

ηα ζέκαηα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε, φπσο έρεη επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ε ΟΚΔ. 

Α) Μείσζε εηζθνξώλ. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ξπζκίδεη ην πξνηεηλφκελν ΣρΝ είλαη ε κείσζε 

ησλ εηζθνξψλ πξνο ηνλ ΔΦΚΑ (θχξηα ζχληαμε θαη αζζέλεηα) θαη πξνο ην ΔΤΔΑΔΠ 

(επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ βνήζεκα) ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ αγξνηψλ. Πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα κία απνιύησο αλαγθαία 

ξύζκηζε, ε νπνία θηλείηαη πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε θαη ζα αλαθνπθίζεη ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο αγξφηεο ηεο Φψξαο.  

Όπσο είλαη γλσζηφ κε ηα άξζξα 39, 41, 97 ηνπ Ν. 4387/2016, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 35 

παξ. 2 εδ. β’ ηνπ Ν. 4387/2016, φπσο ην εδάθην β’ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 96 Ν. 

4461/2017, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ απφ ηελ 1.1.2017 

νξίδνληαη σο ππνινγηδφκελεο επί ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηόο ηνπο θαηά ην 

πξνεγνύκελν θνξνινγηθό έηνο. Τν δε ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε αλέξρεηαη, εθφζνλ νξηζκέλνη επαγγεικαηίεο ππάγνληαη θαη ζε επηθνπξηθή 

αζθάιηζε θαη ζε αζθάιηζε γηα εθάπαμ βνήζεκα, ζε 37,95%1. Τν πνζνζηφ απηφ είλαη 

ππέξκεηξα πςειφ θαη μεπεξλά αθφκα θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θνξνιφγεζεο ηνπ 

ίδηνπ εηζνδήκαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε θαη κε δεδνκέλα ηα πνζά θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο2, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ 

                                                             
1 Ιτοι: 20% για κφρια ςφνταξθ (άρκρο 39 παρ. 1 Ν. 4387/2016), 6,95% για υγειονομικι περίκαλψθ (άρκρο 
41 παρ. 2 Ν. 4387/2016), 7% για επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 97 παρ. 2 Ν. 4387/2016) και 4% για εφάπαξ 
βοικθμα (άρκρο 35 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 4387/2016, όπωσ το εδάφιο β’ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 96 
Ν. 4461/2017). 
2Άρκρο 15 και 29 Ν. 4172/2013 (φόροσ ειςοδιματοσ), άρκρο 29 Ν. 3986/2011 (ειςφορά 
αλλθλεγγφθσ),όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 1 παρ.7 Ν.4334/2015):  
Φόρος Εισοδήματος: 
Κλιμάκιο ειςοδιματοσ Φορολογικόσ 

Συντελεςτισ 

Φόροσ κλιμακίου ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 

20.000€ 22% 4400€ 20.000€ 4.400€ 

10.000€ 29% 2900€ 30.000€ 7.300€ 

10.000€ 37% 3700€ 40.000€ 11.000€ 

Υπερβάλλον 45%    

Εισφορά Αλληλεγγύης: 
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εηζνδήκαηφο ηνπο κφλνλ απφ εηζθνξέο πξνο ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηνπο θφξνπο 

εηζνδήκαηνο, γηα πνζά εηζνδεκάησλ απφ 20.000€ θαη άλσ, θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 63,9% 

έσο 77,87%.Δίλαη πξνθαλέο φηη ηφζν πςειά πνζνζηά εηζθνξψλ θαη θφξσλ εμηθλνχλ έσο 

απνηεινχλ εθηεηακέλνπο θαη δπζβάζηαρηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηε άζθεζε νηαζδήπνηε 

ειεχζεξεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπληζηνχλ κάιηζηα ζαθέο αληηθίλεηξν γηα ηελ 

αλάιεςή ηεο. Έσο ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2018, νη εηζθνξέο απηέο ήηαλ ρακειφηεξεο ιφγσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ εθπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 98 Ν. 4387/16. Η πιήξεο εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ πνζνζηψλ εηζθνξψλ απφ ηελ 1.1.2019 ζα ζπληζηνχζε έλα πξαγκαηηθφ πιήγκα 

γηα ηε βησζηκφηεηα πνιιψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ ζηε 

ρψξα καο. 

Δλφςεη ηνχησλ, ε κείσζε ησλ εηζθνξώλ γηα ηελ θχξηα ζχληαμε απφ 20% ζην πνζνζηφ 

ησλ 13,33%, ρσξίο κεηαβνιή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ην θαζαξφ 

εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη ν ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (7% απφ ηελ 1.1.17 έσο 31.5.19) θαη ην εθάπαμ βνήζεκα (4%) επί ηνπ 

θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ (586€), απνηειεί ζε θάζε 

πεξίπησζε ζεηηθήξύζκηζε.Κξίλεηαη φκσο ζθφπηκν λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα λέαο 

κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ 13,33% κεηά βέβαηα απφ ηελ  εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο 

πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο κείσζεο ζηηο παξνρέο, ζηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εηζθνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. 

Καη απηφ επηζεκαίλεηαη δηφηη ν θαζνξηζκφο ηεο εηζθνξάο ζε πνζνζηφ 13,33%, ζπγρέεη ηελ 

νηθνλνκηθή/επηρεηξεκαηηθή ζέζε ηνπ απηναπαζρνινχκελνπ - ειεπζέξνπ επαγγεικαηία κε 

απηή ηνπ εξγνδφηε θαη επηιέγεη ηελ ηαχηηζε ηεο αζθαιηζηηθήο ππνρξέσζήο ηνπ κε απηή ηνπ 

                                                                                                                                                                                         
20.000€ - 30.000€ 0,7% 

30.000€ - 40.000€ 1,4% 

30.000€ - 50.000€ 2% 

50.000€ - 100.000€ 4% 

Επιπλζον επιβάλλεται το τζλοσ επιτθδεφματοσ 650 ευρϊ το ζτοσ. 
Με βάςθ τουσ ανωτζρω ςυντελεςτζσ, για κακαρό ποςό ειςοδιματοσ (α) ζως 20.000€ θ ςυνολικι 
επιβάρυνςθ από τθ φορολογία ειςοδιματοσ ανζρχεται ςε 25,95% και ςυνολικά για φόρουσ ειςοδιματοσ 
και κοινωνικι αςφάλιςθ ςε 63,9% (ιτοι 25,95% + 37,95%), (β)ζως 30.000€, θ ςυνολικι επιβάρυνςθ από τθ 
φορολογία ειςοδιματοσ ανζρχεται ςε 27,89% και ςυνολικά για φόρουσ ειςοδιματοσ και κοινωνικι 
αςφάλιςθ ςε 65,84% (ιτοι 27,89% +37,95%), (γ)ζως 40.000€ θ ςυνολικι επιβάρυνςθ από τθ φορολογία 
ειςοδιματοσ ανζρχεται ςε 31,12% και ςυνολικά για φόρουσ ειςοδιματοσ και κοινωνικι αςφάλιςθ ςε 
69,07% (ιτοι 31,12% +37,95%), (δ)ζως 50.000€ θ ςυνολικι επιβάρυνςθ από τθ φορολογία ειςοδιματοσ 
ανζρχεται ςε 36,3% και ςυνολικά για φόρουσ ειςοδιματοσ και κοινωνικι αςφάλιςθ ςε 74,25% (ιτοι 36,3% 
+37,95%), (ε)ζως 60.000€θ ςυνολικι επιβάρυνςθ από τθ φορολογία ειςοδιματοσ ανζρχεται ςε 38,38% και 
ςυνολικά για φόρουσ ειςοδιματοσ και κοινωνικι αςφάλιςθ ςε 76,33% (ιτοι 38,38% +37,95%) και (ςτ) ζως 
70.000€ θ ςυνολικι επιβάρυνςθ από τθ φορολογία ειςοδιματοσ ανζρχεται ςε 39.92% και ςυνολικά για 
φόρουσ ειςοδιματοσ και κοινωνικι αςφάλιςθ ςε 77,87% (ιτοι 39,92% +37,95%). Στουσ υπολογιςμοφσ 
αυτοφσ ζχει λθφκεί υπόψθ και θ αναλογία των 650 ευρϊ ωσ ποςοςτό του κακαροφ ειςοδιματοσ. 
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εξγνδφηε πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελνπο κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, γεγνλφο, πνπ κε 

ηνπο πξναλαθεξζέληεο ππνινγηζκνχο νη ζπλνιηθέο εηζθνξέο ηνπ ζα θπκαίλνληαη κεηαμχ 

ηνπ56,9%θαη ηνπ 70,87%. 

Ωζηφζν, αλ θαη ν λνκνζέηεο πξνηείλεη ηηο σο άλσ ζαθψο ζεηηθέο ξπζκίζεηο, παξαιείπεη λα 

πεξηιάβεη ζηελ Αηηηνινγηθή ηνπ ΣρΝ Έθζεζε, θάπνηα αλαθνξά ζηελ αλάγθε κείσζεο ησλ 

βαξψλ απφ εηζθνξέο γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Με δεδνκέλν φηη ε εηζθνξά γηα 

ηελ θχξηα ζχληαμε εηζπξάρζεθε ηα έηε 2017 θαη 2018, ε κείσζε νξίζηεθε σο ηζρχνπζα 

απφ 1.1.2019, ελψ γηα ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε θαη ηελ εθάπαμ παξνρή δελ έρεη απνζηαιεί 

θαλέλα εηδνπνηεηήξην ηνπ ΔΤΔΑΔΠ ζηνπο ππφρξενπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη νη 

εηζθνξέο ζα δεηεζνχλ ζε ρξφλν πνπ δελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζζεί. Έηζη ν λνκνζέηεο, σο 

κφλε αηηηνινγία ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ, αλαθέξεη ζην άξζξν 4 ηνπ ΣρΝ γηα ηε κείσζε ηεο 

εηζθνξάο γηα ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε αλαθέξεη φηη ε ξχζκηζε αλαδξνκηθά απφ ηελ 

1.1.2017 θξίζεθε αλαγθαία ιφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ «ζέζπηζεο» ηεο 

εηζθνξάο. Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε 

λα κελ αμησζνχλ απφ ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηθά πνζά ζπζζσξεπκέλσλ 

νθεηιψλ, αιιά λα δνζεί ζε απηνχο ε δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο πιεξσκήο ησλ εηζθνξψλ ηνπο 

πξνο ην ΔΤΔΑΔΠ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη ε βησζηκφηεηά ηνπο. 

Αξλεηηθό ζεκείν απνηειεί σζηόζν ε κε εμάιεηςε ηεο άθξσο άδηθεο ξύζκηζεο πεξί 

επηβνιήο εηζθνξάο ππέξ ΔΦΚΑ επί ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ (άξζξν 1 παξ. 2 πεξ. 

α’ εδ. β’ ΣρΝ). Η ξχζκηζε απηή, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 4472/2017, έρεη 

απνθιεηζηηθά εηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη παξαβηάδεη θαηάθσξα ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο βαζίδεηαη ζηελ είζπξαμε 

εηζθνξψλ πνπ ζπλδένληαη θαη’ αλάγθελ κε ην εηζφδεκα απφ ηελ αζθαιηδφκελε εξγαζία 

θαη φρη κε άιια πνζά άζρεηα πξνο απηήλ, φπσο κε πνζά εηζθνξψλ φπσο ελ πξνθεηκέλσ. 

Σε θάζε πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηνπ νη δπλαηφηεηεο απνπιεξσκήο ησλ 

νθεηιψλ απφ εηζθνξέο, αθνχ επηβάιινληαη άζρεηα απφ ην εηζφδεκα, γεγνλφο πνπ ζπληζηά 

άδηθε αληηκεηψπηζε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηβάξπλζε ησλ λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

νθεηιέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΣρΝ, ν λνκνζέηεο επαλαιακβάλεη ηε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4387/16 κε 

ηελ νπνία νη εθπηψζεηο ησλ πξψησλ 5 εηψλ κεηαηξέπνληαη ζε νθεηιή γηα ηνπο λένπο πνπ 

πξέπεη λα απνπιεξσζνχλ ηα επφκελα 10 έηε. Έρνπκε ηε γλψκε φηη νη εθπηψζεηο γηα ηνπο 

λένπο επαγγεικαηίεο πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθέο θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη ζε ρξέε, 

ελφςεη ηεο αλάγθεο πνπ έρεη ε ρψξα λα ζπγθξαηήζεη ηε θπγή ησλ λέσλ ηεο ζην εμσηεξηθφ. 

Τελ ηξέρνπζα κάιηζηα επνρή, ζηελ νπνία ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

απνηειεί έλα λέν πεδίν, ζην νπνίν νη λένη επαγγεικαηίεο θαηεμνρήλ δχλαληαη λα 
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αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε Πνιηηεία πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ 

δπλακηθή είζνδν ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δμάιινπ, ε απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ 

αλππαξμία ησλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ ιφγσ ησλ εθπηψζεσλ ηεο πξψηεο πεληαεηίαο 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα δχλαηαη λα αληηζηαζκίζεη ηελ απψιεηα λέσλ 

επαγγεικαηηψλ απφ ηελ Διιάδα. Τν δε επηρείξεκα ηεο Αηηηνινγηθήο Δθζέζεσο φηη ηπρφλ 

επκελέζηεξε κεηαρείξηζε ζα ζπλεπαγφηαλ κεηαθνξά πφξσλ πξνο απηή απφ ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο, δελ είλαη πεηζηηθφ, δηφηη, αθελφο, ε κεηαθνξά πφξσλ εληφο ηεο αζθαιηζηηθήο 

νκάδαο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο αζθαιηζηηθήο αιιειεγγχεο θαη, αθεηέξνπ, δηφηη ε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο επηβάιιεη ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αλφκνησλ θαηαζηάζεσλ, νη δε λένη 

επαγγεικαηίεο ηεο ρψξαο απνηεινχλ, πηζηεχνπκε, ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

Β) Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ & ζπλνιηθή αζθαιηζηηθή 

κεηαξξύζκηζε. 

Πνιιέο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΣρΝ ελψ θηλνχληαη πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε θαη επηρεηξνχλ 

λα επηιχζνπλ κε ηξφπν άκεζν ππαξθηά πξνβιήκαηα, απνηππψλνπλ, σζηφζν, 

ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ δπζηπρώο κε adhoc επέκβαζε 

ηνπ λνκνζέηε αθνχ δελ αληηκεησπίδνληαη κέζσ απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ δηνηθεηηθήο 

δξάζεο, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αζθαιηζηηθήο 

κεηαξξύζκηζεο ηνπ Ν. 4387/16 κε ηε έληαμε πιεζώξαο θνξέσλ ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ζην 

ΔΣΔΑΔΠ. Τέηνηεο δηαηάμεηο απνηεινχλ ι.ρ. ην άξζξν 12 γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ησλ ΦΚΑ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΠΥ, 

ην άξζξν 32 γηα ηηο εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ΔΦΚΑ ή ην άξζξν 14 γηα ηελ απφδεημε 

ηεο ειηθίαο ζηνλ ΟΓΑ. Σηελ πξψηε πεξίπησζε, είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιε 

θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ηνπο αζζελείο αζθαιηζκέλνπο. Δάλ ήζειε ππνηεζεί φηη κία απφ ηηο αηηίεο ηεο 

θαζπζηέξεζεο είλαη θαη ε αζάθεηα ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ – πνπ απνζαθελίδνληαη κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ – ηφηε είλαη ζαθέο φηη ε ιεηηνπξγία ηεο αζθαιηζηηθήο 

δηνίθεζεο δελ είλαη αθφκα απνηειεζκαηηθή. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε, είλαη ζαθέο φηη ε 

έληαμε ζεηξάο θνξέσλ ζηνλ ΔΦΚΑ λνκνζεηήζεθε ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο ή 

ηαπηφρξνλα ή πάλησο εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο 

παγίσλ δαπαλψλ ησλ εληαρζέλησλ θνξέσλ. Δίλαη αλάγθε κεηά ηελ πάξνδν ηφζσλ εηψλ 

θαη ε νινθιήξσζε ζεηξάο νξγαλσηηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λα δνζεί 

ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο. 

Αιιά θαη απφ πιεπξάο νπζηαζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

ΣρΝ πεξηέρεη ξπζκίζεηο πνπ θηλνχληαη κελ πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε, δηφηη παξέρνπλ εχινγα 
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πιενλεθηήκαηα - φπσο ιρ. ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 16 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο 

ησλ ιεγφκελσλ «κνλνζπληαμηνχρσλ» ηνπ η. ΤΣΑΥ κε νξηζκέλε πξνζαχμεζε γηα φζα 

ρξφληα θαηέβαιαλ εηζθνξέο ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ πνπ θαηαξγήζεθε κε ηνλ Ν. 

4387/163 ή ην άξζξν 22 γηα ηε ρνξήγεζε απμεκέλεο ζχληαμεο ζηνπο επηδψληεο 

πξνζψπσλ πνπ απεβίσζαλ ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο – σζηφζν, κεηά απφ κία 10εηία 

ζρεδφλ ηδηαίηεξα έληνλσλ πεξηνξηζκψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ζέηνπλ ην εξψηεκα, εάλ ν λνκνζέηεο ζα φθεηιε, ράξηλ ηεο 

εκπέδσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λα 

πξνζεγγίζεη ζπλνιηθφηεξα ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο θαη λα πξνβεί ζε παξνρή πιενλεθηεκάησλ 

εθεί φπνπ ππάξρεη αλάγθε κε νξηζκέλα θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο θαη κε ηαπηφρξνλε ιήςε 

ππφςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ελ γέλεη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ 

ΔΤΔΑΔΠ. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 22 ζα ιεηηνπξγεί κεηά απφ 

έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο αξκνδίσλ ππνπξγψλ, κε ηελ νπνία ζα νξηνζεηνχληαη νη 

πιεγείζεο πεξηνρέο απφ πιεκκχξεο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο θαη ινηπέο ζενκελίεο θαη απφ 

ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ε αλάδεημε ησλ δηθαηνχρσλ ηεο εηδηθήο ζπληαμηνδνηηθήο 

αληηκεηψπηζεο, δήηεκα πνπ εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, θαζψο 

δελ πξνζδηνξίδνληαη πνηνη ζα είλαη νη αξκφδηνη Υπνπξγνί.  

 Γ) Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ παξνρώλ  & 

δεηήκαηα απνθαηάζηαζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αζθαιηζηηθή 

Γηνίθεζε. 

Η δεηλή θξίζε πνπ έπιεμε ηε ρψξα θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε δελ είρε κφλνλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ κείσζε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, αιιά θαη γεληθά ηελ ππνρώξεζε αξθεηώλ θαλόλσλ πνπ 

ιεηηνπξγνύζαλ ππέξ ησλ αζθαιηζκέλσλ, φπσο ι.ρ. ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέζσ ηνπ ΚΔΑΟ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλνπνηήζεσλ. Έλαο ηέηνηνο θαλφλαο πνπ ππνρψξεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεσο 

ήηαλ ε γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, εάλ 

θάπνηνο αζθαιηζκέλνο είρε ιάβεη παξνρέο θαιφπηζηα, ρσξίο δειαδή λα ζπληξέρεη δφινο 

ζην πξφζσπφ ηνπ, ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο αδπλαηνχζε λα αλαδεηήζεη (αλαδξνκηθά) ηηο 

παξνρέο πνπ είραλ ιεθζεί. Ο θαλφλαο απηφο είρε δηαπιαζζεί απφ ηα Γηθαζηήξηα θαη, άξα, 

σο άγξαθε γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ππνρσξεί φπνηε ππάξρεη αληίζεηε ξεηή λνκνζεηηθή 

δηάηαμε (φπσο ην άξζξν 103 Ν. 4387/16). Καη πξηλ φκσο απφ ηελ ζέζπηζε ηνπ Ν. 

4387/2016, ήδε απφ ην έηνο 2012, ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κε εγθχθιηφ ηνπ απνθάζηζε ηελ 

                                                             
3
 Στον Κλάδο αυτό αςφαλίηονταν, εάν το επικυμοφςαν, οι γιατροί που δεν υπθρετοφςαν ςτο Δθμόςιο, 

κακόςον οι υπθρετοφντεσ ςε αυτό ελάμβαναν, δυνάμει τθσ απαςχόλθςισ τουσ ςτο Δθμόςιο ι ςε νπδδ, δφο 
ςυντάξεισ, μία από το τ. ΤΣΑΥ και μία από το Δθμόςιο. 
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αλαδήηεζε θάζε αρξεψζηεηα ιεθζείζαο παξνρήο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν αζθαιηζκέλνο 

είρε ή φρη δφιν (ή ππαηηηφηεηα)4. 

Σην πξνηεηλφκελν ΣρΝ πεξηιακβάλνληαη ηξία άξζξα πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα απηφ: ηα 

άξζξα 9, 10 θαη 17. Τν άξζξν 9 πξνβιέπεη φηη κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο θαη εθάπαμ παξνρέο, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο ηνπ η. ΔΤΑΑ (δηθεγφξνη, 

κεραληθνί, γηαηξνί) ππνβάιινπλ «δήισζε πεξί εμφθιεζεο» ησλ εηζθνξψλ γηα ηηο παξνρέο 

απηέο. Τν ΔΤΔΑΔΠ, σζηφζν, έρεη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηάηαμε, ρξνληθφ πεξηζψξην 2 

εηψλ5 λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ «ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη» θαη, εάλ απηά δελ είλαη 

αθξηβή, δχλαηαη λα αλαδεηήζεη ηηο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο. Καηά ηε γλψκε 

καο, λαη κελ ε ρνξήγεζε ηεο παξνρήο «ππ’ επζχλε» ηνπ αηηνχληνο απηήλ θαηλνκεληθά 

κφλνλ απνηειεί κία ζεηηθή ξχζκηζε, δηφηη κέζσ απηήο επηξξίπηνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

θαζπζηέξεζεο ζηελ απνλνκή ζπληάμεσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη θηλδπλεχνπλ λα 

ζεσξεζνχλ νθεηιέηεο ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο, απψιεηαο απνδεηθηηθψλ θαηαβνιήο εηζθνξψλ ή κεηαβνιήο ηεο εξκελείαο 

δηαηάμεσλ απφ ηε Γηνίθεζε. 

Τν άξζξν 10 θαηαδεηθλχεη αθξηβψο κία ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ νπνία ε Γηνίθεζε κεηέβαιε 

ηελ πξνζέγγηζε ηελ νπνία επί ζεηξά εηψλ εθάξκνδε αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία νξηζκέλεο 

δηάηαμεο λφκνπ θαη, ζπλεπεία ηεο κεηαβνιήο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, αλαθαινχζε – 

πιεζψξα ππνζέηνπκε απφ ηηο αλαθνξέο ηεο Αηηηνινγηθήο Δθζέζεσο – πξάμεσλ απνλνκήο 

ζχληαμεο θαη αλαδεηνχζε ηα ζρεηηθά ρξεκαηηθά πνζά. 

Οη δε ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 17 απνθαιχπηνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ζπζηαιηηθφ, εηο βάξνο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, ηξφπν εξκελείαο ησλ θαλφλσλ γηα ηελ επηζηξνθή παξνρψλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ αρξεψζηεηα. Σχκθσλα κε ην άξζξν 103 Ν. 4387/16, θάζε παξνρή πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί απφ ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ αρξεψζηεηα, επηζηξέθεηαη αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

ιαβφληνο θαη αλαδεηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ θαη ζε πεξίπησζε 

ππαηηηφηεηάο ηνπ αλαδεηείηαη εληφθσο, κε επηηφθην 3%. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 17 

ηνπ ΣρΝ, ηέζεθε δήηεκα ζρεηηθά κε ην εάλ νη πξνζαπμήζεηο ζχληαμεο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ 

βαξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο6 κεηά απφ απνδνρή ηεο έλζηαζήο ηνπο 

απφ ηελ αξκφδηα Τνπηθή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, πξέπεη λα επηζηξαθνχλ κε 

                                                             
4 Εγκφκλιοσ 80/14.12.2012, με τθ μόνθ διαφορά ότι ςε περίπτωςθ καλόπιςτθσ λιψθσ των παροχϊν, ο τόκοσ 
υπερθμερίασ ηθτοφνταν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ καταλογιςμοφ. 
5 Τζτοιου είδουσ προκεςμίεσ είναι ενδεικτικζσ για τθ Διοίκθςθ, αφοφ δεν υπάρχει καμία δυςμενισ για 
αυτιν ςυνζπεια ςε περίπτωςθ άπρακτθσ παρόδου τουσ. 
6 Και που παφουν όταν ο/θ ςφηυγοσ αναλαμβάνει εργαςία ι ςυνταξιοδοτείται. Ηιτθμα είχε δθμιουργθκεί 
ςχετικά με τθ ςυνταξιοδότθςθ ςυηφγων από τον τ. ΟΓΑ, θ οποία για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα 
προςεγγιηόταν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ωσ μθ ςυνταξιοδότθςθ και όταν αυτι θ προςζγγιςθ μεταβλικθκε, 
αναηθτικθκαν οι αχρεϊςτθτα λθφκείςεσ παροχζσ. 
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ηφθν ή φρη. Πιελ φκσο είλαη ζαθέο φηη εάλ ε παξνρή δφζεθε ζε ζπκκφξθσζε κε απφθαζε 

ηεο ΤΓΔ, δελ ζπληξέρεη ππαηηηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο πξνο ηε ρνξήγεζή ηεο!7 

Η Πνιηηεία ζα πξέπεη, θαηά ηε γλψκε καο, λα πξνζεγγίζεη ην δήηεκα ηεο αλαδήηεζεο 

αρξεψζηεηα ιεθζεηζψλ παξνρψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ απφ αηθληδηαζκνχο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ φζν θαη ηελ αλάγθε 

απνθπγήο θαηαζηξαηεγήζεσλ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απνλνκήο ησλ 

παξνρψλ. Έηζη ι.ρ. ζε θακία πεξίπησζε κεηαβνιήο άπνςεο ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ εξκελεία δηάηαμεο δελ πξέπεη λα αλαδεηνχληαη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο θαη φρη κφλνλ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ η. ΤΑΓΚΥ. Ταπηφρξνλα, ζα πξέπεη άκεζα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΚΑ, σο φξνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ειέγρσλ θαη 

αηηεκάησλ ζε εχινγν ρξφλν, δηφηη ε πάξνδνο καθξνχ ρξφλνπ έσο ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα φζνπο ιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη νηθείεο πξνυπνζέζεηο. Θα πξέπεη αθφκα λα 

θσδηθνπνηεζνχλ απφ ηνπο ΦΚΑ φιεο εθείλεο νη πεξηζηάζεηο θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο αλαθχπηεη δήηεκα αλαδήηεζεο παξνρψλ (π.ρ. αλάιεςε εξγαζίαο απφ ηνλ ίδην ή ηε 

ζχδπγν ή ην ηέθλν) θαηά ηξφπνλ ψζηε λα δειψλνληαη ζαθψο θαη εγθαίξσο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, πνπ ζα γλσξίδνπλ πφηε ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ζρεηηθά πεξηζηαηηθά 

ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ζην ΔΤΔΑΔΠ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζεσξνχκε, φηη πξνζηαηεχεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηε Γηνίθεζε ησλ ΦΚΑ θαη ηειηθά ζην ζεζκφ ηεο 

δεκφζηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Γ) Ρπζκίζεηο γηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Γεκηνπξγνχληαη λέα Τκήκαηα ζηνΣ.Δ.Π.Δ.(άξζξν 24)θαηηξνπνπνηείηαη  ν νξγαληζκφο ηνπ 

Υπνπξγείνπ, ν νπνίνο εθδφζεθε πξνζθάησο κε ην ΠΓ 134/2017. Η ΟΚΔ ζεσξεί φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα Τκήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ δεκηνπξγεζεί κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ελψ 

ε ζηειέρσζε ηνπο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

δεκφζησλ ππαιιήισλ ηνπ Ν4440/2016 αθνχ ζα δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαηά παξέθθιηζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

Σπλαθψο κε ηα άξζξα 25 θαη 33 ξπζκίδεηαη ε λνκηθή ζπλδξνκή θαη ππνζηήξημε ηνπ Δηδηθνχ 

Γξακκαηέα, ησλ Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ, ησλ επηζεσξεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

                                                             
7
 Δεν προκφπτει οφτε από τθ διάταξθ οφτε από τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ, ςε ποια περίπτωςθ είναι δυνατόν 

να αναηθτθκοφν νομίμωσ ωσ αχρεϊςτθτεσ οι παροχζσ αυτζσ, εάν ζχουν χορθγθκεί μετά από απόφαςθ τθσ 
ΤΔΕ. Θ μόνθ νοθτι περίπτωςθ είναι θ αποδοχι προςφυγισ του ΕΦΚΑ κατ’ αυτισ με δικαςτικι απόφαςθ. 
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Υπνπξγείνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ηνπ ΠΔΚΑ. Η ΟΚΔ ζεκεηψλεη φηη ην φιν πιαίζην ζηήξημεο 

ηνπο ζα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ πξνιεπηηθή 

ππνζηήξημε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ζθάικαηα, πνπ 

ηνπο εκπιέθνπλ ζε δηθαζηηθέο δηελέμεηο. Δπηπξφζζεηα γηα ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ 

ηα άξζξα 24 θαη 25 θξίλεηαη ζθφπηκν λα έρεη πξνεγεζεί θνηλσληθφο δηάινγνο ζην πιαίζην 

ηνπ Σπκβνπιίνπ Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (Σ.Κ.Δ.Δ.Δ.) (άρζρο 21 ηοσ 

Ν3669/2011 ) θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΠΔ (άρζρο 22 ηοσ Ν3669/2011 ), ψζηε λα είλαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε ε 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Σρ/Ν. Δλφςεη ηέινο ηεο παξαηεξνχκελεο πςειήο 

παξαβαηηθφηεηαο ζηα λεζηά(αδήισηε εξγαζία, εξγαηηθά αηπρήκαηα, ινηπέο παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο), ηδίσο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ηδίσο ζηα λεζηά πνπ έρνπλ 

πςειή ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη αλαγθαίν ε ελίζρπζε αθελφο ηεο ζηειέρσζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΠΔ ζηηο πεξηνρέο απηέο ή θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ 

θαη αθεηέξνπ ε δηακφξθσζε ζηαζεξψλ θιηκαθίσλ ειέγρσλ πξνζσξηλήο δηάξθεηαο πνπ ζα 

εγθαζίζηαληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο.  

Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηέιεζεο εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 229. 308 έσο 311, 

333, 361, θαη 361 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ζε βάξνο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ησλ Δηδηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ, ησλ επηζεσξεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ ΣΔΠΔ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο (άξζξν 26), απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

πνηληθήο αληηκεηψπηζεο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαηά νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη  

ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο απηψλ, φηαλ εκπιέθνληαη ζε πνηληθέο δηθέο ή άιιεο θάζε είδνπο 

δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο δηελέμεηο,  

Τέινο,ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ξπζκίδνληαη κε ην άξζξα 

34 θαη αθνξά ηελ δηαηήξεζε ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ σο  «επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ κε 

ελεξγέο ζπκβάζεηο» έσο ηελ 21.12.2019 ελφςεη ηεο νινθιήξσζεο πξνζιήςεσλ κέζσ ηνπ 

ΑΣΔΠ.. Ωο γεληθή επηζήκαλζε ε ΟΚΔ επαλαθέξεη ηελ βαζηθή ηεο ζέζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε έιιεηςε έγθαηξνπ ζρεδηαζκνχ, εηδηθά γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο ζπλαξηάηαη κε 

εθθξεκφηεηεο θαη αζηάζεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην δεκφζην θαη ηνπο θνξείο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο θαη αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο ρξήζηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ εμ’ απηήο 

απνξξένληα ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηαζεξνχο θαη 

γλσζηνχο φξνπο θαηά ηνλ ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 
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Β. ΚΑΣ’ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. 

 

Άξζξν 2 

Σην άξζξν 2 κεηαθέξνληαη φιεο νη δηαηάμεηο γηα ηηο κεηψζεηο εηζθνξψλ ηεο πξψηεο 

πεληαεηίαο ρσξίο νπζηψδεηο αιιαγέο απφ ηα ηζρχνληα. 

Σθφπηκν φκσο είλαη λα δηεπθξηληζηεί ζε πνην έηνο αλάγεηαη ην εηζφδεκα (ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξ. 3 πεξ. α’, ψζηε λα πξνθχπηεη κε αζθάιεηα ηίλνο 

ην έηνο ην εηζφδεκα ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο αζθαιηζηηθήο 

νθεηιήο ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ. 

 

Αξζξν 4 

Σην άξζξν 4 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηεο παξ.2.α πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί φηη: «γηα 

ηνπο έκκηζζνπο δηθεγφξνπο ην πνζνζηφ ηνπ 7% επηβάιιεηαη κφλν επί ηνπ εηζνδήκαηνο 

απφ ηελ έκκηζζε ζρέζε θαη θαηαλέκεηαη θαηά 2/3 ζηνλ εληνιέα θαη θαηά 1/3 ζην δηθεγφξν».   

 

Αξζξν 5 

Σην άξζξν 5 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηεο παξ.1 πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί φηη: «γηα ηνπο 

έκκηζζνπο δηθεγφξνπο ην πνζνζηφ ηνπ 4% επηβάιιεηαη κφλν επί ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ 

έκκηζζε ζρέζε θαη θαηαλέκεηαη θαηά 2/3 ζηνλ εληνιέα θαη θαηά 1/3 ζην δηθεγφξν».   

 

Άξζξν 8 

Πξφθεηηαη γηα ζεηηθή ξχζκηζε κε ηελ νπνία επεθηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4554/2018 θαη 

ζην ΔΤΔΑΠ. Ιδηαίηεξα ζεηηθή θξίλεηαη ε παξάγξαθνο 2, πνπ επηηξέπεη λα κελ ράλνληαη 

επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.  

Δπ’ αθνξκή ηεο δηαηάμεσο απηήο θαη ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο 

ζεσξνχκε φηη ηνλ λνκνζέηε ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη εηδηθά ε πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ έηζη, ψζηε λα δηεπθξηληζηεί κε ζαθήλεηα εάλ θαη απηνί επηηξέπεηαη λα 

ζπληαμηνδνηνχληαη παξακέλνληαο ζηελ ππεξεζία ηνπο, κε ηαπηφρξνλε εμέηαζε φισλ ησλ 

ζπλεπεηψλ κίαο ηέηνηαο δπλαηφηεηαο. 

 

Άξζξν 21 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηίηινπο θηήζεο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 55 Ν. 4509/2017, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε φια ηα πξφζσπα πνπ, απφ 

πιεπξάο θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, δελ κπνξνχλ λα ακεηθζνχλ παξά κφλνλ κε ηελ έθδνζε 

ηίηινπ θηήζεο. Τέηνηα πεξίπησζε απνηεινχλ ι.ρ. νη αζθνχκελνη δηθεγφξνη πνπ δελ 



Σελίδα 18 από 19 
 

ππάγνληαη θαλ ζηελ αζθάιηζε γήξαηνο, ελψ δήηεκα ηίζεηαη σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

αζζελείαο (εάλ δειαδή επηβαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο ή ηνλ ακείβνληα απηνχο δηθεγφξν). Σε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ επίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα θσδηθνπνηεζνχλ απφ ηνλ ΔΦΚΑ θαη ην 

ΔΤΔΑΔΠ γηα ηελ χπαξμε αζθάιεηαο δηθαίνπ, δελ ζπληξέρεη ιφγνο νχηε λα ζεσξεζεί φηη ε 

ακνηβή κε ηίηιν θηήζεο ππνθξχπηεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, νχηε φκσο θαη δχλαηαη ε 

ζρεηηθή θαηαβνιή εηζθνξάο λα ζεκειηψζεη ρξφλν αζθάιηζεο, δηφηη ειιείπεη ε λφκηκε 

πξνυπφζεζε ηεο σπαγωγής ζηελ αζθάιηζε. 

 

Άξζξν 23 

Σην έξγν ηνπ ΣΔΠΔ  ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ άιισλ ε επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (άρζρο 2 παρ. 1 Ν.3669/2011) θαη θαηά 

ηελ δηαπίζησζε παξαβάζεσλ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο  

(άρζρο 24 Ν.3669/2011) ή  θαη δηαηππψλεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ε 

δηαπηζησζείζα παξάβαζε δηψθεηαη πνηληθφ ( άρζρο 28 παρ. 1 Ν3669/2011) . Σην πιαίζην 

απηφ ή θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ (π.ρ, κε θαηαβοιή οθεηιοκέλωλ αποδοτώλ, 

επηδοκάηωλ, δώρωλ Χρηζηοσγέλλωλ Πάζτα θαη επηδόκαηος αδείας, ακοηβής γηα σπερωρηαθή 

εργαζίας θιπ) αλεμαξηήησο ησλ αζηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά εξγνδφηε, σο 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο  ειέγρεηαη απφ ην ΣΔΠΔ  θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ε 

παξάβαζε, επηβάιινληαη πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή θαη δηαηππψλεηαη 

κελπηήξηα αλαθνξά γηα ην αδίθεκα ηνπ Ν.690/1945 ηεο  «κε εκπρόζεζκες θαηαβοιής ηωλ 

οθεηιοκέλωλζσλεπεία ηες ζύκβαζες ή ηες ζτέζες εργαζίας πάζες θύζεως αποδοτώλ», ην 

νπνίν «… ηηκωρείηαη θαηόπηλ κελύζεως ηωλ ελδηαθεροκέλωλ ή ηωλ οργάλωλ ηοσ Υποσργείοσ 

Εργαζίας ή ηωλ    οργάλωλ ηες Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες ποσ είλαη εληεηαικέλα γηα ηελ 

εθαρκογή ηες εργαηηθής λοκοζεζίας ή ηες οηθείας Αζησλοκηθής Αρτής ή ηες     οηθείας 

επαγγεικαηηθής οργάλωζες ηωλ εργαδοκέλωλ…» 

Σχκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, νη εξγαδφκελνη δελ δχλαληαη λα 

δειψλνπλ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ πνηληθή δίθε γηα ην αδίθεκα ηεο κε 

θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ (ΑΝ 609/54), δηφηη ε κε θαηαβνιή απηψλ δελ 

ζπληζηά αδηθνπξαμία θαη ν εξγαδφκελνο δελ δχλαηαη λα δηεθδηθήζεη απφ ηελ θαζπζηέξεζε 

(θαηαβνιήο) απηή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα πξνθιεζείζα εμ απηήο εζηθή βιάβε. 

Σχκθσλα κε ηελ ίδηα λνκνινγία ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ πνηληθή δίθε σο 

πνιηηηθψο ελάγνληνο πξνθαιεί ηελ αθπξφηεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο (ΑΠ 106/2010, 

950/2010). Τν πξφβιεκα πξνθαιείηαη δηφηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο 

είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο 

νδχλεο, ελψ ν Άξεηνο Πάγνο (ΑΠ 1114/2013, 574/2007) δέρεηαη φηη ν εξγαδφκελνο δελ 
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«ράλεη ηηο απνδνρέο ηνπ» θαη δελ πθίζηαηαη εζηθή πξνζσξηλήο δηάξθεηαοβιάβε ζηελ 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο απνδνρψλ ή απνδεκηψζεσο), παξά ην γεγνλφο φηη ζπληζηνχλ 

πνηληθά αδηθήκαηα. 

Δπεηδή σζηφζν ζπρλά ε κε θαηαβνιή απνδνρψλ θαη απνδεκίσζεο απφιπζεο έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε εζηθήο βιάβεο, ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε επίιπζεο ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ θαη, ζπλεπψο, ε ξχζκηζε θηλείηαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, αθνχ επηηξέπεηαη 

θαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ ππέζηε δεκία θαη εζηθή βιάβε λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 

παξαζηάζεσο σο πνιηηηθψο ελάγσλ. Η απνζχλδεζε σζηφζν ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απφ 

ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αζθήζεψο ηνπ θαηά ηα άξζξα 63, 64 θαη 68 Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο, ήηνη απφ ηελ πξφθιεζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο ή εζηθήο βιάβεο θαη ηε κε 

ηήξεζε πξνδηθαζίαο, δελ καο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο, δηφηη δελ θαίλεηαη φηη έρνπλ θάπνηα 

εχινγε βάζε, νχηε πξνθχπηεη ζε πνηα πεξίπησζε κε θαηαβνιήο απνδνρψλ ή 

απνδεκίσζεο ν εξγαδφκελνο δελ ζα έρεη ππνζηεί νχηε πεξηνπζηαθή δεκία νχηε εζηθή 

βιάβε θαη ζα δηθαηνχηαη, παξά ηαχηα, λα παξαζηαζεί σο πνιηηηθψο ελάγσλ ζηελ πνηληθή 

δίθε θαηά ηνπ εξγνδφηε. 

Πξνο ηνχην είλαη ζθφπηκν λα κειεηεζεί πιεξέζηεξα ην πνηληθφ αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο 

δεδνπιεπκέλσλ ηνπ Ν.690/1945 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν  28 ηνπ Ν.3996/2011 ψζηε λα 

απνθηήζεη ζαθήλεηα ε έλλνηα ησλ εκπξφζεζκσλ νθεηιφκελσλ απνδνρψλ κε έληαμε ζε 

απηέο θαη ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο θαη λα δηεπθξηληζζεί φηη ν εξγαδφκελνο ζηνλ νπνίν 

νθείινληαη απνδνρέο, εάλ δελ έρεη ππνβάιεη κήλπζε, έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη αηειψο 

σο πνιηηηθή αγσγή. 

 

 


