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ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     Αθήνα          03/07/2014 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε57/22 
 
      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
       ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
              
     ΠΡΟΣ: 
     Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄  
       
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
     Ως ο συνημμένος πίνακας 
     διανομής 

 
ΘΕΜΑ :  « Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις του    
                    ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, αναστολή λήψης αναγκαστικών 

μέτρων μέχρι 30/06/2015 ». 
 
ΣΧΕΤ. :    Εγκ. 45/01, 102/01, 4/02, 84/02, 81/03, 32/04, 64/07, 55/09 & 80/11. 

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 20 του 

Ν.4267/2014 (ΦΕΚ 137/τ.Α′/2014), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία 
λήψης αναγκαστικών μέτρων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.3996/2001 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 170/2011) παρατείνεται μέχρι τις 30/06/2015, υπό τον όρο της 
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2014 και σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 
                Μετά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που είχαν 
δοθεί με την σχετική Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 80/2011, οι οποίες αφορούσαν τη 
χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις όλης 
της χώρας, που δραστηριοποιούνται στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, με 
παράταση της προθεσμίας αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων έως 
30/06/2015. 
           Εξυπακούεται ότι στις ανωτέρω επιχειρήσεις θα χορηγούνται 
αποδεικτικά βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (με χειρόγραφη 
διαδικασία κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί χορήγησης βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενημερότητας) όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη 
Εγκύκλιο, « χωρίς να εξετάζεται η καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών 
εισφορών περιόδων απασχόλησης έως 31/12/2010, με απαραίτητη προϋπόθεση να 
έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα οι εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και 
εντεύθεν και να έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες Α.Π.Δ » υπό τον όρο της 
καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/1/2014 και μετά. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία, μέρος ή το σύνολο των εισφορών 
αυτών δεν έχει  καταβληθεί ή έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα θα πρέπει, για να 
χορηγηθεί η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, να εξοφληθούν οι 
ανωτέρω εισφορές από 1/1/2014 και εφεξής με τα αναλογούντα σ’ αυτές 
πρόσθετα τέλη κατά τον μήνα καταβολής τους. 

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 63 του 
Ν.3996/2011 έληγε 31/12/2013. 

                                   Η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων για τις εν λόγω επιχειρήσεις 
θα τηρείται μέχρι και 30/06/2015. Από 1/7/2015 θα εφαρμοσθεί πάλι η 
γνωστή διαδικασία, που προβλέπεται στην εγκύκλιο 45/01 & 97/11 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της οφειλής της επιχείρησης, τη  ρύθμιση 
αυτής κλπ. 

               Για την χορήγηση της χειρόγραφης ασφαλιστικής ενημερότητας θα 
χρησιμοποιούνται τα έντυπα που είχαν κοινοποιηθεί με την ανωτέρω σχετική 
εγκύκλιο συμπληρώνοντας και τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρ. 2 άρθρο 20 
Ν. 4267/2014 ( 63 του Ν. 3996/2011 όπως ισχύουν μετά από την παρ. 2 άρθ. 
20 Ν. 4267/14).    

Λόγω της αναστολής καταβολής των μέχρι 31/12/2010 οφειλών και 
της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων έως 30/06/2015, σύμφωνα με τις 
κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν ακολουθείται μέχρι την ημερομηνία αυτή  
η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία λήψης των 
αναγκαστικών μέτρων, για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές τους, 
υπό την προϋπόθεση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες (μηνιαίες) 
ασφαλιστικές τους εισφορές από 1/1/2011 και εφεξής . 

                                  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι  οδηγίες που είχαν δεθεί 
με την Εγκ. 80/2011. 

 
 
Συν/να :  2  φύλλα 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Κ.Ε.Α.Ο. 
 
 

 
 
 

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
 
1.  Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Οικονομικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών 
και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Δημ. 
επιχειρήσεων κ.α.). 

 
2.  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
     Γ.Γ.Κ.Α. 
     Σταδίου 29 - 10110  ΑΘΗΝΑ 
 
3.  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
    Ακαδημίας 7 - 10671 ΑΘΗΝΑ 
 
4.  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
    Καποδιστρίου 24 - 10682 ΑΘΗΝΑ 
 
5.  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
    Ακαδημίας & Γεναδίου 8 - 10678 ΑΘΗΝΑ 
 
6.  Γ.Σ.Ε.Ε.  
    28ης Οκτωβρίου 69 - 10434 ΑΘΗΝΑ 
 
7.  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
    Μασσαλίας 1 & Σόλωνος - 10680 ΑΘΗΝΑ 
 
8.  Ο.Α.Ε.Δ. - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
      Εθν. Αντίστασης 8 - 17456 ΑΛΙΜΟΣ 
 
9.  Επιτροπή Εξυγίανσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων 

 Λ. Δημοκρατίας  73 – 18863 Πέραμα  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 137
 12 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4267

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμε−
τάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/93/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης−πλαίσιο 2004/ 68/
ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Άρθρο 2
(Άρθρο 17 παρ. 3 της Οδηγίας)

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα 
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου 
μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η 
ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται 
πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον 
τόπο εγκατάστασής τους.»

Άρθρο 3
(Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας)

Η περίπτωση η΄ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής:

«η) πράξη δουλεμπορίου, εμπορίας ανθρώπων, σωμα−
τεμπορίας, διενέργειας ταξιδιών με σκοπό την τέλεση 
συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανη−
λίκου, βιασμού ή κατάχρησης σε ασέλγεια, σε βάρος 
ανηλίκου, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων 
σε ασέλγεια σε βαθμό κακουργήματος, πορνογραφίας 
ανηλίκων, πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, μα−
στροπείας σε βάρος ανηλίκου ή ασέλγειας με ανήλικο 
έναντι αμοιβής».

Άρθρο 4
(Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας)

Στην παρ. 1 του άρθρου 67 του Ποινικού Κώδικα προ−
στίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη 
πράξη των άρθρων 336, 338 παράγραφος 1, 339, 342 
παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α που 
τελέσθηκε σε βάρος ανηλίκου, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκη−
σης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον 
αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για 
χρονικό διάστημα ενός μέχρι πέντε ετών.

Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για οποιαδήποτε 
αξιόποινη πράξη του προηγούμενου εδαφίου, το δι−
καστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά μόνιμη απαγόρευση 
επαγγελματικής δραστηριότητας που έχει τα αναφε−
ρόμενα στο εδάφιο αυτό χαρακτηριστικά.»

Άρθρο 5
(Άρθρο 15 παρ. 2 της Οδηγίας)

Η παρ. 6 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα αντικα−
θίσταται ως εξής:

«6. Η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 
343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α, 
όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται 
μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος 
μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία 
έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.»

Άρθρο 6
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 187Β του Ποινικού 
Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που 
τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση 
του άρθρου 187 ή από υπαίτιους των άρθρων 323Α, 348Α, 
348Β, 348Γ, 349 και 351, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, 
αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, μπορεί, ύστε−
ρα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει 
προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του 
νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με αμοιβή 
προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συμμετο−
χής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες, εφόσον η 
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και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί 
η κατά τα ανωτέρω δήλωση.

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 110Β του 
Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως 
εξής:

«Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187Α, η 
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή 
σε καταδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πά−
σχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας 
γίνεται, μετά από αίτηση του καταδίκου, από το αρμό−
διο συμβούλιο πλημμελειοδικών, το οποίο διατάσσει 
ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

12. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως 
ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187 Α, η 
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή 
σε υποδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πά−
σχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας 
γίνεται, μετά από αίτηση του υποδίκου, από το αρμόδιο 
δικαστικό όργανο, το οποίο διατάσσει ειδική πραγμα−
τογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

13. Η παράγραφος 8 του άρθρου 17Β (κλήρωση των 
συνθέσεων) του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35) καταργείται.

Άρθρο 20

1. Στις Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Σύρου Α.Ε. χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενη−
μερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξε−
ων της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι τις 30.6.2017, υπό 
την προϋπόθεση της μηνιαίας καταβολής ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,70% των καθυστερούμενων 
ασφαλιστικών οφειλών περιόδων απασχόλησης μέχρι 
τις 30.4.2014 μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, 
προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, τα οποία κεφαλαιο−
ποιούνται την ίδια ως άνω ημερομηνία, καθώς και της 
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
από 1.5.2014 και εφεξής.

Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προη−
γούμενο εδάφιο: 

α) αναστέλλονται κατά της επιχείρησης, καθώς και 
των κατά το νόμο υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως 
κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις 
διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές 
τους στους ασφαλιστικούς φορείς,

β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ−
θύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει,

γ) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

2. Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέ−
τρων της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 
170) παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2015, υπό τον όρο της 
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
από την 1.1.2014.

Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγού−
μενο εδάφιο αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των 
οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΔΑ: 7Ε284691ΩΓ-7ΩΛ
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