ΓΝΩΜΗ

ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ
ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Σηηο 12 Ινπλίνπ 2015 ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Γ.
Σηξαηνχιεο, έζηεηιε ζηελ Ο.Κ.Δ. πξνο γλσκνδφηεζε λνκνζρέδην κε ζέκα: «Μέτρα
Ανακούυισης για τα ΑμεΑ και απλοποίηση της λειτοσργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)».
Η

Δθηειεζηηθή

Δπηηξνπή

ηεο

Ο.Κ.Δ.

ζπλέζηεζε

Δπηηξνπή

Δξγαζίαο

απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Νηθόιαν θνξίλε, Φώηε Κνιεβέληε θαη Ιωάλλε
Λπκβαίν.
Ωο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Νηθόιανο θνξίλεο,
Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ. Σηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο κεηείραλ ωο
εκπεηξνγλώκνλεο ε θα Βαξβάξα Λαιηώηε θαη ν θ. ηακάηεο Βαξδαξόο. Απφ
πιεπξάο Ο.Κ.Δ. ζπκκεηείρε θαη είρε ηνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ν Γξ. Αζαλάζηνο
Παπαϊωάλλνπ, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Ο.Κ.Δ.
Τν ζρέδην γλψκεο πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή εξγαζίαο, ππνβιήζεθε ζηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ην ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 26/6/2015 θαη
εμέδσζε, κε βάζε απηφ, ηελ παξνχζα Γλψκε ππ’ αξηζ. 309.
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ Υ/Ν
Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ππφ θξίζε Σρεδίνπ Νφκνπ (Σρ/Ν) είλαη ε ξχζκηζε ηνπ
ηξφπνπ πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κεησζεί ε ηαιαηπσξία πνπ
πθίζηαληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί απηή θαη λα κπνξέζνπλ
λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ηνπο παξέρεη ε λνκνζεζία.
Δηδηθφηεξα, ην Α΄ Μέξνο πνπ έρεη σο ηίηιν ηνλ ηίηιν ηνπ Σρ/Ν πεξηιακβάλεη ηα
άξζξα 1-12 ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηα εμήο:
Με ην άξζξν 1, πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ ΑΜΔΑ ζηα
πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Σπγθεθξηκέλα ξπζκίδνληαη ηα
δεηήκαηα θαζνξηζκνχ ησλ εθαηέξσζελ αξκνδηνηήησλ ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο
Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ησλ Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ
δεκνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζεζπίδεηαη ηππνπνηεκέλν παξαπεκπηηθφ θαη νξίδεηαη
φηη ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν γελλάηαη ε πξνλνηαθή ππνρξέσζε είλαη απηφο ηεο ππνβνιήο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Με ην άξζξν 2 νξίδεηαη φηη νη Γλσζηνπνηήζεηο Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο
Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο εθδίδνληαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζα
ελαξκνληζηνχλ νη πθηζηάκελεο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην
ησλ ΚΔ.Π.Α.
Τν άξζξν 3 απαιιάζζεη ηνπ αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο «αηηνχληεο παληφο
πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο αλαπεξίαο» απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ φηαλ
θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ΚΔ.Π.Α.
Σην άξζξν 4 πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε εηδηθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο
πξνεδξεπφκελεο απφ ην Γ.Γ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ θαζνξίδεη κε εθαηνζηηαία
αλαινγία γηα φινπο ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ
ζπλεπάγεηαη «θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή
ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε» απηψλ.
Με ην άξζξν 5 εμαηξνχληαη νη ηαηξνί ηνπ Δηδηθνχ Σψκαηνο Υγεηνλνκηθψλ
Δπηηξνπψλ ΚΔ.Π.Α. απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε έξγνπ.
Τν άξζξν 6 θαζηεξψλεη ηε ζπκκεηνρή ζην Γ.Σ. ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ εθπξνζψπσλ
ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ηεο Αλψηαηεο Γεληθήο
Σπλνκνζπνλδίαο Σπληαμηνχρσλ Διιάδνο.
Τν άξζξν 7 πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηεο αλαζηνιήο θαηαβνιήο
εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο ζε πεξηπηψζεηο λνζειείαο ησλ
δηθαηνχρσλ ζε νπνηνδήπνηε λνζειεπηηθφ ίδξπκα.
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Με ην άξζξν 8 αληηθαζίζηαηαη ν φξνο «ηπθιφηεηα» απφ ηνλ φξν «αλαπεξία
φξαζεο» ζηελ ΚΥΑ Γ29α/Φ.32/Γ.Π.νηθ.10806/529.
Τν άξζξν 9 παξαηείλεη σο 31/12/15 ηε δηάηαμε κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιήγεη ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ιφγσ αλαπεξίαο θαη δελ
έρεη πξνιάβεη λα εθδνζεί αξκνδίσο ηαηξηθή θξίζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλαπεξίαο, ηφηε ε
θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο παξαηείλεηαη γηα έλα εμάκελν.
Με ην άξζξν 10 θαηαξγείηαη ε απαίηεζε λα έρεη επέιζεη «νπζηψδεο
επηδείλσζε» ηεο αλαπεξίαο ελφο αζθαιηζκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη αλαπεξηθή
ζχληαμε ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αλαπεξία πξνυπήξρε ηεο ππαγσγήο ηνπ
αηφκνπ ζηελ αζθάιηζε. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζχληαμε ζα ρνξεγείηαη εθ’ φζνλ ε
κεηαγελέζηεξε ηεο αζθάιηζεο αλαπεξία «θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 40% ηεο θαηά
πεξίπησζε αλαπεξίαο».
Τν άξζξν 11 επεθηείλεη θαη ζηνπο πξν ηεο 1.1.1993 αζθαιηζκέλνπο ησλ θνξέσλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο γηα ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ
λνκνζεζίαο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ ζπληάμεσλ ιφγσ αλαπεξίαο.
Τν άξζξν 12 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλνδνχ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ
δηθαηνχρνπο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο πνπ είλαη ηπθινί, παξαπιεγηθνί θαη
απφιπηα αλάπεξνη θαη πνπ δελ έρνπλ κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Λ.Α.Δ.
φηαλ κεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ θαη Δθδξνκψλ.
Τν Μέξνο Γεύηεξν ηνπ Σρ/Ν ηηηινθνξείηαη ¨Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο
εηζθνξνδηαθπγήο» θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα 13-19.
Τν άξζξν 13 πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ θιηκαθίσλ ειέγρσλ εξγνδνηψλ
πξνθεηκέλνπ αλαπηχμνπλ ειεγθηηθέο δξάζεηο ζε πεξηφδνπο κε απμεκέλε αδήισηε
εξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.
Με ην άξζξν 14 παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 31.12.2015 ην φξην παξακνλήο ησλ
ππαιιήισλ ησλ ΔΥΠΔΑ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ φηαλ απηφ ιήγεη εληφο ηνπ έηνπο.
Τν άξζξν 15 πξνβιέπεη φηη κπνξεί λα γίλνληαη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ ηεο
Γηεχζπλζεο ηεο ΔΥΠΔΑ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ππάιιεινη ηνπ
θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ-Γξακκαηέσλ.
Με ην άξζξν 16 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ησλ
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ πνπ αθνξνχλ ζηηο
θαηαζρέζεηο θηλεηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηο εμαηξεηέεο κέξεο ζε βάξνο
επηρεηξήζεσλ.
Τν άξζξν 17 αθνξά ζηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη ΦΚΑ έλαληη νθεηιεηψλ πνπ
έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο θαη εηδηθφηεξα
πξνβιέπεη φηη νη ΦΚΑ κπνξνχλ λα εγγξάθνπλ ππνζήθε ζε πεξίπησζε κε αζθαιηζκέλεο
ππνζήθεο θαη λα κε ρνξεγνχλ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή
ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο φηαλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε. Δπίζεο,
πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ΦΚΑ λα ζπκςεθίδνπλ απαηηήζεηο νθεηιεηψλ ηνπο κέρξη
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ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ πνπ απηνί έρνπλ έλαληη ησλ ΦΚΑ. Ο ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε
ηηο ηειεπηαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ζηελ νπνία έρεη ππαρζεί ν νθεηιέηεο.
Τν άξζξν 18 ππνρξεψλεη ηνπ Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηηο ΓΟΥ,
ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηηο ηξάπεδεο θαη γεληθφηεξα ηα «δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνκηθά
πξφζσπα» λα ρνξεγνχλ ζηα ηακεία ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θάζε είδνπο
ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ είζπξαμε εηζθνξψλ πξνο ηα ηακεία απηά θαη λα δηαζηαπξψλνπλ
ηα ζηνηρεία εξγνδνηψλ θαη αζθαιηζκέλσλ.
Σην άξζξν 19 πξνβιέπεηαη φηη ηα πνζά πνπ θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο νθεηιεηψλ ΦΚΑ θαη αθνξνχλ ζε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε νθεηιψλ ή
εηζθνξψλ είλαη αθαηάζρεηα έλαληη πάλησλ θαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε θαλέλα
ηξίην.
Τν Γ’ Μέξνο αθνξά ζε «λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο επηκέξνπο αζθαιηζηηθψλ
δεηεκάησλ» θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα 20-38 ηνπ Σρ/Ν.
Τν άξζξν 20 ππάγεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ εξγάδνληαη σο ζπληάθηεο θαηά
θχξην επάγγεικα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηα Γξαθεία Τχπνπ ησλ αζιεηηθψλ
νκνζπνλδηψλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τνκέα Σχληαμεο Πξνζσπηθνχ Ηκεξεζίσλ
Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Πξνζσπηθνχ
Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζέηεη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.
Με ην άξζξν 21 επεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο πξφζζεηεο εηζθνξάο
3,6% ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Τερληηψλ Τχπνπ Αζελψλ.
Τν άξζξν 22 δίδεη γηα ηξίηε θνξά (είρε δνζεί ην 1994 θαη ην 2006) ηε
δπλαηφηεηα ζε φζνπο επαλαπξνζιήθζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994 λα
αλαγλσξίζνπλ σο ζπληάμηκν ηνλ εθηφο ππεξεζίαο ρξφλν απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαλ.
Τν άξζξν 23 επεθηείλεη θαη ζηηο αζθαιηζκέλεο κεηέξεο αλειίθσλ ηνπ πξψελ
Τακείνπ Σπληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ΗΣΑΠ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ΙΚΑ.
Σην άξζξν 24 πξνβιέπεηαη ε αζθάιηζε φζσλ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΘΔΑ πνπ
απαζρνινχληαη ζε παξαγσγηθέο ηνπ κνλάδεο γηα ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη ηηο
παξνρέο αζζελείαο ζε είδνπο ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ.
Τν άξζξν 25 αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθάιηζεο αληηξξεζηψλ
ζπλείδεζεο αζθαιηζκέλσλ ζε θνξείο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φζνπο ζεκειίσζαλ
δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο σο ηηο 31.12.2010.
Τν άξζξν 26 πξνβιέπεη ηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηηο νξγαλψζεηο
ησλ ζπληαμηνχρσλ.
Με ην άξζξν 27 παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη
3 ηνπ λ. 220 ηνπ 4281/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 4316/2014
θαζψο θαη νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ λ. 4281/2014.
Τν άξζξν 28 ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ πσιεηψλ ιατθνχ ιαρείνπ
ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ πνπ είρε θαζηεξσζεί απφ ην 1948 θαη είρε αλαζηαιεί κε ηνλ. 4183/2013
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πνπ θχξσζε ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ απνθιεηζηηθνχ
δηθαηψκαηνο παξαγσγήο, ιεηηνπξγίαο, θπθινθνξίαο, πξνβνιήο θαη δηαρείξηζεο ησλ
θξαηηθψλ ιαρείσλ.
Με ην άξζξν 29 κεηψλνληαη νη εηζθνξέο γηα ηνπο κεηαθαινχκελνπο πνιίηεο
ηξίηεο ρψξαο πνπ απαζρνινχληαη ζε επνρηθέο εξγαζίεο ή σο αιηεξγάηεο.
Σην άξζξν 30 αλαθαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ
ιακβάλνπλ νη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθνη.
Τν άξζξν 31 πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Π.Γ. 674/1979 γηα ηελ ππαγσγή ησλ
ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΑΓ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Τνκέα Πξνλνίαο Γεκνηηθψλ θαη
Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ηνπ Τακείνπ Υγείαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ
ζην θαζεζηψο ηνπ λ. 103/75 γηα ιήςε ζπκπιεξσκαηηθνχ εθάπαμ βνεζήκαηνο.
Με ην άξζξν 32 θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο
ζηνλ Τνκέα Πξνλνίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ηνπ Τακείνπ Πξνλνίαο
Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ.
Τν άξζξν 33 πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ
ησλ αξκφδησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κε δηθαίσκα ιφγνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Τνπηθψλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ.
Σην άξζξν 34 κεηαηίζεηαη γηα ηελ 1/1/2018 απφ ηελ 1/10/2017 ε εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλά ηξηεηία αλαπξνζαξκνγή ηεο κεληαίαο αηνκηθήο εηζθνξάο
ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ.
Τν άξζξν 35 παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο πνπ
είλαη πξψελ ππάιιεινη ηνπ ΟΓΑ λα κεηέρνπλ ζηηο παξνρέο ηνπ Λνγαξηαζκνχ
Αγξνηηθήο Δζηίαο κε ηελ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο κεληαίαο αηνκηθήο εηζθνξάο.
Τν άξζξν 36 απνπνηληθνπνηεί ηε κε θαηαβνιή ησλ αηνκηθψλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ
(ΟΑΔΔ) θαη ζην Δληαίν Τακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (ΔΤΑΑ). Δ θθξεκείο ππνζέζεηο ηίζεληαη ζην αξρείν θαη απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ δελ εθηεινχληαη, θαηά ην
κέηξν πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθηειεζηεί.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο ζχληαμεο
ζε φζνπο νθείινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη είλαη δπλαηή
ε θαηαβνιή ζχληαμεο ππφ ηνλ φξν φηη ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο (καδί κε ηηο
πξνζαπμήζεηο) δελ ππεξβαίλεη ην 30πιάζην ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο γηα ηνλ θάζε
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θαη πάλησο δελ ππεξβαίλεη ηηο 15.000 επξψ. Οη ζπληάμεηο
θαηαβάιινληαη κε παξαθξάηεζε ησλ δφζεσλ γηα ηελ νθεηιή νη δε δφζεηο δελ κπνξνχλ
λα ππεξβαίλνπλ ηηο 40.
Τν άξζξν 38 πξνβιέπεη φηη νη ελήκεξνη λένη (1.1.2013) αζθαιηζκέλνη ηνπ
ΔΤΑΑ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα θαηαηαγνχλ ζε κία απφ ηηο δχν θαηψηεξεο
αζθαιηζηηθέο θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη σο ζήκεξα ππνρξεσηηθά.
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B΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ
Α. Η ειιεληθή πνιηηεία έρεη πξνβεί ζηε ζέζπηζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
λνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε, νηθνλνκηθή θαη
άιιε, ησλ AκεA. Η απνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο απηψλ ησλ κέηξσλ, δελ απηή πνπ ζα
επηζπκνχζε θαλείο ζε έλα θνηλσληθφ θξάηνο, ιακβαλνκέλνπ κάιηζηα ππ’ φςηλ θαη ηνπ
χςνπο ησλ δηαηηζέκελσλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. Σε απηφ ζπλέηεηλαλ πνιινί παξάγνληεο.
Καη’ αξρήλ, κία απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζσζηά
δεδνκέλα, θάηη πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη δεηνχκελν αθνχ πθίζηαηαη έιιεηςε ζηνηρείσλ
γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλαπεξίεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη
ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οκνίσο, ην ηνπίν ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ AκεA είλαη εμαηξεηηθά ζνιφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
νχηε ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ, ην 2011, δελ ππήξραλ εξσηήκαηα –θαη
ζπλεπψο δελ ππήξμαλ ζηνηρεία- ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ.
Παξάιιεια, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη έλα ρξφλην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ –φπσο θαη ζε άιινπο- πνπ είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ
δηαηάμεσλ αλά θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε έιιεηςε επηθαηξνπνίεζεο θαη
εμνξζνινγηζκνχ ηνπο. Η πζηέξεζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηε ρακειή ηεξάξρεζε ησλ
δεηεκάησλ απηψλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζην δεκφζην δηάινγν, παξά ηα ζεηηθά
βήκαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο. Σήκεξα, ηα AκεA εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπα κε
πξνθαηάιεςε θαη άληζεο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
αλαπεξίαο, ζπλζήθεο γηα θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε.
Δπηπξφζζεηα, ηα AκεA πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα ηεο απφζηαζεο πνπ πνιιέο θνξέο
παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο.
Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ζεζκνζέηεζε ηεο ιεγφκελεο «Κάξηαο Αλαπεξίαο»
(Ν.2430/1996 άξζξν 4), ε νπνία παξέκεηλε ζηα ραξηηά, θαζψο θαη ε ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλε, ηζφηηκε κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξίεο, πξφζβαζε ησλ AκεA ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Ο Ν. 2643/1998 πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο εππαζψλ
νκάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, δελ
έρεη εθαξκνζηεί ηελ ηειεπηαία εμαεηία.
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Η νηθνλνκηθή θξίζε επηδείλσζε ηα πξάγκαηα αθνχ νη δηαζέζηκνη πφξνη εθ ησλ
πξαγκάησλ πεξηνξίζζεθαλ ελψ παξάιιεια ε θνηλσλία θαη ε Πνιηηεία εζηίαζαλ ηελ
πξνζνρή ηνπο ζε άιια νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Σε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα
ηεο αλαπεξίαο ε κεγαιχηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ιήςεο επηδνκάησλ απφ άηνκα πνπ δελ είλαη ΑκεΑ. Τν πξφβιεκα απηφ είλαη ππαξθηφ
θαη νξζά έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ αιιά ε παξελέξγεηα απηνχ ήηαλ
λα επεξεαζηνχλ ηα επηδφκαηα θαη αηφκσλ πνπ αλακθίβνια ηα δηθαηνχληαλ αθνχ νη
έιεγρνη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεθπεξαησζνχλ εγθαίξσο, κε απνηέιεζκα λα ζηεξεζνχλ
αδηθαηνιφγεηα ηα έηζη θαη αιιηψο ρακειά επηδφκαηά ηνπο άηνκα κε ρξφληεο θαη κε
ηάζηκεο αλαπεξίεο.
Έηζη, θαη ελψ ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ AκεA εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζπλερίδεηαη, ηα AκεA
ηαιαηπσξνχληαη θαη απφ πνιχκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο πνπ
δηεμάγνπλ ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α.). Δπηπξφζζεηα, ν λένο
Κ.Δ.Β.Α. (Καλνληζκφο Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο) [ΦΔΚ Β' 2611/8-11-2011 θαη
ΦΔΚ Β' 2611/4-5-2012] απνηειεί αληηθείκελν επηθξίζεσλ ιφγσ ηεο κείσζεο κε κε
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν ησλ πνζνζηψλ αλαπεξίαο. Η αηηία είλαη φηη ηα
πνζνζηά απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
αζζελψλ θαη φρη ηελ πάζεζε. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη θαη ν Πίλαθαο κε ηηο 43 κε
αλαζηξέςηκεο αζζέλεηεο (ΦΔΚ Β' 2906/18-11-2013) είλαη ειιηπήο.
Σην πιαίζην απηφ, νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξψην
κέξνο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ (ππφ ηνλ ηίηιν «Μέηξα Αλαθνχθηζεο γηα ηα AκεA θαη
απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.)»)
θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ
αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλαπεξία.
Τα πξνηεηλφκελα κέηξα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ησλ AκεA θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο πνπ ηαιαλίδνπλ ηα
AκεA θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ
απνθπγή πεξηηηψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αδηθαηνιφγεηε πεξηθνπή επηδνκάησλ κφλν θαη
κφλν επεηδή δελ πξφιαβαλ ηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο λα θάλνπλ ην ρξένο ηνπο.
Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζεηηθά επίζεο θξίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα εληαηνπνηεζνχλ
γηα φια ηα αξκφδηα φξγαλα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη νη αλαπεξίεο απφ
δηαθνξεηηθά θξαηηθά φξγαλα.
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Με ηελ επθαηξία δε ηεο Γλψκεο απηήο, ε Ο.Κ.Δ. ηνλίδεη ηελ αλάγθε
ραξηνγξάθεζεο ησλ πνζνηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ AκεA. Η θαηαγξαθή απηή ζα ζπκβάιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηηο ελ ιφγσ πνιηηηθέο φζν θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ίδησλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πνιηηηθψλ. Η
θαηαγξαθή απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάιεςε πνιηηηθήο
πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ζηαζηκφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη απνηειεί
δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο.
Β. Τν θαηλφκελν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην δεχηεξν
θεθάιαην ηνπ Σρ/Ν, απνηειεί πάγην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο
θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απφθξπςε ηεο αζθαιηζηέαο χιεο είηε θαζ’ νινθιεξίαλ είηε
κεξηθψο (κε ηε δήισζε ελφο ηκήκαηνο ηεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο).
Οη επηπηψζεηο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο είλαη ηδηαίηεξα επψδπλεο α) γηα ηα δεκφζηα
νηθνλνκηθά θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, β) ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηεξψληαο ηνπο απφ
ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα φπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε θαη ππνλνκεχνληαο ηελ
πξννπηηθή λα ιάβνπλ αμηνπξεπείο ζπληάμεηο γ) ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηε
λνκνζεζία θαη πθίζηαληαη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ ησλ παξαβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Η εηζθνξνδηαθπγή είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε ζηε ρψξα καο κε απνηέιεζκα λα
ράλνληαη ζεκαληηθνί πφξνη ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.

Η χπαξμε θαη

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ «εηαηξεηψλ θάληαζκα», νη νπνίεο δελ είλαη θαλ δεισκέλεο ζηα
κεηξψα ηνπ Ι.Κ.Α., νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ εθηίκεζε φηη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο
ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε αθξίβεηα. Τν
θαηλφκελν ζα πξέπεη λα δεη θαλείο ζπλδπαζηηθά κε ηελ εθηεηακέλε απαζρφιεζε
αλαζθάιηζησλ αιινδαπψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη άγλσζηνο, φπσο άιισζηε θαη ν
ζπλνιηθφο, πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο.
Οη ελδείμεηο δε, είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην θαηλφκελν
ηεο νιηθά ή κεξηθά αδήισηεο εξγαζίαο εληάζεθε ζε κία πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ κε
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο.
Σε φια απηά, βέβαηα, πξέπεη λα πξνζζέζεη θαλείο ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ ηε κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ιφγσ νηθνλνκηθήο
αδπλακίαο αιιά θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχζαλ
ζηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο. Τελ ίδηα πεξίνδν αλεζπρία πξνθαινχλ θαη
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θαηλφκελα νξγαλσκέλεο αληίδξαζεο κηθξψλ, ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηνλ έιεγρν ηεο
εηζθνξνδηαθπγήο κε δηάθνξεο ππνθξηηηθέο δηαθεξχμεηο λνκηκνπνίεζεο.
Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, θάζε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πάηαμεο ηεο
εηζθνξνδηαθπγήο αληηκεησπίδεηαη θαη’ αξρήλ ζεηηθά θαη κε απηφ ην πλεχκα ζα
αληηκεησπηζζνχλ νη επί κέξνπο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ Σρ/Ν νη
νπνίεο θαη ζα ζρνιηαζζνχλ ζην θεθάιαην ησλ Καη’ Άξζξσλ Παξαηεξήζεσλ ηεο
Γλψκεο.
Γ. Σε φ,ηη αθνξά ηo ηξίην θεθάιαην ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ αθνξά ζε δηάθνξα
δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη παξαηεξήζεηο ζα δηαηππσζνχλ ζην επφκελν
θεθάιαην πνπ αθνξά ζηα επί κέξνπο άξζξα. Η πνηθηιία ησλ ξπζκηδφκελσλ ζεκάησλ δελ
θαζηζηά δπλαηή ηελ εληαία αμηνιφγεζή ηνπο.
Λφγσ, φκσο, ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζρνιηαζζεί
ζεηηθά ζε επίπεδν Γεληθήο Αμηνιφγεζεο ην άξζξν 37 κε ην νπνίν αίξεηαη κία αδηθία ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο: ε αδπλακία πνπ ππήξρε κέρξη ζήκεξα λα ιάβεη θαλείο
ζχληαμε φηαλ νθείιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα πάλσ απφ 20.000 επξψ (ζηνλ
ΟΑΔΔ) ή 15.000 (ζην ΔΤΑΑ) αθφκε θαη φηαλ ην δήηεκα ζα κπνξνχζε λα ιπζεί κε
ζπκςεθηζκφ ή/θαη παξαθξάηεζε απφ ηε ζχληαμε. Τν κέηξν αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα
ζεηηθφ.
Παξάιιεια, πάλησο, θαη κε αθνξκή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τξίηνπ Μέξνπο ηνπ Σρ/Ν,
πξέπεη λα ηνληζζεί φηη γηα λα ππάξμεη κηα νξηζηηθή αμηνιφγεζε θάζε δηάηαμεο
αζθαιηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο πνπ απηή
έρεη θαη θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα θαιπθζεί ην ζρεηηθφ θφζηνο. Η αλάγθε
απηή, αλαπφζπαζην ηκήκα θάζε ζπζηήκαηνο θαιήο λνκνζέηεζεο ζε θάζε επνρή, είλαη
αθφκε πην έληνλε ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο
ζπζηήκαηνο δνθηκάδεηαη ζθιεξά.
Γ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αηηηνινγηθή έθζεζε απνηειεί ζπάλην δείγκα
πξαγκαηηθά δηαθσηηζηηθήο έθζεζεο πνπ παξνπζηάδεη ηε λνκνζεηηθή εμέιημε, ην
ξπζκηδφκελν πξφβιεκα θαη ην ζθνπφ ηνπ λνκνζέηε. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε
αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 πνπ απνηειεί δείγκα ηνπ πψο ζπλήζσο
γξάθνληαη νη αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ζηε ρψξα καο.

9

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Μέξνο Πξώην
Μέηξα αλαθνύθηζεο γηα ηα ΑκεΑ θαη απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Κέληξωλ
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.)
Άξζξν 1
Έληαμε ζηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Αηόκωλ κε Αλαπεξία
Οξζά αμηνπνηείηαη ε Αλψηαηε Σηξαηησηηθή Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α.Σ.Υ.Δ.)
πνπ ε άςνγε ιεηηνπξγία ηεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ πεξαηηέξσ
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π.Α.
Καηά ηα ινηπά, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ελφο επηδφκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο θαη εθ’ φζνλ ν δηθαηνχρνο θαηαζέζεη
εγθαίξσο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ην επίδνκα ζπλερίδεη λα ρνξεγείηαη κέρξη
ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηα άηνκα κε ρξφληα αλαπεξία πνπ
εμεηάζζεθαλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηνλ πίλαθα ησλ 43 κε
αλαζηξέςηκσλ παζήζεσλ ψζηε λα κε ρξεηαζζεί λέα εμέηαζε ιφγσ ηεο έθδνζεο ηεο ελ
ιφγσ π.α.. Πξνυπφζεζε βέβαηα γη απηφ ζα είλαη λα δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ εμέηαζε
εθείλε αλαπεξία πνπ, ελ ηέιεη, πεξηειήθζε ζηηο κε αλαζηξέςηκεο αλαπεξίεο κε ηελ π.α.
Άξζξν 2
Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010
Δθηφο απφ ηηο γλσκαηεχζεηο ηνπ ΚΔΠΑ ζα πξέπεη θαη απηέο ηεο ΑΣΥΔ λα
γίλνληαη απνδεθηέο απφ θάζε δεκφζηα ππεξεζία πνπ εκπιέθεηαη ζηε ρνξήγεζε
νπνησλδήπνηε θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ παξνρψλ.
Άξζξν 3
Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010-Καηάξγεζε παξαβόινπ
ΚΔΠΑ γηα αλαζθάιηζηνπο θαη αηηνύληεο πξνλνηαθώλ επηδνκάηωλ αλαπεξίαο
Η θαηάξγεζε ηνπ παξαβφινπ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη ζεηηθά ελψ ζα
πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο θαηάξγεζεο.
Άξζξν 4
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Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010-πγθξόηεζε ηεο Δηδηθήο
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο- Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηώλ Αλαπεξίαο
(Δ.Π.Π..Π.Α.)
Η ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλεηαη επαξθήο θαη νη φπνηεο επηπιένλ αλάγθεο
παξαηεξεζνχλ ζα θαιχπηνληαη κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. α΄ πνπ πξνβιέπεη ηε
ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε επηηξνπή απηή ζα πξέπεη λα ηεο
ρνξεγεζεί βέβαηα θαη ε αλαγθαία γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε.
Άξζξν 5
Δμαίξεζε ηωλ ηαηξώλ ηνπ Δηδηθνύ ώκαηνο Τγηεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ΚΔ.Π.Α.
από ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή πξνζωπηθνύ κε ζύκβαζε έξγνπ θαη’
αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994
Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ νχηε ην αθξηβέο
πεξηερφκελν νχηε ν ζθνπφο ηεο δηάηαμεο θαη ζε απηφ δελ ζπκβάιεη νχηε ε Αηηηνινγηθή
Έθζεζε.
Άξζξν 6
Δθπξνζώπεζε Δ..Α.κεΑ. θαη Α.Γ...Δ. ζην Γ.. ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
Η δηάηαμε αμηνινγείηαη ζεηηθά.
Άξζξν 7
Καηάξγεζε ηεο αλαζηνιήο θαηαβνιήο εμωηδξπκαηηθνύ επηδόκαηνο παξαπιεγίαοηεηξαπιεγίαο θαηά ηε λνζειεία ηωλ δηθαηνύρωλ
Η ρνξήγεζε ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
Ν.1140/1981 βνήζεζε ηνπο ηεηξαπιεγηθνχο/παξαπιεγηθνχο αζθαιηζκέλνπο λα δηαβηνχλ
ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία θαη φρη ζε αζπιηθνχ ηχπνπ ηδξχκαηα.
Τν

2013

ην

επίδνκα

αλεζηάιε.

Η

ηξνπνπνίεζε

ηεο

ππ’

αξηζκ.

Φ9/νηθ.909/22.6.1983 ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ Β' 909/15-4-2013) πξνέβιεπε φηη
«ε θαηαβνιή ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
Ν.1140/1981, φπσο ηζρχεη, αλαζηέιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνζειείαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε
νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνζειεπηηθφ ίδξπκα γηα ρξφληα πάζεζε κε δαπάλεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λνζειείαο ηνπ».

11

Η αλαζηνιή δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο ηεηξαπιεγηθνχο/
παξαπιεγηθνχο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η επαλαθνξά ηεο πξφηεξεο ξχζκηζεο
αμηνινγείηαη ζεηηθά.
Άξζξν 8
Αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «ηπθιόηεηα» κε ηνλ εηδηθόηεξν όξν «αλαπεξία όξαζεο»
ζηελ ΚΤΑ δ29α/θ.32/Γ.Π.ΟΙΚ.10806/529
Οξζή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ απηνχ αιιά δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί γίλεηαη
κε δηάηαμε λφκνπ θαη φρη κε κηα απιή ηξνπνπνίεζε ηεο π.α. κε λέα π.α.
Άξζξν 9
Παξάηαζε ρνξήγεζεο αλαπεξηθήο ζύληαμεο
Δθθξάδεηαη ακθηβνιία σο πξνο ην εάλ ζα επαξθέζεη ε παξάηαζε κέρξη
31.12.2015 ηεο ρνξήγεζεο αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αλαγθαίνη
έιεγρνη απφ ηηο επηηξνπέο ΚΔ.Π.Α. Δλδερνκέλσο ζα ήηαλ πην ξεαιηζηηθή κία παξάηαζε
κέρξη ηηο 30.6.2016.
Άξζξν 10
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990
Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά θαη ην πνζνζηφ 40% επηβάξπλζεο είλαη εχινγν.
Πξνηείλεηαη λα εμαηξεζνχλ νη ρξνλίσο πάζρνληεο ησλ νπνίσλ ε πξνυπάξρνπζα
αλαπεξία αμηνινγείηαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% επ’ αφξηζηνλ.

Άξζξν 11
Οξηζηηθνπνίεζε ζπληάμεωλ αλαπεξίαο
Η επέθηαζε ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ δηαηάμεσλ πνπ
ηζρχνπλ ζην ΙΚΑ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο θξίλεηαη εχινγε
θαη επηβαιιφκελε απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο.

Άξζξν 12
Παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνπο ζπληαμηνύρνπο Ο.Γ.Α. δηθαηνύρνπο ηνπ Λνγαξηαζκνύ
Αγξνηηθήο Δζηίαο (Λ.Α.Δ.) ηπθινύο, παξαπιεγηθνύο θαη απόιπηα αλάπεξνπο πνπ
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δελ έρνπλ κέιε νηθνγέλεηαο δηθαηνύρνπο ηνπ Λ.Α.Δ. λα έρνπλ ζπλνδό όηαλ
ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλωληθνύ Σνπξηζκνύ θαη Δθδξνκώλ
Η δηάηαμε θξίλεηαη εχινγε.
Μέξνο Γεύηεξν
Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο

Άξζξν 13
πγθξόηεζε κεηθηώλ θιηκαθίωλ ειέγρνπ
Η εζηίαζε ηνπ ειέγρνπ ζε πεξηνρέο κε επνρηθή αχμεζε ησλ δεηθηψλ
αλαζθάιηζηεο

απαζρφιεζεο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

ηνπ

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα) εμππεξεηεί κηα αδήξηηε αλαγθαηφηεηα.
Τα θιηκάθηα φκσο απηά ζα πξέπεη λα είλαη κεηθηά κε ην Σψκα Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο αθνχ ηα εξεπλψκελα δεηήκαηα είλαη ζπλαθή, ν εληαίνο έιεγρνο ησλ
επηρεηξήζεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ελψ νη πνιιαπινί έιεγρνη απφ δηαθνξεηηθά
φξγαλα επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.
Θα πξέπεη πάλησο λα δηεπθξηληζζεί ξεηά φηη ππάξρεη θψιπκα εληνπηφηεηαο γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ππαιιήινπ ζηα θιηκάθηα απηά. Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα
δηαηεζνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο απηψλ ησλ θιηκαθίσλ θαζψο ε
αλεπάξθεηά ηνπο επηδξά αλαζηαιηηθά ηφζν ζηε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ φζν ζηελ ελ
γέλεη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
Άξζξν 14
Παξάηαζε αλώηαηνπ νξίνπ παξακνλήο ππαιιήιωλ
Η παξάηαζε αλσηάηνπ νξίνπ παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ ζηηο Δηδηθέο
Υπεξεζίεο Διέγρνπ Αζθάιηζεο ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Τ.Α.Μ. δεδνκέλσλ ησλ ειιείςεσλ πνπ
ππάξρνπλ θξίλεηαη σο ρξήζηκε.
Άξζξν 15
Θέκαηα Γηεύζπλζεο ηεο Δ.ΤΠ.Δ.Α. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
Τν άξζξν ππεξεηεί ηελ αλάγθε εληαηνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηνηθεηηθνχ θαζεζηψηνο ζε ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ παλνκνηφηππα
θαζήθνληα. Πξνθαιεί φκσο πξνβιεκαηηζκφ ην γεγνλφο φηη κε ηε λέα δηάηαμε
ειαζηηθνπνηνχληαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζε ζέζεηο επζχλεο αθνχ γίλεηαη δπλαηή ε
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ηνπνζέηεζε ελφο ππαιιήινπ ΓΔ αθφκε θαη εάλ ππάξρνπλ επηιέμηκνη ππάιιεινη ΠΔ ή
ΤΔ. Η πξνζπάζεηα εληαηνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε.
Άξζξν 16
Αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπο ΦΚΑ ηωλ δηαηάμεωλ γηα θαηαζρέζεηο θηλεηώλ θαηά ηηο
λπρηεξηλέο ώξεο θαη θαηά ηηο εμαηξεηέεο κέξεο ζε βάξνο επηρεηξήζεωλ πνπ νθείινπλ
κεγάια πνζά
Με ην άξζξν απηφ εμνπιίδνληαη νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) κε
εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ην Γεκφζην κε ηνλ ΚΔΓΔ. Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά. Θα πξέπεη,
σζηφζν, λα γίλεη κία επξχηεξε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επέθηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
δπλαηνηήησλ εθηέιεζεο πνπ έρεη ην Γεκφζην θαη ζηνπο ΦΚΑ.
Άξζξν 17
Γηθαηώκαηα ΦΚΑ κεηά ηελ ππαγωγή νθεηιεηώλ ζε ξύζκηζε θαη ζπκκόξθωζε
Η έιιεηςε δπλαηφηεηαο ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο κε απαηηήζεηο έλαληη ησλ θνξέσλ απηψλ απνηέιεζε έλα ρξφλην
παξαινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν άξζξν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ θαη
αμηνινγείηαη ηδηαίηεξα ζεηηθά.
Άξζξν 18
Τπνρξέωζε παξνρήο ζηνηρείωλ ζηα ηακεία ππνρξεωηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4052/2013
Η αδπλακία ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο λα δηαζηαπξψλνπλ ηφζν ηα
πνζά ησλ νθεηιψλ φζν θαη ηα ζηνηρεία ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο
ελζάξξπλε θαηλφκελα αλνκίαο. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ πξψελ
Τακείνπ

Δπηθνπξηθήο

Αζθάιηζεο

Υπαιιήισλ

Δκπνξηθψλ

Καηαζηεκάησλ

(Τ.Δ.Α.Υ.Δ.Κ.), ην νπνίν έρεη εληαρζεί πιένλ ζην Δληαίν Τακείν Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο (Δ.Τ.Δ.Α.) φπνπ ε έιιεηςε ηαμηλνκεκέλνπ αξρείνπ δελ επέηξεπε ηε
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, ελψ ε θαηαρψξεζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηλφηαλ βάζεη
ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ εξγνδφηε. Η αλαμηνπηζηία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο
νδήγεζε ζε απψιεηεο εζφδσλ.
Η άξζε απηήο ηεο αδπλακίαο κε ην άξζξν απηφ θξίλεηαη ζεηηθά. Η φπνηα
επηβάξπλζε πξνθιεζεί γηα ηνλ ηακείν ζα πξέπεη λα ρξεσζεί ζηνπο παξαβάηεο ηεο
λνκνζεζίαο πνπ εληνπίδνληαη κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ.
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Άξζξν 19
Ρύζκηζε γηα κε δέζκεπζε νθεηιόκελωλ εηζθνξώλ πξνο ΦΚΑ
Δθηηκάηαη φηη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ αιιά θαη ησλ ηξαπεδψλ γηα
θαηάζρεζε νθεηιψλ πξνο απηέο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζπλέβαιε ζηε κείσζε
ησλ εζφδσλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππήξμαλ
θαηαγγειίεο πνιηηψλ γηα ηελ θαηάζρεζε πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ πνιίηεο γηα ηε
ξχζκηζε ρξεψλ ηνπο πξνο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Σην πιαίζην απηφ, ε πξφηαζε γηα δηαζθάιηζε ηνπ αθαηάζρεηνπ ησλ πνζψλ πνπ
θαηαβάιινληαη ππέξ ησλ αλσηέξσ Φνξέσλ απνηειεί κία ζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ
αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ππνπξγηθή απφθαζε ζα
πξνβιεθζνχλ δηθιείδεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη πξάγκαηη νη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί
πξννξίδνληαη γηα ηελ εμφθιεζε εηζθνξψλ.
Μέξνο Σξίην
Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο επί κέξνπο αζθαιηζηηθώλ δεηεκάηωλ
Άξζξν 20
Αζθάιηζε δεκνζηνγξάθωλ απαζρνινύκελωλ ζε γξαθεία ηύπνπ αζιεηηθώλ
νκνζπνλδηώλ ζην ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Η άξζε ηεο αληζφηεηαο ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα επαγγεικαηηψλ κε νκνεηδή
αληηθείκελα εξγαζίαο δηθαηνινγεί ηελ αζθάιηζε ζην Δληαίν Τακείν Αζθάιηζεο
Πξνζσπηθνχ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Δ.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Δ.) δεκνζηνγξάθσλ
απαζρνινχκελσλ ζε γξαθεία ηχπνπ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.
Η Ο.Κ.Δ. φκσο ζεκεηψλεη φηη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη
ζην πιαίζην ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο έληαμεο φισλ ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε έλα ηακείν, ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ/
Άξζξν 21
Θέκαηα αζθάιηζεο ππαγνκέλωλ ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Σερληηώλ Σύπνπ Αζελώλ
(η. ΣΑΣΣΑ)
Με ην άξζξν απηφ, κεηαμχ άιισλ, ππάγνληαη εθ λένπ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά
επαγγέικαηα νη ηερληθνί ηχπνπ πνπ είραλ εμαηξεζεί κε ην άξζξν 33, παξ. 2 ηνπ λ.
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4075/2012. Τν δήηεκα ηεο έληαμεο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ζα πξέπεη
λα αληηκεησπίδεηαη κε εληαία θξηηήξηα θαη φρη απνζπαζκαηηθά. Η κεκνλσκέλε ξχζκηζε
ηέηνησλ ζεκάησλ απνηειεί ρξφληα παζνγέλεηα ηνπ ειιεληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Άξζξν 22
Πξνζεζκία ελόο έηνπο γηα εμαγνξά ρξόλνπ αζθάιηζεο επαλαπξνζιεθζέληωλ κε ην
λ. 2190/1994
Τν δηθαίσκα απηφ αθνξά ζε άηνκα ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δελ αλαλεψζεθε ηελ πεξίνδν 1990-93 θαη επαλαπξνζιήθζεθαλ ην 1994. Όπσο
θαη ε ίδηα αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεη, ε αξρηθή πξνζεζκία παξαηάζεθε δχν θνξέοην
1995 θαη 1996 θαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δφζεθε μαλά ην 2006. Μεηά απφ ηφζεο
δπλαηφηεηεο πνπ δφζεθαλ επί δχν δεθαεηίεο, δελ απνηειεί δείγκα νξζήο δηνίθεζεο ην λα
δίλεηαη εθ λένπ ην δηθαίσκα απηφ είθνζη ρξφληα κεηά.
Άξζξν 24
Αζθάιηζε πξαθηηθήο ΚΔΘΔΑ
Η διάταξη για την αςφάλιςη από τον κίνδυνο ατυχήματοσ και για παροχζσ αςθζνειασ
ςε είδοσ αξιολογείται θετικά καθώσ αποτελεί αναγκαίο ςυμπλήρωμα τησ πολιτικήσ
επανζνταξησ που ακολουθείται ςτο ΚΕΘΕΑ με τη λειτουργία παραγωγικών μονάδων.

Άξζξν 26
Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο απιήο αλαινγηθήο ζηηο νξγαλώζεηο ηωλ ζπληαμηνύρωλ
Η Ο.Κ.Δ. παγίσο ζεσξεί φηη ε απιή αλαινγηθή απνηειεί ην θαιχηεξν εθινγηθφ
ζχζηεκα γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζεσξεί ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαη ζηηο νξγαλψζεηο ησλ
ζπληαμηνχρσλ.
Άξζξν 30
Δπαλαρνξήγεζε ζύληαμεο αλαζθάιηζηωλ ππεξειίθωλ
Τν άξζξν ζπλάδεη κε ηελ πάγηα ζέζε ηεο Ο.Κ.Δ. γηα αλάγθε πξνζηαζίαο
επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Υπφ απηή ηελ έλλνηα ε επαλαρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο
αλαζθαιίζησλ ππεξειίθσλ απνηηκάηαη ζεηηθά.
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Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ, σζηφζν, ηα ηζρχνληα ζε πεξίπησζε εγγάκσλ, εθ
ησλ νπνίσλ ν έλαο έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 4.320 επξψ,
αιιά ην εηήζην εηζφδεκα θαη ησλ δχν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 8.640 επξψ.
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ε δηαηχπσζε ησλ παξ. 1β) θαη 1γ) θαζψο
θαίλεηαη λα ππάξρεη αληίθαζε.
Άξζξν 36
Καηάξγεζε πνηλώλ γηα νθεηιέηεο αηνκηθήο εηζθνξάο ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ην ΔΣΑΑ
Η δηάηαμε αμηνινγείηαη ζεηηθά θαζψο δελ πξέπεη λα πνηληθνπνηείηαη ε αδπλακία
ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηνπ αηφκνπ. Η
πεξίπησζε απηή δηαθέξεη βέβαηα απφ ηε κε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ εηζθνξψλ απφ
ηηο απνδνρέο εξγαδνκέλσλ πνπ δελ απνδίδνληαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, πεξίπησζε ε νπνία
νξζά αληηκεησπίδεηαη πνηληθά.
Άξζξν 37
Καηαβνιή ζύληαμεο ζε νθεηιέηεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, ην άξζξν ζα νδεγήζεη ζηνλ
απεγθισβηζκφ ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζψπσλ, ηα νπνία ιφγσ νθεηιψλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ δελ κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ. Απνηηκάηαη ζεηηθά.
Άξζξν 38
Γηάηαμε κείωζεο εηζθνξώλ ΔΣΑΑ
Τν άξζξν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο αζθαιηζκέλνπο
ζηνλ θιάδν ηεο θπξίαο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Τ.Α.Α. λα επηιέμνπλ ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ
ηνπο έσο θαη 1.1.2017. Πξφζθαηε, αλάινγε ξχζκηζε έγηλε θαη γηα ηνπο ειεπζέξνπο
επαγγεικαηίεο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ
(Ο.Α.Δ.Δ).
Σηφρνο είλαη ε ειάθξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
επαγγεικαηηψλ. Η ξχζκηζε εθηηκάηαη φηη ζα απμήζεη ηα έζνδα ηνπ Δ.Τ.Α.Α., θαζψο
ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο έρνπλ ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο θεξχμεη «ζηάζε
πιεξσκψλ».
Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ χςνπο ησλ
εηζθνξψλ κε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ επαγγεικαηηψλ.
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