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ΘΕΜΑ :

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα &
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Εξαίρεση από τον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των
ασφαλισμένων του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ, του
κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και των μελών των
οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. και συνέχιση της ασφάλισής τους στον κλάδο
ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 48 του
Ν.3996/5-8-2011 (ΦΕΚ.170 Α΄) με θέμα «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις», οι οποίες προστίθενται στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. της
17/18-12-1930 (Α΄395) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την
εφαρμογή τους:
Με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Π.Δ. κυρώθηκε ο Κανονισμός
Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Σιδηροδρομικών και Τροχιοδρομικών
Επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και ορίσθηκε ότι το μόνιμο
προσωπικό , οι τεχνίτες και εργάτες των επιχειρήσεων αυτών καλύπτονται για
ασθένεια από το εν λόγω Ταμείο, ενώ για σύνταξη ασφαλίζοντο στο Ταμείον
Συντάξεων Προσωπικού της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.).
Ως γνωστόν, το Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού της Ηλεκτρικής
Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) συγχωνεύθηκε από 18/6/1959 στο
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και όλο το προσωπικό της εν λόγω εταιρείας υπήχθη στην
ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αλλά για τον κλάδο
ασθένειας παρέμεινε στην ασφάλιση
του προαναφερθέντος Ταμείου
Αλληλοβοήθειας .
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Από τη χρονολογία συγχωνεύσεως (18/6/1959) όλοι οι συνταξιούχοι του
εν λόγω ταμείου καθώς και οι συνταξιοδοτούμενοι από το προσωπικό της
Η.Ε.Μ. (σήμερα Η.Λ.Π.Α.Π.) καθίστανται συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
και δικαιούνται τις παροχές ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/51, όπως και οι λοιποί συνταξιούχοι
αυτού, με παρακράτηση της εισφοράς 4% επί της μηνιαίας σύνταξης.
Στη συνέχεια με τις διατάξεις του εδαφίου Γ΄ της παρ.3 του άρθρου 70
του Ν.3655/08 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού ΗΛΠΑΠ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ως Τομέας Ασθένειας
Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ), στον οποίο μεταφέρονται όλα τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του
Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ,
καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους,
παραμένουν στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα και εξαιρούνται από την
ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της
καταβαλλόμενης σύνταξης την προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση των
συνταξιούχων και να αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας
Προσωπικού ΗΛΠΑΠ.
Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζουν από την ημερομηνία
δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 5/8/2011.
Όμως, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.40021/οικ.20171/2469/24-8-2011
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μας έγινε
γνωστό, ότι στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και οι περιπτώσεις ασφαλισμένων
του Τομέα, που έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη πριν την 5/8/2011, αλλά
δεν έχει εκδοθεί ακόμη η συνταξιοδοτική τους απόφαση.
Προκειμένου να αποφευχθούν εσφαλμένες υπαγωγές στον κλάδο
ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά την συνταξιοδότηση των ανωτέρω
προσώπων και κατ’ επέκταση άσκοπες εκδόσεις των βιβλιαρίων ασθενείας, θα
πρέπει, με το συνταξιοδοτικό αίτημα να συνυποβάλλεται βεβαίωση από το
ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ, στην οποία θα
αναφέρεται: ότι παραμένει στην ασφάλισή του για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, βάσει των ανωτέρω διατάξεων (παρ.2α άρθ.48 του Ν.3996/2011).
Η κράτηση επί της μηνιαίας σύνταξης ανέρχεται σε 4% και θα γίνεται
στον κωδικό 15, όπως πληροφορηθήκαμε από την Δ/νση Πληροφορικής.
Όσον αφορά την παρακρατούμενη εισφορά θα κατατίθεται στην
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό διαχείρισης ΙΒΑΝ GR
7004320140000210300100169.
Συν/να : 2 φύλλα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.

Γρ. κ. Διοικητή

2.

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών

3.

Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών

4.

Γρ. κ. κ. Συντονιστών

5.

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ
Αθηνάς 67, 10552 Αθήνα

6.

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
β) Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας
Τμήμα Α΄ & Β΄
Σταδίου 29
101 10 – Αθήνα

7.

Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Συντάξεων
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527 Αθήνα

8.

Επιχειρησιακή Ομάδα Υποέργου Παροχών Συντάξεων
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Πατησίων 12, Αθήνα
9.

Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Απονομών
Συντάξεων.

10. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών
Συντάξεων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).
Άρθρο 2
Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση
1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των
κείμενων διατάξεων.
2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:
αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία),
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων,
ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων
εργασίας,
γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων,
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,
δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών
και
εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και
της εργασίας.
β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.
γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη,
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 47
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του β.δ. της 3ης/13.7.1936
«Περί Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλ−
λήλων» (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1.7.2011 και οι
επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανε−
ξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου
και των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπά−
γεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2512/
1997, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 3232/2004, αντικαθίσταται από 1.1.2010 ως εξής:
«Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό
της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού μι−
σθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και οι νόμιμες
αυξήσεις αυτών.»
3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 9 του
ν. 2512/1997, όπως ισχύει μετά τη τροποποίησή του με
το άρθρο 5 του ν. 3513/2006 (Α΄265), αντικαθίσταται από
1.1.2010, ως εξής:
«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοη−
θήματος νοούνται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδο−
χών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και
νόμιμες αυξήσεις αυτών συμπεριλαμβανομένων των
επιδομάτων εορτών και αδείας μέχρι 31.12.2009), που
έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία
από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, με τον
περιορισμό του εδαφίου 1 της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 21 του ν. 3232/2004.»
4. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, συνταξιοδοτούμε−
νοι από 1.1.2012 και εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα
ανάλογο με το χρόνο που έχουν συμπληρώσει στην
ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων,
με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Για όσους
δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στον
Τομέα, για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών του
χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται
και αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης του ν. 3198/1955
(Α΄ 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/ 1920 (Α΄ 67). Το ποσό
της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το
χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός της ασφάλι−
σης του Τομέα προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
5. Εισφορές που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν
στο Ταμείο, για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και
τα επιδόματα αδείας από 1.1.2010, δεν αναζητούνται.
6. Οι διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας
που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου
προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταρ−
γούνται.
Οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρ−
μόζονται στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 9
του β.δ. της 3ης / 13.7.1936 (Α΄ 285), όπως η παράγραφος
9 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του
ν. 3518/2006.
7. Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Τα−
μείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξετά−

ζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία
αυτή, διατάξεις.
Άρθρο 48
Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του α.ν. 1846/
1951 (Α΄ 179) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Αν πεθάνει συνταξιούχος του πρώην Κλάδου Σύντα−
ξης του Ταμείου Συντάξεως και Πρόνοιας Προσωπι−
κού − Α.Τ.Ε., Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού–Ε.Τ.Ε. και
Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού – ΗΣΑΠ, που έχουν
ενταχθεί στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276) και το άρθρο 1
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), χορηγείται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Τα ποσά που καταβάλλονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για
την αιτία αυτή μέσα στο έτος, αναζητούνται από τους
Φορείς Υγείας, στους οποίους κατά περίπτωση υπάγο−
νταν οι θανόντες, μέσα στον Ιανουάριο του επόμενου
έτους.
Αν δεν αποδοθούν τα εν λόγω ποσά από τους οι−
κείους Φορείς Υγείας, αναζητούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ιδρύματος περί αναγκαστικής
είσπραξης.»
2α. Στο τέλος του άρθρου 5 του β.δ. 244/1966 (Α΄ 66)
προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το με σχέση ερ−
γασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ, που
προέρχεται από το πρώην Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προ−
σωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ−ΟΣΕ) και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας
Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ−ΟΣΕ), καθώς και τα μέλη των οικο−
γενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν
για υγειονομική περίθαλψη στην ασφάλιση ΤΑΥΤΕΚΩ/Το−
μέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εξαιρούμενοι από την
ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί, από το
ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, την προβλεπό−
μενη εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να
αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προ−
σωπικού ΟΤΕ.
Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι ήδη συντα−
ξιούχοι των πρώην ΤΑΠ − ΟΣΕ και ΤΠΠ − ΟΣΕ, ύστερα
από υποβολή αίτησης στους αρμόδιους φορείς μέσα σε
έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.»
2β. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. της 17/18.12.1930
(Α΄ 395) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού
ΗΛΠΑΠ του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και
τα μέλη των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή
τους, παραμένουν στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα
και εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθέ−
νειας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί, από το
ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την προβλεπό−
μενη εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να
αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προ−
σωπικού ΗΛΠΑΠ.»
3. Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την έγγραφή τους
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρε−
ωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων
του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλε−

