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Ταχ. Διεύθυνση

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας
διανομής

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : α) Των
συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε
παραγωγικές μονάδες του και β) Των αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατ’
εφαρμογή του Ν.4331/2015»

Σχετ. : Οι υπ΄αριθμ. 61/2013 και 6/2014 εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 25 και 46 του Ν.4331/2015
(ΦΕΚ 69 τ.Α΄/2-7-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με
Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας ( ΚΕ.Π.Α.) , καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις » καθώς και την
υπ’αριθμ. Φ.80000/ οικ. 31071/1024/17-7-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του
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Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4331/2015 προβλέπεται η
υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των συμμετεχόντων σε προγράμματα
κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ( ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολούνται για το
σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του .
Ειδικότερα, ορίζεται ότι, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωνικής
επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ( ΚΕ.Θ.Ε.Α.),που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε
παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ.
148/2007 , υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. :
1) Για τον κίνδυνο του ατυχήματος και
2) Για παροχές ασθένειας σε είδος , εφόσον κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται , άμεσα ή
έμμεσα , από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό.
Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται ασφαλιστικές
εισφορές ως ακολούθως:
1) Για τον κίνδυνο του ατυχήματος καταβάλλεται εισφορά ποσοστού
1%, υπολογιζόμενη επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης
ασφαλιστικής κλάσης , και βαρύνει το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
2) Για παροχές ασθένειας σε είδος καταβάλλεται εισφορά συνολικού
ποσοστού 6,45% ( αναλυόμενη σε 2,15% ποσοστό ασφαλισμένου και
4,30% ποσοστό εργοδότη ) που υπολογίζεται επί του τεκμαρτού
ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, βαρύνει δε
εξολοκλήρου το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Προκειμένου να γίνει η ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων
στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των συμμετεχόντων στα ανωτέρω
προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ,θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο Κ.Α.Δ. : 8049
«Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση μ.σ.κ » με κωδικό
ειδικότητας : 332080 « Εκπαιδευόμενοι για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» και Κ.Π.Κ.: 225 ( ασφάλιση για ασθένεια και επαγγελματικό
κίνδυνο με ασφάλιστρο 7,45%) ή
με κωδικό ειδικότητας : 332020 «Φοιτητές ΑΕΙ» και Κ.Π.Κ. 210
(ασφάλιση για επαγγελματικό κίνδυνο με ασφάλιστρο 1%).
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Β.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΚΑΙ
ΩΡΟΜΙΘΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4331/2015 αντικαθίσταται το
πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) ,το
οποίο αφορά στην ασφάλιση των προσώπων που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο
σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) , Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) , Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ,
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια.
Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι , οι
παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι.Ε.Κ.) Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης( Κ.Ε.Κ.) , Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας
εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων , καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του
Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/ 23-9-1997) υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν.1846/1951.
Επισημαίνεται ότι , το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4186/2013
εξακολουθεί να ισχύει.
Για ειδικότερα θέματα που αφορούν στην απεικόνιση της ασφάλισή τους και
καταβολή εισφορών εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκρινιστικές οδηγίες που
έχουν δοθεί με τις υπ’αριθ. 61/2013 και 6/2014 εγκυκλίους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συν.7φ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση
αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ.
Επιχειρήσεων κ.α.)
Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15
Γρ. Υποδιοικητή ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)Φιλελλήνων 13-15
Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέ−
ντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέ−
μηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστι−
κά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 1
Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία.
Το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 46
1. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Ανα−
πηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των
γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει,
εξετάζονται υποχρεωτικά από 1.9.2011 για την πιστοποί−
ηση του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση
οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
Η εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την
παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής
παροχής.
Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομι−
κής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές και
οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε.
ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής
Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής
του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί
από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται
με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά πε−
ρίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικο−
νομικής ενίσχυσης.

2. Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράμμα−
τα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, όπως
αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, πραγμα−
τοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέσω των Δήμων και των
ΚΕ.Π.Α., ως εξής:
α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήμο
μόνιμης διαμονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν
υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος
που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της
αίτησης ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πλη−
ροί ή όχι τις προϋποθέσεις με βάση τα απαιτούμενα
διοικητικά έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται από τη
νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής
τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί
στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοι−
χείων κατά το α΄ εδάφιο της παραγράφου 2 του παρό−
ντος είτε δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις
ένταξής του σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκ−
δίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτή−
ματος από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου μόνιμης κατοικίας ή του Δήμου που
εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα.
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπε−
μπτικό), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτού−
μενες ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις.
ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την ένταξη
στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης
Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την υποβολή
σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. βάσει του ανωτέρου ει−
δικού σημειώματος παραπομπής του β΄ εδαφίου της
παραγράγου 2 του παρόντος και την εξέταση του αιτού−
ντος από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή. Η προνοιακή
παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήμο.
στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προ−
γράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία
ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα
στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνω−
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κανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται
πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.
2. Οι διατάξεις των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου
144 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται
και για τις ασφαλισμένες γυναίκες του Ταμείου Συντά−
ξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (πρώην ΤΣΠ−ΗΣΑΠ).
3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δη−
μοσίευση του ν. 3655/2008 στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από
την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης και
σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 25
Ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε προγράμματα
του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
1. Όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής
επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του
Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
και απασχολούνται για το σκοπό αυτόν σε παραγω−
γικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45
του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191), υπάγονται στην ασφάλιση
του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήμα−
τος και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται για
παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από
το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπά−
γονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ..
2. Για την ασφάλιση των προσώπων της παραγρά−
φου 1 για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλονται
οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε
ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης
ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για
την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος,
καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές
ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται
επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής
κλάσης και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Άρθρο 26
Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών
συνείδησης ασφαλισμένων σε φορείς αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προ−
ϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και
όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από
1.1.2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), μπορούν, μετά από σχετική
αίτηση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το στρα−
τιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), όπως
ισχύει.
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Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν. 1264/1982
Στο ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται άρθρο 13α με
τίτλο «Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις
οργανώσεις των συνταξιούχων», με το εξής περιεχόμενο:
«Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος
νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των
συνταξιούχων.»
Άρθρο 28
Παράταση προθεσμιών του ν. 4281/2014
1. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προ−
θεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3
του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
2. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προ−
θεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 που
αφορούν τους εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορείς, τομείς και κλάδους
επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από ανα−
λογιστική μελέτη, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Α.Ε.Ε. και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνι−
κής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) καθορίζεται ο τρόπος υπολογι−
σμού της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί ο Τομέας
Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλά−
δου Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 29
Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου
1. Καταργείται από τότε που ίσχυσε η αναστολή ισχύ−
ος της 46338/5731/16.1.1948 (Β΄ 11) απόφασης του Υπουρ−
γού Εργασίας όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από
την περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4183/2013 (Α΄ 186).
Τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), το Κεφάλαιο ΙΓ΄ του Κανονισμού
Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και ρυθμίζεται η έναρξη
ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊ−
κού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόμενοι
κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και κα−
ταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου
και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτι−
κής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν
καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, η
αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση, οι προθεσμίες
καταβολής των εισφορών, η δυνατότητα απαλλαγής για
μεταβατικό διάστημα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθε−
σμης καταβολής των εισφορών, ο τρόπος υπολογισμού
των ημερών ασφάλισης, οι προϋποθέσεις εγγραφής και
διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό, η αναστολή
και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη ανα−
γκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση
των πωλητών λαϊκού λαχείου.
2.α. Η υπέρ του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική
εισφορά για τα κατά την παράγραφο 1 ασφαλιζόμενα
πρόσωπα ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της
προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λα−
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ευρώ και κατά 29,35 ευρώ για κάθε άγαμο παιδί μέχρι
τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή, σε
περίπτωση συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερα
ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή
του εξωτερικού, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους
της ηλικίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελμα και δεν
λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία.»

ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δημοσίου δεν επιτρέπεται πάσης
φύσεως συμψηφισμός σε βάρος του Ε.Ε.Σ. καθώς και
πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής
εκτέλεσης για υποχρεώσεις του Ε.Ε.Σ. βεβαιωμένες ή
ληξιπρόθεσμες εκ μέρους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και
άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας ή Επικουρικής
Ασφάλισης.

Άρθρο 43
Φορολογική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Άρθρο 46
Ασφάλιση απασχολουμένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.,
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης, Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του
άρθρου 12 του ν. 4174/2013 σε Προέδρους ή Διοικητές
των Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές των Φ.Κ.Α. βεβαιωμένες
στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλη αρχή του Δημοσίου
Τομέα για τις οποίες τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα
έχουν ευθύνες για την καταβολή τους.
Άρθρο 44
Ασφαλιστική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32),
καθώς και οι διατάξεις της παρ. 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) και ισχύει
μέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 2238/1994
(Α΄ 151), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατά−
ξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλλη−
λέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσω−
πο, δεν έχουν εφαρμογή για Διοικητές ή Προέδρους
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων
και λογαριασμών οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις
εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το
Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για
τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν,
προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους
και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής,
τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτ−
τει το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις μεταξύ
των ανωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν
εμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις
που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί
για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των
προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 45
Ασφαλιστική ενημερότητα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
1. Στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥ−
ΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστι−
κής ενημερότητας έως τις 31.12.2015, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση της
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
από 1.3.2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμι−
σης των καθυστερούμενων έως τις 28.2.2015 οφειλών,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015,
από 1.10.2015.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέ−
χρι την ανωτέρω ημερομηνία (1.10.2015) για χρηματι−
κές απαιτήσεις του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄
193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγ−
γελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδια−
σμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο
φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευ−
τικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) υπάγονται στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»
Άρθρο 47
1. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67
του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου
και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου,
από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.»
2. Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2015
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015.
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63
του ν. 4174/2013 η φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών»
αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός εκατόν είκοσι (120)
ημερών».
β. Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα−
ραγράφου εφαρμόζεται και για ενδικοφανείς προσφυ−
γές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης,
των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν έχει συμπλη−
ρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος
στη Βουλή.
4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.
Άρθρο 48
Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο
χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920,
στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69
παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή
συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση
για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμέ−
νης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λή−
ξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανω−
τέρω εταιρειών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ A΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου,
Α. Καραμπλιάνη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 3368124, 3368125

Αθήνα 17/7/2015
Α.Π. Φ.80000/οικ.31071/1024
ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διοίκηση
Γενική Δ/νση
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
α. Δ/νση Ασφάλισης & Εσόδων
β. Δ/νση Παροχών
Αγ. Κων/νου 8
102 41 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 10, 25, 29 και 46 του ν. 4331/2015
(ΦΕΚ 69, Α΄)»
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69, τεύχος Α΄/2.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015
«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (Αμέα), την απλοποίηση της
λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις». Επί των άρθρων
10, 25, 29 και 46 του ανωτέρω νόμου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Άρθρο 10:
Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138, Α΄), η οποία αφορά στη
συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων λόγω αναπηρίας με προϋπάρχουσα της υπαγωγής στην
ασφάλιση αναπηρία, ενώ με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου καταργείται το άρθρο 9 του
ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄).
Ειδικότερα:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4331/2015, με την οποία αντικαθίσταται η
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν.1902/1990, προβλέπει ότι ο
ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούμενων
εδαφίων, έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι
προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον όμως η μεταγενέστερη της
ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4331/2015 καταργείται το άρθρο 9 του
ν.3863/2010, που αφορά στην προϋπάρχουσα αναπηρία.
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Άρθρο 25:
Με το άρθρο 25 του ν.4331/2015 ρυθμίζεται το θέμα της
ασφάλισης των
συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης
του ΚΕ.Θ.Ε.Α., που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.),
που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με
το άρθρο 45 του π.δ. 148/2007, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. α) για τον
κίνδυνο του ατυχήματος και β) για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο
ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό.
Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται εισφορές ως ακολούθως:
α) για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλεται εισφορά ποσοστού 1% επί του
τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, και βαρύνει το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
β) για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλεται εισφορά ποσοστού 6,45% (2,15%
ασφαλισμένου και 4,30% εργοδότη) που υπολογίζεται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της
12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνει εξολοκλήρου το ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Άρθρο 29:
Με το άρθρο 29 του ν. 4331/2015 καταργείται η αναστολή ισχύος της αριθμ.
46338/5731/16.1.1948 (ΦΕΚ 11, Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει, «περί
εγκρίσεως του Κανονισμού Ασφάλισης και είσπραξης εισφορών λαχειοπωλών του Λαϊκού
Λαχείου» και παράλληλα προβλέπεται η τροποποίηση του ΙΓ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού
Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ περί «ασφάλισης πωλητών Λαϊκού Λαχείου».
Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου επανέρχεται σε ισχύ
η αριθμ. 46338/5731/16.1.1948 (ΦΕΚ 11, Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει,
η οποία είχε τεθεί σε αναστολή ισχύος με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4183/2013
(Α` 186), ενώ προβλέπεται και η τροποποίησή της με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η
οποία θα ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού
λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, τους καλυπτόμενους κινδύνους, το ύψος και τον τρόπο
υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), τη
δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν
καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, την αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση,
τις προθεσμίες καταβολής των εισφορών, τη δυνατότητα απαλλαγής για μεταβατικό διάστημα
από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, τον τρόπο υπολογισμού των
ημερών ασφάλισης, τις προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον ασφαλιστικό
συνεταιρισμό, την αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι η υπέρ του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα της
παραγράφου 1 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων
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γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, εισπράττεται και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από
τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως ορίζεται στο
ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθμ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια με τη χρήση
Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Όπως είναι γνωστό, με την από 30.7.2013 «Σύμβαση Παραχώρησης του Αποκλειστικού
Δικαιώματος Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης των
Κρατικών Λαχείων» μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και της «Ελληνικά Λαχεία-Ανώνυμη Εταιρεία
Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων», η οποία
κυρώθηκε με το ν.4183/2013, από 1.5.2014 ο Παραχωρησιούχος που κατέχει το αποκλειστικό
δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών
Λαχείων είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ».
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής
επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του α.ν. 1846/1951
πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.
Επίσης προβλέπεται ότι η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει
τους ίδιους τους ασφαλισμένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των
Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..
Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της κατά το άρθρο 26 του α.ν.
1846/1951 οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του
νόμου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική
Απόφαση, παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με το θέμα
της ασφάλισης των πωλητών Λαϊκού Λαχείου το συντομότερο δυνατό.
Άρθρο 46:
Με το άρθρο 46 του ν.4331/2015 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του
ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193, Α΄), το οποίο αφορά στην ασφάλιση των προσώπων που παρέχουν
εκπαιδευτικό έργο σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια.
Ειδικότερα:
Το άρθρο 46 του ν. 4331/2015, με το οποίο αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του
άρθρου 31 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193, Α΄), προβλέπει ότι οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο
κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα
από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188, Α΄), υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.
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Σημειώνεται ότι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του ν.4186/2013 εξακολουθεί να
ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Κοινωνικής Ασφάλισης
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.
5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)
7. Τμήμα Γραμματείας & Ενημέρωσης
του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ
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