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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ. : 9

ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα – Αυτόφωρη Διαδικασία.

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τις κάτωθι διατάξεις και σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
A)

Άρθρο 22 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τη παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012
(ΦΕΚ Α'/ 196) :
Ενίσχυση των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967
(Α'/136), αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα της
παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης
των εργατικών εισφορών.

Β)

Άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) :
Καθορισμός ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της
παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης
των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά
πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ειδικότερα:
Α.1 Με το άρθρο 22 του Νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14/2.2.2012) επαναρυθμίζεται
το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) ποινικό
αδίκημα της μη καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών
προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
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Συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) θεσπίζεται η
ποινική ευθύνη εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών – εργοδοτικών και
εργατικών, προκειμένου δε περί των τελευταίων και εκ της μη αποδόσεως αυτών – προς
τους εις το Υπουργείο Εργασίας (ήδη και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας)
υπαγομένους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ.λ.π., μεταξύ των οποίων και το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφ’ όσον αυτές υπερβαίνουν, από της ισχύος του άρθρου 30 του
Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010), το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00
€) και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), αντιστοίχως.
Τα προβλεπόμενα εις βαθμό πλημμελήματος ιδιώνυμα αδικήματα, διωκόμενα
αυτεπαγγέλτως, είναι γνήσια εγκλήματα παραλείψεως, συντελούμενα δια της
παραλείψεως της εμπροθέσμου καταβολής (ή αποδόσεως) των εισφορών.
Με το πρώτο άρθρο της παρ. 6, που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 1 του
Α.Ν. 86/1967 δια του άρθρου 22 του Ν.4038/2012, θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως,
ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα των παρ. 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές
εισφορές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), με χρόνο τελέσεως του
αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι
ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι την συμπλήρωση χρόνου
αντιστοίχου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής (η οποία είναι πενταετής λόγω του
πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού).
Κατά συνέπεια, προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις:
¾ Στοιχειοθέτηση
του
αυτόφωρου
αδικήματος
της
εισφοροδιαφυγής :
Απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 30 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010) για την
εφαρμογή των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967,
αφετέρου δε το συνολικό ποσό της εκδοθείσης Πράξης Επιβολής
Εισφορών (Π.Ε.Ε.) να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ
(150.000,00 €).
¾ Χρόνος
τέλεσης
του
αυτόφωρου
αδικήματος
της
εισφοροδιαφυγής :
Το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο μηνός
από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές
(5 έτη x 1/3 = 20 μήνες).
¾ Χρόνος παραγραφής του αυτόφωρου αδικήματος της
εισφοροδιαφυγής :
Η παραγραφή συμπληρώνεται μετά πέντε έτη από τη λήξη του
χρόνου τέλεσης αυτού (ήτοι από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος των 20 μηνών).
Σημειώνεται ότι, τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του
νέου νόμου (2.2.2012) είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο μηνός από
τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές και η παραγραφή τους
συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.
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Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου (6), όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012
(ΦΕΚ Α'/196/16.10.2012), ορίζεται ρητώς η διαδικασία ενάρξεως της ποινικής διώξεως,
συνίσταται δε αυτή εις την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, στην αρμόδια εισαγγελική
αρχή, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικώς από πίνακα των οφειλομένων
ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους προσθέτων τελών
ή προσαυξήσεων.
Α.2 Διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριων Αναφορών από τα τμήματα Ποινικής
Δίωξης.
Ως προς την διαδικασία έκδοσης και παρακολούθησης των μηνυτήριων αναφορών
από τα τμήματα Ποινικής Δίωξης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ.
Γ99/1/14/25-1-2011 Γενικό Έγγραφο «Ποινική Δίωξη – Νέες Διαδικασίες έκδοσης
και παρακολούθησης των μηνύσεων», της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μέσω διαφορετικής λογισμικής
εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.), η έκδοση των
μηνυτήριων αναφορών για τις οποίες θα ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης,
δημιουργείται νέα ροή στον ρόλο «Ποινική Δίωξη» με τίτλο «Ροή Δημιουργίας
Μηνύσεων – Διαδικασία Αυτοφώρου».
Κατά την διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριας Αναφοράς με την αυτόφωρη
διαδικασία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
¾ Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές) που βαρύνουν
τον υπόχρεο εργοδότη να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ
(20.000,00 €) και/ή το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000,00 €) και το συνολικό ποσό αυτών να υπερβαίνει τις
εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).
¾ Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) δεν έχει εξοφληθεί.
¾ Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενημερωμένο ως προς τους
υπευθύνους.
¾ Ο εργοδότης να μην ανήκει στην κατηγορία που δεν μηνύεται βάσει
νομικής μορφής.
¾ Οι οφειλές για τις οποίες συντάσσεται μήνυση να ανάγονται στο
εντός του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών από τότε που
κατέστησαν απαιτητές.
¾

Η εκδιδόμενη μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από
πίνακα
των
οφειλόμενων
ασφαλιστικών
εισφορών,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή
προσαυξήσεων.
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Β. Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα Νομικά
Πρόσωπα.
Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) ορίζονται πλέον ρητά
τα φυσικά πρόσωπα που διώκονται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του
Α.Ν. 86/1967 (Α'/136), για οφειλές των νομικών προσώπων, στα οποία ασκούν τη
διοίκηση ή διαχείριση.
Επισυνάπτεται πίνακας με τους υπεύθυνους ανά νομική μορφή, που θεωρούνται ως
αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136).
Συν/να: 16 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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Νομική Μορφή
ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967

Κωδ.

Περιγραφή

001

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΗΜΟΣΙΟ)

002

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόεδρος

Διοικητής

003

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόεδρος

Διοικητής

Εντ/νος
Σύμβουλος

005

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ)

Ομόρρυθμο μέλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

006

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ)

Ομόρρυθμο μέλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

008

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

Διαχ/στής

Διαχ/στής &
Εταίρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Διαχ/στής

Διαχ/στής &
Εταίρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

011

ΙΔΙΟΤΥΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ)
ΕΠΕ

Διαχ/στής

Διαχ/στής &
Εταίρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

013

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Διαχ/στής

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

014

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκπρόσωπος
Ν.959/79
αλλοδαπής εταρείας

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Γεν. Δ/ντής

Δ/ντής

Εντ/νος
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος
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Νομική Μορφή
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Κωδ.

Περιγραφή

016

ΙΔΡΥΜΑ

Πρόεδρος

Διοικητής

017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Πρόεδρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

020

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Αντιπρόεδρος
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

021

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Αντιπρόεδρος
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

022

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Αντιπρόεδρος
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Σύνδικος

024

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Σύνδικος

025

ΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Αντιπρόεδρος
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

026

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Αντιπρόεδρος
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

027

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
(ΕΑΣ)

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

028

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ)

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Αντιπρόεδρος
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ4691ΩΓ-Υ4Ξ
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Κωδ.

Περιγραφή

029

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πρόεδρος

Διαχ/στής

Δ/νων
Σύμβουλος

030

ΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

031

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Διαχ/στής

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

032

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Διαχ/στής

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

033

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Διαχ/στής

Κληρονόμος

Επιμελητής

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

036

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόεδρος

Διαχ/στής

Εταίρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

037

ΑΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόεδρος

Διαχ/στής

Εταίρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

038

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Σύνδικος

039

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Σύνδικος

040

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Σύνδικος

041

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Σύνδικος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ4691ΩΓ-Υ4Ξ
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Κωδ.

Περιγραφή

042

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Σύνδικος

043

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εντ/νος
Σύμβουλος

Σύνδικος

045

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ν.
89/67

Δ/ντής

Εκπρόσωπος
αλλοδαπής
εταρείας

Σύνδικος

046

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πρόεδρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Δ/ντής

Διαχ/στής

047 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ

Πρόεδρος

049

ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Πρόεδρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

050

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΛΠ)

Διαχ/στής

Σύνδικος

051

ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συμπλοικτήτης
(ποσοστό
συμπλοιοκτησίας)

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

052

ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Πρόεδρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

059

ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δ/ντής

Εκπρόσωπος
αλλοδαπής
εταρείας

Σύνδικος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΩΡΙΣ
060
Ομόρρυθμο μέλος
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύνδικος

Διαχ/στής &
Εταίρος

Εκπρόσωπος
αλλοδαπής
εταρείας

Φυσικό
Πρόσωπο
(εργοδότης)

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ4691ΩΓ-Υ4Ξ
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Κωδ.

Περιγραφή

061

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δ/ντής

Εκπρόσωπος
αλλοδαπής
εταρείας

Σύνδικος

064

ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ/ντής

Εκπρόσωπος
αλλοδαπής
εταρείας

Σύνδικος

Δ/ντής

Εκπρόσωπος
αλλοδαπής
εταρείας

Σύνδικος

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
065
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝ
ΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

066 ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

067

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΝΠΔΔ)

Πρόεδρος

068

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ταμίας

Γραμματέας

Μέλος

069

ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Πρόεδρος

Δ/νων
Σύμβουλος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

070

ΟΙΚΙΑ

Φυσικό Πρόσωπο
(εργοδότης)

Επιμελητής

072

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Πρόεδρος

Διοικητής

073

ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Φυσικό Πρόσωπο
(εργοδότης)

075

ΚΤΕΛ

Πρόεδρος

Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος

Γεν. Δ/ντής

Δ/ντής

076

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφερειάρχης

Δ/νων
Σύμβουλος

Φυσικό
Πρόσωπο
(εργοδότης)

Εντ/νος
Σύμβουλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

Σύνδικος

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ4691ΩΓ-Υ4Ξ

Νομική Μορφή
Κωδ.

Περιγραφή

077

ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ

078 ΟΤΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967
Δήμαρχος

Πρόεδρος

079

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Φυσικό Πρόσωπο
(εργοδότης)

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

080

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Μέλος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

081

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος

Εκκαθ/στής
(λύση εκκαθάριση)

093

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

Γενικός Γραμματέας

Υπεύθυνος
Κόμματος

094

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

095

ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

096

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σύνδικος

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ4691ΩΓ-Υ4Ξ

99

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 14
2 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ −
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 1
Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και
δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ΄ του ν.3979/2011 (Α΄ 138)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κεφάλαιο Θ΄ – Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Δι−
αχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, 6 του άρθρου 38 του
ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πλη−
ροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενι−
κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του
ν.3871/2010 (Α΄ 141), πλην όσων εξαιρούνται σύμφωνα με
την παράγραφο 6, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήμα−
τος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουργεί
στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών, για τις πληρωμές δαπανών
του Δημοσίου.
2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο
οποίο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουρ−
γίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα
υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

3. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη λειτουρ−
γίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π.,
μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε
παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρό−
νος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο
ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λει−
τουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης,
τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Ε.ΣΥ.Π.,
η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης
στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών
συστημάτων του Ε.ΣΥ.Π. με άλλα συστήματα για την
παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και
για τη μεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και
δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
«5. Από την έναρξη πληρωμών των δαπανών υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται
κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για τέτοι−
ας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρι−
κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του
ν.3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνη−
σης και μόνο για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας
του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, η
εξόφληση γίνεται μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού
που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π.
6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή απο−
στολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική
άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας)
εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο
καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών
από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π..»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν.3979/2011
καταργείται.
4.α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4, 5 του άρθρου 39 του
ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαί−
ων γι’ αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο
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Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την
ως άνω ημερομηνία δε θα παρέχεται η έκπτωση του
40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης
την 31.12.2011 οφειλής.
Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των πρόσθετων
τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής
και στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε στη
ρύθμιση του άρθρου 48 του ν.3943/2011 είτε στη ρύθμιση
της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α΄216) και
είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48
του ν.3943/2011, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο Α2.
β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.12.2011 οφειλής τους
και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισόποσες
μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις
αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξή−
σεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση πο−
σοστού εκατό τοις εκατό (100%) και
ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση
ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης
δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ημέρα
του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του
παρόντος.
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπά−
γεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.
Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης
αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες που
θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου
48 του ν.3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά και στην
παρούσα ρύθμιση.
Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε
όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς
στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους.
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
48 του ν.3943/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου
8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις
διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθε−
στώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συ−
νεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαρια−
σμών Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό δύο (2)
μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το
οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες
ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης
οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των δύο
(2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφα−
λιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν μέχρι τις
31.12.2012 και εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού
λογαριασμού Δημοσίου Έργου.»
δ) Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών
μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο
οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις
ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και κα−
ταβάλει την πρώτη δόση.
2. Στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 54
του ν.3863/2010 (Α΄115), για τη χορήγηση διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η αρμο−
διότητα της επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς
ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν
τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της
ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, με
την προϋπόθεση της καταβολής αυτών, καθώς και των
αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης κα−
ταβολής τους. Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν
το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, στην οποία είχαν
υπαχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και
εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με
νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, δύναται να επανεντα−
χθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του
συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των
απαιτητών τρεχουσών εισφορών, καθώς και των αναλο−
γούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής
τους. Όπου στο παρόν άρθρο στα άρθρα 53 έως 60 του
ν.3863/2010, στο άρθρο 48 του ν.3943/2011 και στην παρ.
17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 αναφέρεται ο όρος
«ασφαλιστικές εισφορές», νοούνται οι πάσης φύσεως
οφειλές ιδίως πόροι, ιατρόσημο και αγγελιόσημο, όπου
αναφέρεται ο όρος «πρόσθετα τέλη» νοούνται τα πρό−
σθετα τέλη, οι προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις
από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών.
3. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, οι οποίοι,
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.2256/1994 (Α΄
196), είτε δέχθηκαν τρομοκρατική επίθεση και έχουν
αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από αυτή είτε έχουν ή
είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα
σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές, και οφείλουν ασφαλιστικές
εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
μπορούν, αφού υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση στους
ανωτέρω ΦΚΑ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου
μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου,
να υπαχθούν:
α) Είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2256/1994
(Α΄196), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον δεν
έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές. Η αναστο−
λή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/
1994 αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υποβο−
λής της αίτησης.
β) Είτε στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης
Α΄ του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με την κεφαλαιοποίη−
ση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή
ποσοστού 20% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο−
ρών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο
περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i
και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.
Άρθρο 22
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄136)
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Χρόνος τέλεσης του αδικήματος των παραγράφων
1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω
των 150.000 ευρώ είναι το χρονικό διάστημα από την
παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές
εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι τη συμπλήρω−
ση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση
προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Δι−
οικητή του ΙΚΑ προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της
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έδρας του, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα
των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπερι−
λαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή
προσαυξήσεων.
Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που
οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
σε οποιονδήποτε βαθμό.»
2. Προκειμένου περί οφειλομένων ασφαλιστικών ει−
σφορών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήδη
ληξιπρόθεσμων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
παραγράφου, τα ποινικά αδικήματα της παραγράφου 1,
τελούνται με τη συνέχιση της μη καταβολής τους μετά
την πάροδο τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 23
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 44 του
ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται από την έναρξη
ισχύος της ως εξής:
«γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι απο−
στρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν
συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργα−
σιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται
από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επί−
σης εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συντα−
ξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το
Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπη−
ρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει,
και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (Α΄ 165)
ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.
169/2007 (Α΄ 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών
ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές
οικογένειες αυτών.»
Άρθρο 24
Η παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 (Α΄ 65)
αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως:
«10. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποια−
δήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής
πράξης, για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους
όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης, με εξαίρεση τους
συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαι−
ούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας και το ύψος
τους καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδομα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό των
τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδομα εορτής Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων
(200) ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200)
ευρώ.
Ειδικά για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύντα−
ξη γήρατος ή αναπηρίας ή λόγω θανάτου, το ποσό της
οποίας είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, τα
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και
το επίδομα αδείας, δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα
των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες
του ν.3845/2010 διατάξεις.
Τα ανωτέρω επιδόματα αναπροσαρμόζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, για όλους τους Φορείς Κοινω−
νικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, κατά ενιαίο ποσοστό,
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έπειτα από οικονομική μελέτη που εκπονείται από τη
Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον το επι−
τρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων και
η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.»
Άρθρο 25
1. Μετά το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρα−
γράφου 1 και μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄ 226),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:
α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι
οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει
των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων απο−
δεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο
ν.612/1977 (Α΄ 164) και στο άρθρο 42 του ν.1140/1981 (Α΄
68), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και
ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄
της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Επίσης εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται
στην περίπτωση α΄, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξι−
οδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν.3513/2006 (Α΄ 265),
αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,
καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων
αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του
άρθρου 3 του ν.3513/2006 (Α΄ 265), όπως αυτοί έχουν
συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά
τη συνταξιοδότησή τους.»
Άρθρο 26
1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«α) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις
διατάξεις των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 6 του
ν.2556/1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής:
Ι) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για
κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται ορι−
στική γνωμάτευση, σε εννέα (9) ευρώ για τον Πρόεδρο
και έξι (6) ευρώ για κάθε μέλος. Για την κατ΄ οίκον
εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση
ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω
αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2,5
ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του
εξεταστού ιατρού.
ΙΙ) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επι−
τροπών, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.
Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων Ι΄ και
ΙΙ΄ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και μέχρι του ποσού
των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως.
β) Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του ν.2556/1997
όπως ισχύει, καταβάλλεται στους ιατρούς της Επιτρο−
πής Δειγματοληπτικού Ελέγχου των Γνωματεύσεων,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου
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Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλι−
στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς
του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 (Α΄
146), όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) και τροποποιήθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι−
ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988
(Α΄ 50), όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι−
ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του
Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»
3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών
του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής
Εστίας υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυ−
τού:
α) Οι Έλληνες πολίτες που εργάζονται στο εξωτερικό
εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει
στην Ελλάδα.
β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που
κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους
ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
γ) Οι Ορκωτοί εκτιμητές μέλη του Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών.
δ) Τα μέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισμών.
ε) Οι αθλητές με αμοιβή και οι επαγγελματίες αθλη−
τές.

στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία
με ξένη σημαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις
του ν. 800/1978.
ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων
δυνάμεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων
που μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο−
χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία
περίοδο.
Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές
Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951
(Α΄179), που προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του ν.
1305/1982 (Α΄146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θε−
σπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα
που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασι−
λικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργού−
νται.»
Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού
Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο
ασθενείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που
συστήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008,
συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
από την 1η του μεθεπόμενου μήνα μετά το μήνα δημο−
σίευσης του νόμου αυτού.
Από την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι του Ειδι−
κού Λογαριασμού, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς
τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
και συνεχίζουν να διέπονται από τη νομοθεσία του Ει−
δικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ως προς τις
παροχές σε χρήμα.
Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες δι−
ατάξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και η
περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της
συγχώνευσης στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο
αυτού.
Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία
του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
χωρίς διακοπή.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του IKA − ETAM,
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ο Διοικητής του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, μετά από γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
3. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που εκδί−
δεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνα−
τή η συγχώνευση ή η αναστολή λειτουργίας οργανικών
μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ οποιουδήποτε επιπέδου και
η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής
τους περιοχής σε άλλη ή άλλες οργανικές μονάδες.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικο−
νομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτε−
ρική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και
να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες
επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.
5. To ΙΚΑ − ETAM με απόφαση του Διοικητικού του Συμ−
βουλίου, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις
συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για μελέτες και
τεχνική υποστήριξη σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Η Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων που προβλέπε−
ται στο άρθρο 55 του ν. 3863/2010 καταργείται. Αρμόδια
όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα Διοικητικά Συμβού−
λια των Φορέων αυτών ή οι Επιτροπές Ρύθμισης Εσόδων
που μπορούν να ορίζονται με απόφαση των Διοικητικών
Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις
επιτροπές ρύθμισης εσόδων συμμετέχει υποχρεωτικά
ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη, ο γραμματέας των Επιτροπών
Ρύθμισης Εσόδων και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους
διορίζονται με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμ−
βουλίου κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 25
Ευθύνη Νομικών Προσώπων
1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 προστίθενται παρά−
γραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:
«7. Για εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν κατα−
βάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή
των φορέων ή κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών
των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει
το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικημάτων του πα−
ρόντος άρθρου θεωρούνται:
α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των
Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες
σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυ−
ντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα
από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικα−
στική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν
ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί
θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των
εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά
ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται
πιο πάνω.

β) Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι
ομόρρυθμοι εταίροι.
γ) Στις περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειρι−
στές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί,
ο κάθε εταίρος.
δ) Στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις τους, οι
πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι
αυτών.
ε) Στη συμπλοιοκτησία, ο κάθε συμπλοιοκτήτης κατά
το ποσοστό συμπλοιοκτησίας.
στ) Στα ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους και επιτροπές
εράνων οι πρόεδροι αυτών.
ζ) Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους
οργανισμούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικη−
τές αυτών.
η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.
θ) Στους ιερούς ναούς, τα μέλη των εκκλησιαστικών
συμβουλίων που εκπροσωπούν το ναό.
ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε
είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί θεω−
ρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που
έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νομίμως.
8. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές
ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που
δεν αποτελούν σωματείο, ως αυτουργοί των αδικημά−
των του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) θεωρούνται
οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη
τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νο−
μικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί
οργανισμοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόμο
υπεύθυνοι των συμπραττόντων μελών−νομικών προ−
σώπων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της
προηγούμενης παραγράφου.
9. Οι αυτουργοί των παραγράφων 7 και 8 τιμωρούνται
εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν
την ιδιότητα αυτή.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.
2556/1997 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, κατ’ εξαίρε−
ση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές
του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, που ανέ−
λαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθμισης οφει−
λών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η
εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους
και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας
για κάθε χρήση».
Άρθρο 26
Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 68)
η φράση «ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και
από τους δύο οφθαλμούς» διαγράφεται.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του
ν. 1140/1981, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται στους
τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 σε
φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγο−
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Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν ορίζεται άλλως
από ειδικές διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 196

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

16 Οκτωβρίου 2012
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4087
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Πα−
ράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο
Σπίτι"».

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να
μη διακοπούν οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε
εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ, που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η Χώρα.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 14 Ιουνίου 2012
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας
του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"», που δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθ. 135 Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:

Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του
απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπικού,
όπως η διάρκεια αυτή ορίζεται στις περίπτ. α΄ και β΄
της παρ. 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεμβρίου 2011
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31),
παρατείνονται έως τις 30.9.2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Παράταση διάρκειας του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
β. της παρ. 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεμβρίου
2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), που
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31),
σύμφωνα με τις οποίες ως χρόνος λήξης της παράτα−
σης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των
συμβάσεων του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό
προσωπικού φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορί−
ζεται η 30ή.6.2012,
γ. του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις παραγράφους 2α του άρθρου 37 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170), 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226), 10 περίπτ. Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41) και 3 και 4 του άρθρου 30του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
2. Το γεγονός ότι λόγω της αδυναμίας εφαρμογής του
«Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»
το χρονικό διάστημα από 30.6.2012, χρονολογία λήξης
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», έως 1.10.2012,
χρονολογία έναρξης του «Προγράμματος κατ’ οίκον
φροντίδας συνταξιούχων», υφίσταται έκτακτη περίπτω−

Άρθρο 2
Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση, κατά τη διάρ−
κεια της παράτασης, του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπι−
κού, για το έτος 2012 και έως την έναρξη εφαρμογής του
«Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων»,
το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 138 του ν. 4052/2012,
είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από το λογαριασμό της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν υπέρ των συνταξι−
ούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
που ωφελούνται από το ανωτέρω πρόγραμμα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών
προσδιορίζεται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων,
η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, καθώς και
οι υποχρεώσεις υλοποίησης του Προγράμματος καθο−
ρίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται
μεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΘ. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥ−
ΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑ−
ΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ»
Άρθρο δεύτερο
Παράταση διάρκειας του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι»
1. Η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του
απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού,
όπως η διάρκεια αυτή ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεμ−
βρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012
(Α΄ 31) και είχε παραταθεί μέχρι την 30.9.2012 με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με
το νόμο αυτόν, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31.3.2013. Οι παραπάνω συμβάσεις του απασχολούμενου
στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού σε καμία περίπτωση
δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάτα−
ξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
2. Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση κατά τη διάρ−
κεια της παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
του απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπι−
κού για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012,
είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από το λογαριασμό
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρεί−
ται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(ΑΚΑΓΕ). Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν υπέρ των
συνταξιούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δη−
μοσίου, που ωφελούνται από το ανωτέρω πρόγραμμα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών
προσδιορίζεται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων,
η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, καθώς και
οι υποχρεώσεις υλοποίησης του προγράμματος, καθο−
ρίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται
μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να
διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/
2010 (Α΄ 87) ποσό για τη χρηματοδότηση του προ−
γράμματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως
31.3.2013.
Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών
1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι−
σης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος
συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η
διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων εί−
σπραξης μέχρι την 31.12.2013, εφόσον:
i) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
¡i) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό
της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφο−
ρών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του
άρθρου αυτού μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ. Ειδικά για
το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ημερο−
μηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση
που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα εκάστου
μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την
5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του
ελέγχου, και
¡ii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλι−
στικές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.
Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012,
παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
α) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής τους
και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακανο−
νισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48
του ν. 3943/2011 με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύν−
σεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Εάν η σχετική αί−
τηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία
δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων
τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.
Σε ό,τι αφορά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τον υπολογισμό του
ποσού της μηνιαίας καταβολής του εδαφίου ¡ της παρ.
Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, λαμβάνεται υπόψη
ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου
τριμήνου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48
του ν. 3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο Α2.
β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής και
καταβολή αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμη−
νιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις εξής αντίστοιχες
εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθε−
των τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση πο−
σοστού 100% και
ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση
ποσοστού 75%.
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπά−
γεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.
Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του ν. 3943/
2011 εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθμιση.
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Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε
όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς
σε αυτήν.
2. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των
δυνατοτήτων ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού δεν επιτρέπεται η μετάβαση από τη μία δυνα−
τότητα ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
στην άλλη.
3. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας
ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.
4. Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι
δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση
που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφει−
λών έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στον
οικείο φορέα.
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. A4 του άρ−
θρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με συνο−
λικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο
όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012,
μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας
καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφα−
λαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.»
6. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύ−
ουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλι−
στικών εισφορών:
α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι
εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών
στοιχείων των οφειλετών,
β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα−
γκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,
γ) δεν ανακαλούνται:
¡) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών
περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την
καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση
της οφειλής,
ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι
οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης
δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα
αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή
δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες
οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.
7. Η προθεσμία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστι−
κής ενημερότητας του τελευταίου εδαφίου της παρ.

1γ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) παρατείνεται
μέχρι την 31.12.2013.
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή
μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτο−
δικών της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υπο−
χρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών
εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως
πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.»
9. Η παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο
οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, του
χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με παρακράτηση
ποσού μίας (1) δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευ−
ταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.»
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

