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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚγΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕγΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φýλλου 88
18 Απριλßου 2013

ΝοΜοΣ γπ ΑΡιΘ.4,ι44
Αντψετþπιστ1 τηò παραβατικüτηταò στην Κοινωνικfu

ΑσφÜλιστι και στην αγορÜ εργασßαò και λοιπÝò δια-
τÜξειò αρμοδιüτηταò του Υπουργεbυ Εργασßαò, Κοι-
νωνκßò ΑσφÜλιστγ και Πρüνοιαò.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Ε^^ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδδομε τον ακüλουθο νüμο που ΨÞφισε η ΒουλÞ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙßtΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑ^ΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑtο ß
ΣγΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

¶ρθρο ß
Σýζευξη συστημüτων Υπουργεßων Εργασßαò,

ΚοινωνικÞò Ασφüfuσηò κοι Πρüνοιοò,
Εσωτερικþν κοι Οικονομικþν

1. Η Διεýθυνστι Μηχανοργüνωσιò και ΗλεκτρονικÞò
Επεξεργασßαò Στοιχεßων του Υπουργεßου Εσωτερκιüν
υποχρεüιhαι να διασφαλßζει τη συνεχÞ και απρüσκοπτη,
πλÞρη και σε πραγματκü χρüνο πρüσβαστι στο Πλη-
ροδοριακü Σýστημα Διαχεßριστιò Ληξιορχκþν ΠρÜξεων
στη ΓενικÞ Γραμματεßα Πληροφοριακþν Συστημüτων,
στιò υιτηρεσßεò Ποινικοý Μητρþου του Υπουργεßου Δι-
καιοσιjνηò, ΔιαφÜνειαò και Ανθρωπßνων Δικαιωμüτων,
στην ανþνυμη εταφεßα «ΗλεκτρονκÞ ΔιακυβÝρνηση
ΚοινωνικÞò Ασφüλιστιò Ανþνυμη Εταφεßα, (Η.Δl.Κ.Α.

Α.Ε,), στην ΕλληνικÞ ΣτατιστκÞ Apm (ΕλΣΓΑΤ), στον
Εθνικü οργανισμü Παροχτh Υιτηρεσιþν Υγεßαò (ΕΟΠΥΥ),

καθιßò και σε κÜθε üλλο διαπιστευμÝνο στο σýστημα
αυτü φορÝα.

2 Οι φορεßò τηò προηγοýμεντιò παραγρüφου υποχρε-
οιjνται νÜ διασφαλßζουν στη Διεýθυνση Μηχανοργü-
νωσηò και ΗλεκτρονικÞò Επεξεργασßαò Στοιχεßων του
Υπουργεßου Εσωτερικþν τη σιινεχÞ και απρüσκοτπη,
πλÞρÞ και σε πραγματικü χρüνο πρüσβαση στα αρχεßα
τουò προκειμÝνου να εßναι εφκτÞ η διασταýρωση και
η συμπλÞρωση των αναγκαßων στοιχεßων στο Σýστημα
Διαχεßρισηò Ληξιαρχικþν ΠρÜξεων.

3. Μεταξý τηò Διεýθυνσηò ΜηχανοργÜνωσηò και
ΗλεκτρονικÞò Επεξεργασßαò Στοηεßων του Υπουργεß-
ου Εσωτερικþν και εκÜστου φορÝα απü τουò αναφε-

ρüμενουò στην παρüγραφο 1 διjναται_να συναφθοþ
ßρλßσκοlλο συνερßασßαò για τη διασφüλιση τηò απρÜ
σκοπτηò λειτουργßαò του συστÞματοò.

¶ρθρο 2
Διαστουρωτικοß Ýλεγχοι τηò Η.Δ!.Κ.λ Α,Ε,

1. Η αρμüδια διεýθυνση τηò Ýl.ΔΙΚ.Α λξρ διασταυ-

ρþνει τα'τηροιjμενα σε αυτÞν αρχεßα συντüξεων με τα
'στοßχεßα πüυ αιιτλεß απü το Πληροφοριακü.Σýστημα
λrßJω,"ηò Ληξιαρχικþν ΠρÜξεωι üπωò αυτü τηρεßται
στοΥπουργεßο Εσωτερικþν, κατÜ τα προβλεπüμενα στο
Ξüeρ"'-ελ üπωò ουrÝ προστßθεται στο ν- 344/Ι976 (Α'

þ'μ" την παρÜγραφο 2 του Üρθρου 4 του παρüντοò
νüμου.
Ý λ οπü τον Ýλεγχο τηò παραγρüφου 1 προκιjψει

üτι Ýχει επÝλθει θüνÜßοò συνταξιοιßχου, η αρμüδια δι-

εýeυßση τηò «ΗΔl.Κ.Α. ΑΕ» προβαßνει σπιν üμεση ανα-

στολÞ ιßατÜüολτκ τηò σιjιπαξηò και τηò δυνατüτητοò

Þχr«.bουþ συ,παγüγρÜφησÞò για το συγχεκριμÝνο
λýκλ 

^ο, 
þμερþνÝι τÜυτüχρονα τον αρμüδιο ΦορÝα

ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò και τον ΕΟΠγγ,
3 Αν απü τον'ÝΙ.εγχο τηò παραγρüφου 1 προκιßψει üτι

Ýχει επισυμβεß γüμüò, διαζιjγιο, κατÜρτιση Þ λýση συμ-

φþνου συμβßωσηò, η αρμüδια διεýθυνση τηò,Η,Δl,Κ,Α,
λÝ, .υηþωυεß ßοß Ýüπγγ, προκειμÝνου να προβεß
στη σιαßbý τηò ασφαλιστικÞò κÜλυΨηò εκεßνων, που

üπþλ"οου την διüτητα του προστατευüμενου Þ εξαρ:
ßþμευου μÝλbυò και'προβαßνÝι στην_ üμεση αναστολÞ
καßοβολÞò των κÜτωθß περιγραφομÝνων παροχþν και
των ßπιδüμüτων εκεßνων, που εξαρτþιιται απü την_οι-

^δγrυ",ο^Þ 
κατÜσταση του δικαιοιßχου και εντlμερþγει

τον βαρυνüμενο ΦορÝα ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò για να

*ροü"ß ο.,ò αναγκαßεò ενÝργειεò. Ειδικüτερα:
α.'Σε περßτπωση γüμου Þ συμφþνου συμβßωσηò ανο-

στÝλλεταß η κατÜβολÞ σιjιιταξηò χηρεßαò, σιjνταξηò
Üγαμηò θυγÜτÝραò Þ üΙßλου προστατευüμενου μÝλουò,
Ξ.þ; ενημερþνεß τον βαρυνüμενο φορÝα προκειμÝ-
υου υß πρüβεß στη διακοπÞ των ασφαλιστικþν παρο-

χþν εκεþωß που λüγω γüμου Þ συμφþνου συμβßω-

δò ü.,,lχ"οαν την ιοιüτÞτÜ του προστατευüμενου Þ

"ξαbτþμενου 
μÝλουò. Για την περßτπωση του γÜμου

ßüμ'üαυürο, υπüψη εßτε η καταχþρησ!,ιτηò ληξιαρχικÞò
πρÜξηò γÜμου στο αρμüδιο ληξιαρχεßο, σýμφωνα με τα
οßο.üÝüþÝυ" στο ν. g+η/ 1976, üπωò τροποποιεßται με
ßü υΟýο ßιιτüν, εßτε η Üπρακτη πüροδοò δÝκο μηνþν



ΕΦΗΜΕΡ!Σ ΤΗΣ ΚγΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σΕΥΧοΣ ΠΡΩτο)

¶ρθρο 52
Τροποποßηση του ν. 3586/2007

Η παρ.8 του Üρθρου 10 του ν,3586/ 2007 (Α'151), üπωò
ισχýει, αντικαθßσταται ωò εξÞò:

«8. ΜÝροò των οριζομÝνων απü την παρüγραφο 2 του
παρüντοò Üρθρου Ýργων και εργασιþν, μπορεßνα ανα-
τßθενται με αποφÜσειò των Διοικητκþν Συμβουλßων των
ΦορÝων Κοινωνικfo ΑσφÜλισηò στò Τεχνικη Υιτηρεσß-
εò τουò, οποτεδÞποτε αυτü κριθεß σκüπιμο και χωρßò
να Ýχει προηγηθεß η διαδικασßα τηò παραγρÜφου 3
του παρüιποò Üρθρου, Τα ανωτÝρω Ýργα και εργασßεò
μπορεß να ανοτßθενται και με εφαρμογÞ των διατÜξε-
ων του ν.33Ι6/2005 (Α'42) και του ν. 366θ/2008 (Αº16),

με απüφαση των Διοικητικþν Συμβουλßων των ΦορÝων
Κοινωνικι]ò Ασφüλισηò και ýστερα απü εισÞγlση των
αρμüδιων υπηρεσιþν των Φ.ΚΑ. εφüσον η ετÞσια προ-
γραμματιζüμενη δαπüνη αυτþν, συμπερÞαμβανομÝνων
των αντßστοιχων μελετþν, δεν υπερβαßνει το ποσü των
εκατü χιλιÜδων (100.000,00) ευρþ, χωρßò Φ.Π.Α.»

¶ρθρο 53
Κλαδικü Λογισπκü ΣχÝδιο

Η παρ.3 του Üρθρου 2 του π.δ. 80/Ι997 (Α'68) αιπικα-
θßσταται ωò ακολοýθωò:

«3. Το Κλαδικü Λογιστικü ΣχÝδιο του Üρθρου 1, üπωò
συμπληρþνεται με το Üρθρο 2 του παρüντοò προε-
δρικοý διατÜγματοò, εφαρμοζεται απü üλουò τουò
Οργανισμοιßò Κýριαò και ΕπικουρικÞò ΑσφÜλισηò, συ-
μπεριλαμβανομÝνων και των Ταμεßων Þ λογαριασμþν
Πρüνοιαò, Αλληλοβοηθεßαò, Υγεßαò και λοιπÜ απü'|ηò
Ιανουαρßου 2008. Οι ανωτÝρω ΟργανισμοßπαρÜλληλα με
την υποχρεωτικÞ εφαρμογÞ του διπλογραφικοý συστÞ-
ματοò υποχρεοýιπαι στην κατÜρτι(πι των οικονομικþν
τουò καταστÜσεων, σýμφωνα με τα ΔιεθνÞ Λογιστι-
κÜ Πρüτυπα (Δ.Λ.Π.) απü 1ηò Ιανουαρßου του 20'15. Οι
ανωτÝρω καταστÜσειò μετÜ την ÝγκρισÞ τουò απο τα
ΔιοικητικÜ Συμβοýλια του φορÝα αναρτþνται υποχρε-
ωτικÜ στο διαδßκτυο «Πρüγραμμα Διαýγεια», σýμφωνα
με τιò διατÜξειò του ν. 38δ/2010 (Αº12). Με απüφαση
του Υπουργοý Εργασßαò, ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò και
Πρüνοιαò καθορßζεται το περιεχüμενο και κüθε σχετικü
θÝμα αναφορικÜ με τιò υπηρεσßεò που ανατßθενται και
αφοροþ στην περßπτωση γ'τηò παρ.1 του Üρθρου 8
του ν. 2042lΙθθ2 (Α'75).»

¶ρθρο 54
ΔιοικηπκÝò επιτροπÝò tKA- ΕΤΑΜ

Στο τÝλοò τηò παρ. 3 του Üρθρου 48 του ν.2676/Ι9θθ
(Αº), üπωò συμπληρþθηκε με το Üρθρο 10 του ν.
3762Ι2009 (Α175), προστßθεται εδüφιο ωò ακολοýθωò:

«Σε περßτπωση λÞξηò τηò θητεßαò του προÝδρου και
των μελþν των Τ.Δ.Ε. των Υποκαταστημüτων του ΙΚΑ-
ΕtΑΜ, αυτÞ παρατεßνετοι αυτοδßκαια μÝχρι το διορισμü
νÝων μελþν και üχι περισσüτερο απü τρßμηνο απü τη
λÞξη τηò,,

¶ρθρο 55
ΤοπικÝò ΔιοικηπκÝò ΕπιτροπÝò ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η περßπτωση 3 τηò παρ. !Α'του Üρθρου 138 του ν.
4052Ι2012 (Α'41) αιιτικαθßσταται ωò εξÞò:

«3, Η παρ. 4 του Üρθρου 33 του ν,702Ι19Π,η
εßχε καταργηθεß με το εδÜφιο γ'τηò παρ. 2 του üρθρου

8 του ν.1649/|θ86 (Αº49) και καταργÞθηκε με την παρ, 2
του Üρθρου 18 του ν. 3900/2010, επαναφΦεται σε ισχý
για τιò υποθÝσειò εκεßνεò των οποßων το ατπικεßμενο
υπερβαßνει το ποσü των δýο χιλιÜδων (2000,00) ευρþ,
καθþ και για τιò υποθÝσειò που δεν αποτιμþιπαι σε
χρÞμα, Ýχουν üμωò οικονομικÝò συνÝπειεò.»

¶ρθρο 56
Μßσθωση οκινÞτων μεταξý των φορÝων

κοινωνικÞò οσφüλισηò

1. ΜετÜ την παρ.1 του üρθρου 27 του ν.4038/2012
προστßθεται παρüγραφοò 2 και η παρÜγραφοò 2 ανα-
ριθμεßται σε 3 ωò εξÞò:

«2 Σε συμβÜσειò μßσθωσηò ακινÞτων μεταξý ΦορÝων
ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò, ΗΔΙΚΑ ΑΕ Þ Ν.Π.Δ.Δ. εποτπευü-
μενων απü το Υπουργεßο Εργασßαò, ΚοινωνικÞò Ασφü-
λισηò και Πρüνοιαò, το ετÞσιο μßσθωμα καθορßζεται Ýωò
4,8% τηò εκÜστοτε ισχýουσαò αιπικειμενικÞò αξßαò του
μισθßου Þ τηò αγοραßαò αξßαò στιò περιοχÞ που δεν
ισ;òýει το σιjστημα προσδιορισμοý τηò αξßαò των ακι-
νι]των με αιπικειμενικü κριτÞρια.

3. Στο üγδοο εδÜφιο τηò παρ.19 του üρθρου 7 του ν.

Π4lΙ1999 (Αº99), üπωò προστÝθηκε με την παρ. 3 του
Üρθρου 79 του ν.3996/20'11 (Αº70), μετÜ τη φρüση «με

αιτιολογ]μÝνη απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου,»
προστßθεται η φρÜση (που λαμβÜνεται με αυξημÝνη
πλειοψηφßα των 2/3 των παρüντων μελþν,.

2 Η διüταξη τηò παραγρüφου'l καταλαμβüνει τιò νÝεò
μισθþσειò που καταρτßζοιπαι μετü τη δημοσßευση του
νüμου αυτοý.

3. Στιò μισθþσειò ακινÞτων ιδιοκτησßαò φορÝων κοινω-
νικÞò ασφüλισηò οι διατüξειò των παραγρÜφων,l2 και
13 του Üρθρου 15 του ν.40'Ι3/2011 και του Üρθρου 27 του
ν. 4038/20'12 εφαρμοζοιπαι μüνο στην περßπτωση, που
και ο μισθωτÞò του ακινÞτου εßναι Ταμεßο ΚοινωνικÞò
Ασφüλισηò, το Δημüσιο, νομικü πρüσωπο δημοσßου δι-
καßου, OJ.A. Þ φορÝαò του ευριjτερου δημüσιου τομÝα.

¶ρθρο 57
Ημερομηνßα καταβολÞò των συντÜξεων

Η παρ.7 του Üρθρου 34 του ν.411112013 (Α'18) αντικα-
θßσταται ωò εξÞò:

«7. Απü 122013 ωò ημερομηνßα κατοβολÞò των μηνιαß-
ων συντÜξεων κýριων, επικουρικþν και μερισμÜτων των
Ασφαλιστικþν Οργανισμþν αρμοδιüτηταò του Υπουρ-
γεßου Εργασßαò, ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò και Πρüνοιαò
και του Δημοσßου ορßζεται η προτελευταßα εργüσιμη
ημÝρα του προηγοýμενου μÞνα. Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ
εξακολουθοýν να καταβÜλουν τιò συιπüξειò κατÜ την
πρþτη εργüσιμη ημÝρα κüθε μÞνο. Με κοινrι απüφαση
των Υπουργþν Οικονομικþν και Εργασßαò, ΚοινωνικÞò
ΑσφÜλισηò και Πρüνοιαò ρυθμßζεται κÜθε αναγκαßα λε-
πτομÝρεια για την υλοποßηση του παρüντοò, καθþò και
ο τρüποò εφαρμογÞò για Ασφαλιστικοýò Οργανισμοýò
που καταβÜλλουν παροχÝò που δεν ανÜγονται σε μη-
νιαßα βÜση. Απü τη δημοσßευση του νüμου αυτοý κÜθε
αντßθετη διüταξη καταργεßται.»

¶ρθρο 58
Ασφüλιση ιδιοκτητþν τουριστικþν καταλυμÜτων

1. Η παρ.5 του üρθρου θ του ν.3050/2002 (Κ Δ4),
üπωò Ýχει αντικατασταθεß με το Üρθρο 25 του ν, 3846/του ν.,1407β984 και επαναφÝρθηκε σε ισχý με το



/ 1190

2010 (Α'66) και περαιτÝρω με το üρθρο 32 του ν.4075/
2012 (^' 89), αντικαθßσταται ωò εξÞò:

«5 Ιδιοκýτεò τουριστικþν καταλυμÜτων των παρα-
γρÜφων 1 και 2 του Üρθρου 2 του ν. a60r993 (Α'118)
και του π.δ. 33/Ιθ79 (tr 10), üπωò ισχýουν, και γενικü
üλων των κυρßων και μη κυρßων καταλυμÜτων με το
ειδικü σÞμα λειτουργßαò του ΕΟΤ δυναμικüτηταò Ýωò
και πÝντε (5) δωματßων, σε ολüκληρη την Επικρüτεια,
ασφαλßζοιπαι στον ΟΓΑ"

Εφüσον τα πρüσωπα αυτü ασφαλßζονται απü Üλλη
εργασßα Þ απασχüληση σε οποιονδÞποτε ασφαλιστικü
οργανισμü Þ το Δημüσιο Þ λαμβÜνουν σιjιπαξη απü
οποιονδÞποτε ασφαλιστικü οργανισμü Þ το Δημüσιο
παραμÝνουν στην ασφÜλιστι του ασφαλιστικοý τουò
φορÝα και δεν υπÜγονται στην ασφÜλιση του ΟΓΑ»

2 Ιδιοκýτεò τουριστικþν καταλυμüτων των παραγρÜ-
φων 1 και 2 του üρθρου 2 του ν. α60/Ιθθ3 (tr 118) και του
π.δ. 33/Ι979 (Α'10), üπωò ισlòýουν, και γενικÜ üλων των
κυρßων και μη κυρßων καταλυμüτων με το ειδικü σÞμα
λειτουργßαò του ΕοΤ δυναμικüτηταò οπü Ýξι (6) μÝχρι
και δÝκα (10) δωματßων, σε üλη την Επικρüτεια, που εßναι
παρÜλληλα εγγεγραμμÝνοι στο Μητρþο Αγροτþν και
Αγροτκþν Εκμεταλλεýσεων, ασφαλßζονται υποχρεωτικÜ
στον οΓΑ

ΕÜν τα πρþωπα αυτü δεν εßναι παρüλληλα εγγε-
γραμμÝνα στο Μητρþο Αγροτþν και Αγροτικþν Εκμε-
ταλλεýσεων, ασφαλßζονται υποχ|οεωτικÜ στον ΟΑΕΕ
στην'lη ασφαλιστικÞ κατηγορßα αυτοý, με την υποχρÝ-
ωαι τηò ανÜ τριετßα μετÜβαστιò σε ανþτερη ασφαλι-
στικÞ κατηγορßα του δειßτερου εδαφßου τηò παρ. 3 του
Üρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α' 3Ι6).

Εφüσον τα πρüσωπα αυτÜ ασφαλßζοιπαι απü Ü},λη
εργασßα Þ απασχüληση σε οποιονδÞποτε ασφαλιστικü
οργανισμü Þ το Δημüσιο Þ λαμβÜνουν σιjνταξη απü
οποιονδÞποτε ασφαλιστικü οργανισμü Þ το Δημüσιο
παραμÝνουν στην ασþÜχιση του ασφαλιστικοý τουò
φορÝα και δεν υπüγοιιται στην ασφüλιση του ΟΑΕΕ.

3. Σε περßπτωση ιδιοκτησßαò Þ εκμετÜλλευσηò των
κατÜ τιò παραγρÜφουò 1 και 2 τουριστικþν καταλυμÜ-
των απü εταιρßα οποιασδÞποτε νομικÞò μορφÞò πλην
ΕΠΕ και ΑΕ, υπÜγεται κατÜ περßπτωση στην ασφüλιση
του ΟΓΑ Þ ΟΑΕΕ Ýναò εκ των εταßρων και προαιρετικü
οι λοιποß. ΕÜν οι λοιποß εταßροι δεν ασφαλßζονται σε
κανÝναν üλλον ασφαλιστικü φορÝα κýριαò ασφÜλισηò
για üλλη εργασßα Þ απασχüληση, η ασφÜλισÞ τουò
στον ΟΓΑ Þ τον ΟΑΕΕ καθßσταται υποχρεωτικÞ. Σε
περßπτωση ιδιοκτησßαò Þ εκμετÜλλευσηò τουριστικþν
καταλυμÜτων απü εταιρßα νομικÞò μορφÞò ΕΠΕ και ΑΕ,
υπüγονται στην ασφÜλιαι του ΟΑΕΕ τα μÝλη των ΕΠΕ,
καθþò και τα μÝλη του Δ.Σ. των ΑΕ που εßναι μÝτοχοι
κατÜ ποσοστü 3Ο/ο τουλüχιστον,

4. lδιοκýτεò τουριστικþν καταλυμüτων με οποιαδÞπο-
τε νομικÞ μορφÞ των παραγρÜφων 1 και 2 του Üρθρου
2 του ν. α60/Ιθθ3 (Α'118) και του π.δ. 33Λθ7θ (Α'10),
üπωò ισχýουν, και γενικÜ üλων των κυρßων και μη κυρßων
καταλυμÜτων με το ειδικü σÞμα λειτουργßαò του ΕΟΤ,
δυναμικüτηταò Ýντεκα (11) δωματßων και üνω, σε üλη
την ΕπικρÜτεια, ασφαλßζονται υποχρεωτικÜ στον ΟΑΕΕ,
στην 1η ασφαλιστικÞ κατηγορßα, με την υποχρÝωση τηò
ανÜ τριετßα μετÜβασηò σε ανþτερη ασφαλιστικÞ κατη-
γορßα του δειßτερου εδαφßου τηò παρ. 3 του Üρθρου 5
του π,δ. 258/2005 (Α' 316).

5. Απαραßτητη προýπüθεση για την υπαγωγÞ Þ,τη συ-
νÝχιστι του ασφαλιστικοý καθεστþτοò που προβλÝπεται
στον παρüντα νüμο εßναι η κατοχÞ ειδικοý σÞματοò
λειτουργßαò, με üλα τα δικαιολογτlτικü του σε ισχý.

6. Για üσουò, Ýωò την Ýναρξη ισχýοò τηò παροýσαò
διÜταξηò, ασφαλßζοιπαν στον ΟΓΑ, η ασφüλιση παρα-
μÝνει ισχυρÞ και δεν αναζητοιjνται εισφορÞ απü τον
ΟΑΕΕ. Αιπßστοιχα, η ασφÜλιση στον ΟΑΕΕ παραμÝνει
ιΦιυρÞ και δεν αναζητοιjνται εισφορÝò απü τον ΟΓΑ

7. Με τιò ωò Üνω διατÜξειò κρßνονται οι Þδη ασφαλι-
σμÝνοι ιδιοκτÞτεò τουριστικþν καταλυμÜτων στον ΟΓΑ
Þ οΑΕΕ απÞ αυτου.

¶ρθρο 59
Διοικηπκü Συμβοýλιο Ευοßου Τομεßου

ΕπικουρικÞò Ασφüλισηò (ΕτΕΑ)

1. Συνιστþνται στο Ενιαßο Ταμεßο ΕπικουρικÞò ΑσφÜλι-
σηò (ΕΤΕΑ) δýο θÝσειò Υποδιοικητþν, στιò οποßεò διορß-
ζοιπαι με απüφαση του Υπουργοý Εργασßαò, ΚοινωνικÞò
ΑσφÜλισηò και Πρüνοιαò, με τριετÞ θητεßα, πρüσωπα
που Ýχουν πτυχßο Ανþτατου Εκπαιδευτικοý Ιδρýματοò
τηò ημεδαπÞò Þ ισüτιμο πτυχßο τηò αλλοδαπÞò, καθþò
και διοικητικÞ εμπειρßα και κατÜρτιση σε διοικητικü Þ
οικονομικÜ θÝματα Þ σε θÝματα κοινωνικÞò ασφüλισηò
Þ κοινωνικÞò πολιτικÞò.

2. ¼που στην κεßμενη νομοθεσßα αναφÝρεται «Πρüε-
δροò του ΕΤΕΑ,» νοεßται εφεξÞò «ΔιοικητÞò του ΕΤΕΑ,.

3. Τον ΔιοικητÞ του ΕΤΕΑ üταν απουσιÜζει Þ κωλýε-
ται, αναπληρþνει Ýνοò απü τουò δýο ΥποδιοικητÞ. Η
αναπλÞρωση γßνεται με απüφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ

4. Οι ΥποδιοικητÞ του ΕΤΕΑ μετÝχουν χωρßò δικαßωμα
ψÞφου στιò συνεδριÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου
του ΕΤΕΑ

5. Η παρ.8 του Üρθρου 43 του ν,4052Ι2012 (Α'41)
καταργεßται και οι παρÜγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14,,l5 και
16 του ιδßου üρθρου αναριθμοιßνται σε 8, θ, 10, 11, 12, 13,

14 και 15 αντιστοßχωò.
6. Η παρ.13 του üρθρου 43 του ν,4052Ι2ýl η οποßα

αναριθμεßται σε 12, αιιτικαθßσταται ωò εξÞò:
«12. Με κοινιι απüφαση των Υπουργþν Οικονομικþν και

Εργασßαò, ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò και Πρüνοιαò, καθορß
ζονται οι αποδοχÝò του ΔιοικητÞ και των Υποδιοικητþν
του ΕΤΕΑ και με üμοια απüφαση καθορßζεται η μηνιαßα
οποζημßωση των λοιπþν προσþπων που συμμετÝχουν

στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑ»
7. Η παρ.,16 του Üρθρου 43 του ν,4052Ι2012, η οποßα

σε 15, αντικαθßσταται ωò εξÞò:
«15. Με απüφαση του Υπουργοý Εργασßαò, ΚοινωνικÞò

και Πρüνοιαò καθορßζοιπαι οι αρμοδιüτητεò
ΔιοικητÞ του ΕΤΕΑ, του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και των

του ΕΤΕΑ»
Η περßπτωση δ'τηò παρ.3 του Üρθρου 43 του ν.

αντικαθßσταται ωò εξÞò:
«δ)'Εναν εκπρüσωπο των συνταξιοιjχων που προτεßνε-

απü τιò οικεßεò δευτεροβüθμιεò οργανþσειò».

¶ρθρο 60
Ρυθμßσειò προσωπικοý - ΕΤΑΑ -

Τομεßò Μηχανικþν και ΕΔΕ
Τροποποιεßται η παρ.5 του Üρθρου 63 του ν.3863/2010

και αντικαθßσταται ωò εξÞò:
«5. Το τακτικü προσωπικü που προσλÞφθηκε Þ θα

προσληφθεß μετÜ τÞν 1.10.2008 στο ΕΤΑΑ - Τομεßò


