
Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρ-
µογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε τις
ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικό-
τητας των εργαζοµένων µεταξύ των κρατών-µελών µε
τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιω-
µάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρµογής

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στα συ-
στήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης που συν-
δέονται µε σχέση εργασίας, τα οποία παρέχουν συµπλη-
ρωµατικές συνταξιοδοτικές παροχές για τους εργαζόµε-
νους, και στους εργαζόµενους-µέλη των συστηµάτων οι
οποίοι, λόγω λήξης της σχέσης εργασίας µετακινούνται
σε άλλα κράτη-µέλη, καθώς και στους εργαζόµενους-µέ-
λη που αλλάζουν απασχόληση εντός της ελληνικής επι-
κράτειας. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στα α-
κόλουθα συστήµατα:
α) συστήµατα που καλύπτονται από τον Κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 883/2004,
β) συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης τα

οποία έχουν παύσει να δέχονται νέα ενεργά µέλη κατά
την 20ή Μαΐου 2014 και τα οποία παραµένουν κλειστά
σε νέα µέλη,
γ) στα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης

τα οποία υπόκεινται σε µέτρα που συνεπάγονται την πα-
ρέµβαση αρµόδιων κατά περίπτωση εποπτικών ή δικαστι-

κών αρχών και τα οποία στόχο έχουν να διαφυλάξουν ή
να αποκαταστήσουν την οικονοµική τους κατάσταση,
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών εκκαθάρισης. Η
εξαίρεση αυτή δεν παρατείνεται πέραν του τέλους της
παρέµβασης,
δ) συστήµατα εγγυήσεων σε περιπτώσεις αφερεγγυό-

τητας,
ε) σε κατ’ αποκοπή πληρωµή του εργοδότη προς τον

εργαζόµενο κατά το πέρας της εργασιακής σχέσης του,
η οποία είναι άσχετη προς τη σύνταξη.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στις
παροχές αναπηρίας και/ή επιζώντων που συνδέονται µε
τα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, εξαι-
ρουµένων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 που αφο-
ρούν τις παροχές επιζώντων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται για τις πε-
ριόδους απασχόλησης των εργαζοµένων που πραγµατο-
ποιούνται µετά την 21η Μαΐου 2018.

Άρθρο 3 
Ορισµοί

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί: 
α) «συµπληρωµατική σύνταξη»: η συµπληρωµατική συ-

νταξιοδοτική παροχή λόγω αποχώρησης που προβλέπε-
ται από τους κανόνες που διέπουν τα συστήµατα συ-
µπληρωµατικής συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν θεσπι-
στεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και πρακτική,
β) «σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης»:

κάθε επαγγελµατικό σύστηµα που χορηγεί συµπληρω-
µατική σύνταξη λόγω αποχώρησης σε εργαζόµενους και
συνδέεται µε σχέση εργασίας και το οποίο προορίζεται
για τη χορήγηση συµπληρωµατικής σύνταξης σε εργαζό-
µενους,

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΓ΄, 8 Νοεµβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

«Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή
της κινητικότητας των εργαζοµένων µεταξύ των κρατών-µελών, µε τη βελτίωση της απόκτησης και της

διατήρησης δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις



γ) «ενεργά µέλη συστήµατος»: οι εργαζόµενοι οι οποί-
οι, βάσει της τρέχουσας σχέσης εργασίας, έχουν ή πρό-
κειται να έχουν, αφού εκπληρώσουν τους όρους απόκτη-
σης, δικαίωµα για συµπληρωµατική συνταξιοδοτική πα-
ροχή µε βάση τα οριζόµενα από το σύστηµα συµπληρω-
µατικής συνταξιοδότησης,
δ) «περίοδος αναµονής»: το χρονικό διάστηµα της α-

πασχόλησης, που απαιτείται είτε βάσει της κείµενης νο-
µοθεσίας είτε από τους κανόνες του συστήµατος συ-
µπληρωµατικής συνταξιοδότησης είτε από τον εργοδό-
τη, προκειµένου ο εργαζόµενος να έχει τις προϋποθέ-
σεις για να υπαχθεί στο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα του
συστήµατος,
ε) «περίοδος θεµελίωσης»: το χρονικό διάστηµα της ε-

νεργής συµµετοχής σε ένα σύστηµα συµπληρωµατικής
συνταξιοδότησης, που απαιτείται είτε από την κείµενη
νοµοθεσία είτε βάσει των κανόνων του συστήµατος για
τη θεµελίωση σωρευµένων δικαιωµάτων συµπληρωµατι-
κής συνταξιοδότησης,
στ) «θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα»: όλα

τα σωρευµένα δικαιώµατα συµπληρωµατικής συνταξιο-
δότησης που έχουν αποκτηθεί µετά την εκπλήρωση των
εκάστοτε όρων απόκτησης, σύµφωνα µε τους κανόνες
του συστήµατος συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης και
της κείµενης νοµοθεσίας,
ζ) «αποχωρών εργαζόµενος»: το ενεργό µέλος ενός

συστήµατος συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης του ο-
ποίου η τρέχουσα σχέση εργασίας τερµατίζεται για λό-
γους ανεξάρτητους από τη συµπλήρωση προϋποθέσεων
λήψης συµπληρωµατικής παροχής από το σύστηµα και
το οποίο µετακινείται µεταξύ κρατών-µελών ή και εντός
της ελληνικής επικράτειας,
η) «εν αναµονή δικαιούχος»: το πρώην ενεργό µέλος

ενός συστήµατος συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης
που έχει θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στο
σύστηµα και δεν του έχει καταβληθεί ακόµη συµπληρω-
µατική σύνταξη από το εν λόγω σύστηµα,
θ) «αδρανοποιηµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα»: τα

θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που διατηρού-
νται στο σύστηµα, στο οποίο σωρεύθηκαν από έναν εν α-
ναµονή δικαιούχο,
ι) «αξία αδρανοποιηµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµά-

των»: η κεφαλαιουχική αξία που έχει δηµιουργηθεί από
τα αδρανοποιηµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και η ο-
ποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το
σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης και την
κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 4
Όροι απόκτησης δικαιωµάτων 
σε συνταξιοδοτική παροχή

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ) 

1. Όταν ορίζεται περίοδος θεµελίωσης για την απόκτη-
ση δικαιώµατος ή περίοδος αναµονής ή και τα δύο, η
συνδυασµένη συνολική περίοδος δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα τρία (3) έτη για τους αποχωρούντες εργαζοµέ-
νους.

2. Όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για τη θεµε-
λίωση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, το εν λόγω όριο
δεν υπερβαίνει το 21ο έτος για τους αποχωρούντες ερ-
γαζοµένους.

3. Όταν ο αποχωρών εργαζόµενος δεν έχει θεµελιώ-
σει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα κατά τη λήξη της εργα-
σιακής σχέσης:
α) εφόσον το σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδό-

τησης ή ο εργοδότης φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, επι-
στρέφονται, κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, οι ει-
σφορές που καταβλήθηκαν από τον αποχωρούντα εργα-
ζόµενο ή για λογαριασµό του,
β) εφόσον ο αποχωρών εργαζόµενος φέρει τον επεν-

δυτικό κίνδυνο, επιστρέφονται, κατά τη λήξη της εργα-
σιακής σχέσης είτε οι εισφορές που καταβλήθηκαν από
τον αποχωρούντα εργαζόµενο ή για λογαριασµό του εί-
τε η σωρευµένη αξία των επενδύσεων που προέκυψε α-
πό αυτές τις εισφορές.

Άρθρο 5
Διατήρηση των αδρανοποιηµένων 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)

1. Οι αποχωρούντες εργαζόµενοι διατηρούν τα θεµε-
λιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατά τους στο σύστηµα
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης στο οποίο αποκτή-
θηκαν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4. Η αξία αυ-
τών των δικαιωµάτων υπολογίζεται στο χρονικό σηµείο
λήξης της σχέσης εργασίας στην οποία αφορούν, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα α-
πό το σύστηµα, και ορίζεται ως αρχική αξία.

2. Η µεταχείριση των αδρανοποιηµένων συνταξιοδοτι-
κών δικαιωµάτων των αποχωρούντων εργαζοµένων και
των επιζώντων δικαιούχων τους, καθώς και της αξίας αυ-
τών των δικαιωµάτων, είναι σύµφωνη µε την αξία των δι-
καιωµάτων των ενεργών ασφαλισµένων ή την εξέλιξη
των καταβαλλόµενων συνταξιοδοτικών παροχών ή γίνε-
ται µε άλλα µέσα, όπως:
α) µε τη διασφάλιση της ονοµαστικής αξίας των αδρα-

νοποιηµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, όταν αυτά
αποκτώνται ως δικαίωµα σε ονοµαστικό ποσό,
β) µε την προσαρµογή της αξίας των αδρανοποιηµέ-

νων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων εφαρµόζοντας είτε
επιτόκιο ενσωµατωµένο στο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα
ή αποδόσεις επενδύσεων προερχόµενες από το συντα-
ξιοδοτικό πρόγραµµα, όταν η αξία των σωρευµένων συ-
νταξιοδοτικών δικαιωµάτων αλλάζει στο χρόνο, ή
γ) µε την προσαρµογή της αξίας των αδρανοποιηµέ-

νων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων εφαρµόζοντας ποσο-
στό του πληθωρισµού ή µεταβολή του επιπέδου των µι-
σθών ή άλλο δείκτη, όταν η αξία των εν γένει σωρευµέ-
νων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων συνδέεται µε παρό-
µοιους δείκτες. Στην περίπτωση αυτή για την αναπρο-
σαρµογή δύνανται να προβλέπονται αναλογικοί περιορι-
σµοί.

3. Ο τρόπος µεταχείρισης των αδρανοποιηµένων συ-
νταξιοδοτικών δικαιωµάτων των αποχωρούντων εργαζο-
µένων και των επιζώντων δικαιούχων τους, καθώς και
της αξίας αυτών των δικαιωµάτων περιγράφεται µε σα-
φήνεια στους κανόνες που διέπουν το σύστηµα συµπλη-
ρωµατικής συνταξιοδότησης. 

4. Το σύστηµα δύναται, µε τη συγκατάθεση του εργα-
ζόµενου και κατόπιν ενηµέρωσής του, µεταξύ άλλων και
για οφειλόµενες επιβαρύνσεις, να καταβάλλει στον απο-
χωρούντα εργαζόµενο εφάπαξ ποσό ισοδύναµο µε την
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αξία των θεµελιωµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων,
στο βαθµό που η αξία των θεµελιωµένων συνταξιοδοτι-
κών δικαιωµάτων δεν υπερβαίνει σε ύψος ένα συγκεκρι-
µένο ποσό. Το ύψος του ποσού αυτού ορίζεται σε δύο χι-
λιάδες (2.000) ευρώ, το οποίο και αναπροσαρµόζεται ε-
τησίως µε το µέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιµών Κατανα-
λωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αρχής γενοµέ-
νης το 2020. Ο σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει
από τους κατ’ έτος προαναφερόµενους δείκτες δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερος από ένα (1).

Άρθρο 6
Ενηµέρωση ενεργών µελών και εν αναµονή δικαιούχων

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)

1. Τα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης
ενηµερώνουν τα ενεργά µέλη, µετά από αίτησή τους, για
τις συνέπειες που επιφέρει στα δικαιώµατά τους η ενδε-
χόµενη λήξη της απασχόλησής τους.
Ειδικότερα, ενηµερώνουν για:
α) τους όρους απόκτησης δικαιωµάτων συµπληρωµατι-

κής συνταξιοδοτικής παροχής στο σύστηµα και τις συνέ-
πειες της εφαρµογής τους, 
β) την αξία των θεµελιωµένων συνταξιοδοτικών δικαι-

ωµάτων τους ή εκτίµηση των θεµελιωµένων συνταξιοδο-
τικών δικαιωµάτων που έχει διενεργηθεί το ανώτερο δώ-
δεκα (12) µήνες πριν από την ηµεροµηνία της αίτησης,
και 
γ) τους όρους της µελλοντικής µεταχείρισης των α-

δρανοποιηµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.
Αν το σύστηµα παρέχει στον αποχωρούντα εργαζόµε-

νο τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ποσού ισοδύναµου
µε την αξία των θεµελιωµένων συνταξιοδοτικών δικαιω-
µάτων του, στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαµβάνεται
και γραπτή δήλωση ότι το µέλος θα πρέπει να εξετάσει
τη δυνατότητα να λάβει συµβουλές για να επενδύσει το
εφάπαξ ποσό για συνταξιοδοτικές παροχές. 

2. Το σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης ε-
νηµερώνει τους εν αναµονή δικαιούχους και τους επιζώ-
ντες δικαιούχους τους, µετά από αίτησή τους, για τα ε-
ξής:
α) την αξία των αδρανοποιηµένων συνταξιοδοτικών δι-

καιωµάτων τους ή εκτίµηση των αδρανοποιηµένων συ-
νταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους που έχει διενεργηθεί
κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) µήνες πριν από την ηµε-
ροµηνία της αίτησης, και
β) τους όρους που διέπουν τη µεταχείριση των αδρα-

νοποιηµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.
3. Η ενηµέρωση παρέχεται γραπτά, µε σαφή τρόπο,

κατά µέγιστο µία φορά το χρόνο και εντός εύλογης χρο-
νικής περιόδου από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγρά-
φους 1 έως 3 ισχύουν µε την επιφύλαξη και επιπροσθέ-
τως των υποχρεώσεων των Ταµείων Επαγγελµατικής Α-
σφάλισης, που απορρέουν από τις διατάξεις που ισχύ-
ουν για την επαγγελµατική ασφάλιση.

Άρθρο 7

Αν ο εργαζόµενος – ασφαλισµένος αλλάξει επαγγελ-
µατική δραστηριότητα και µεταφέρει τα δικαιώµατά του
σε άλλο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης, που λει-
τουργεί στο χώρο της νέας απασχόλησής του, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει την επαγ-

γελµατική ασφάλιση, η µε αριθµ. Φ.Επαγγ.Α-
σφ./43/13.11.2003 (Β΄ 1703) υπουργική απόφαση και οι
καταστατικές διατάξεις του κάθε Ταµείου Επαγγελµατι-
κής Ασφάλισης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αν ο ασφαλι-
σµένος δεν ζητήσει τη µεταφορά των δικαιωµάτων του
σε άλλο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου
5.

Άρθρο 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 9
Τροποποίηση του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66)
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 µέχρι την 31η Ιουλίου
2019 ο επιτηρητής της παραγράφου 2 µπορεί να αντικα-
θίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της
Σχολής Δυτών Καλύµνου και αν δεν υπάρχει τέτοιος, α-
πό κάτοχο άδειας δύτη ή από µαθητευόµενο δύτη.»

Άρθρο 10
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού στα στελέχη 

Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και για ό-
σο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διά-
στηµα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται ε-
φάπαξ χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά µε-
ταξύ των µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λά-
βουν µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 µισθο-
λογικές διατάξεις και των µηνιαίων αποδοχών που πράγ-
µατι τους κατεβλήθησαν µε βάση το άρθρο 86 του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246). Το χρηµατικό ποσό του προηγού-
µενου εδαφίου υπολογίζεται µε αναφορά στο χρονικό
διάστηµα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-
θνικής Άµυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδι-
κασία, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κρα-
τήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε την
καταβολή του ποσού της προηγούµενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις απο-
δοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι ο-
ποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

Άρθρο 11
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού 

στο Ιατρικό Προσωπικό

1. Στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόµενους Ια-
τρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το
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χρονικό διάστηµα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016
καταβάλλεται, πλην της αποζηµίωσης εφηµεριών, εφά-
παξ χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά µετα-
ξύ των µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λά-
βουν µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 µισθο-
λογικές διατάξεις, και των µηνιαίων αποδοχών που
πράγµατι τους κατεβλήθησαν µε βάση τις διατάξεις του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).Το χρηµατικό ποσό του προηγού-
µενου εδαφίου υπολογίζεται µε αναφορά στο χρονικό
διάστηµα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπό-
µενες από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλ-
λο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε την καταβολή του ποσού
της προηγούµενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις απο-
δοχές των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., Ιατρών Δηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., Επικουρικών Ιατρών και Ειδικευόµενων Ιατρών, οι
οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 12
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού στα µέλη Δ.Ε.Π.,

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. 
και σε λοιπό προσωπικό

1. Στα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαι-
δευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτι-
κό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγω-
γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα
µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και
του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα µέλη του Διδακτικού και Ειδι-
κού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησια-
στικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδι-
κούς Λειτουργικούς Επιστήµονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητι-
κών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του
άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καθώς και των ε-
ρευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ι-
δρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Α-
θηνών, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 κα-
ταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί
στη διαφορά µεταξύ των µηναίων αποδοχών που θα δι-
καιούνταν να λάβουν µε βάση τις ισχύουσες κατά την
31.7.2012 µισθολογικές διατάξεις και των µηνιαίων απο-
δοχών που πράγµατι τους κατεβλήθησαν µε βάση τις
διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηµατικό ποσό του
προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε αναφορά στο
χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περί-
πτωση συναρµόδιου υπουργού καθορίζεται ο χρόνος, η
διαδικασία, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατά-
ξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά
µε την καταβολή του ποσού της προηγούµενης παρα-
γράφου.

3.  Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις απο-
δοχές των µελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι

οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 13
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού στα µέλη 

του µόνιµου καλλιτεχνικού προσωπικού 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

1. Στα µέλη του µόνιµου καλλιτεχνικού προσωπικού
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχή-
στρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενερ-
γεία κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως και
31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό, που
αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ των µηνιαίων αποδοχών
που θα δικαιούνταν να λάβουν µε βάση τις ισχύουσες
κατά την 31.7.2012 µισθολογικές διατάξεις και των µηνι-
αίων αποδοχών που πράγµατι τους κατεβλήθησαν µε βά-
ση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηµατικό ποσό
του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε αναφορά
στο χρονικό διάστηµα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται ο χρόνος, η δια-
δικασία, οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις
κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε
την καταβολή του ποσού της προηγούµενης παραγρά-
φου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις απο-
δοχές των µελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι
οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 14
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού 

στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα µέλη 
του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.

1. Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα µέλη του κύ-
ριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονι-
κό διάστηµα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014 καταβάλλε-
ται εφάπαξ χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί στο υπόλοι-
πο ήµισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις
διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Το χρηµατικό πο-
σό του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε αναφο-
ρά στο χρονικό διάστηµα από 1.8.2012 έως και
30.6.2014.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόµενες
από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο ανα-
γκαίο ζήτηµα, σχετικά µε την καταβολή του ποσού της
προηγούµενης παραγράφου.

Άρθρο 15
Καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού 

σε συνταξιούχους

1. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού
των άρθρων 10 έως 14 καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό

4



ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της µηνιαίας
σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν
µεσολαβήσει οι µισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012
και αυτής που πράγµατι τους κατεβλήθη κατ' εφαρµογή
των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα
στο π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). Το χρηµατικό αυτό ποσό υ-
πολογίζεται µε αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατη-
γορία συνταξιούχων χρονικά διαστήµατα, που προβλέ-
πονται στα άρθρα 10 έως 14 και µέχρι το χρονικό σηµείο
υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλε-
πόµενες από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα, σχετικά µε την καταβολή του
χρηµατικού ποσού της προηγούµενης παραγράφου.

3. Η καταβολή του ποσού της προηγούµενης παραγρά-
φου δεν επηρεάζει, το ύψος της καταβαλλόµενης σύ-
νταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισµό
και την αναπροσαρµογή που προβλέπεται στο άρθρο 14
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Άρθρο 16
Ρύθµιση ζητηµάτων αναδοχής οφειλών 

επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου
109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), προστίθενται εδάφια ως ε-
ξής:

«Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης επέρχε-
ται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από το δήµο των κα-
τά την ηµεροµηνία αυτή βεβαιωµένων οφειλών, της υπό
εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δηµόσιο και προς τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, κατά το ποσό που αναλαµ-
βάνεται. Ο δήµος καθίσταται πλέον ο µοναδικός υπόχρε-
ος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται και η
υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα µε την υπό εκ-
καθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική,
ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών
αυτών. Εµπράγµατες ασφάλειες και αναγκαστικά µέτρα
είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης
ή/και των συνυπόχρεων µε αυτήν προσώπων για τις ο-
φειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή
διασφαλιστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε

τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46
του ν. 4174/2013, ή και µε προϊσχύουσες του νόµου αυ-
τού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
που ο δήµος αναλαµβάνει το σύνολο των οικείων, των
µέτρων, οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα µε
οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δηµόσιο και
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οφειλές της υ-
πό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυ-
πεύθυνα µε αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν
επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του δηµοτικού συµ-
βουλίου περί αναδοχής οφειλών διακόπτει το χρόνο πα-
ραγραφής αυτών.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
15 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης επέρχε-
ται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον οικείο
Ο.Τ.Α. των κατά την ηµεροµηνία αυτή βεβαιωµένων ο-
φειλών, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δηµό-
σιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κατά το
ποσό που αναλαµβάνεται. Ο οικείος Ο.Τ.Α. καθίσταται
πλέον ο µοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των ο-
φειλών που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρη-
ση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους.
Τα συνυπόχρεα µε την υπό εκκαθάριση πρόσωπα απαλ-
λάσσονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για
την καταβολή των οφειλών αυτών. Εµπράγµατες ασφά-
λειες και αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που έχουν λη-
φθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων
µε αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται
ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά µέτρα που έ-
χουν επιβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρά-
φων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και µε
προϊσχύουσες του νόµου αυτού διατάξεις, αίρονται υπο-
χρεωτικά στις περιπτώσεις που ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαµ-
βάνει το σύνολο των οικείων των µέτρων οφειλών. Ήδη
καταβληθέντα ή εισπραχθέντα µε οποιονδήποτε τρόπο
ποσά, από το Ελληνικό Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς, για τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχεί-
ρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα µε αυτήν πρό-
σωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η έκδο-
ση απόφασης του οικείου συµβουλίου περί αναδοχής ο-
φειλών διακόπτει το χρόνο παραγραφής αυτών.»

3. Η έναρξη ισχύος των προηγούµενων παραγράφων
είναι η 31.7.2017.
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Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα
άρθρα 1 έως 8 που ισχύουν από την 21η Μαΐου του 2018
και το άρθρο 16 που ισχύει από την 31η Ιουλίου του 2017.
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