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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
Αθήνα,        28/03/2019 
 
Αριθ.  Πρωτ.       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σ81/6/390249    ΑΡ.: 15 
 
ΠΡΟΣ:  
Αποδέκτες του Πίνακα Α’  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018    
(ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51». 
 

 
 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 τ. 

Α’/03-12-2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», καθώς και το 

με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.5955/143/08-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί αντιμετώπισης 

των περιπτώσεων αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών της παρ. 3 του 

άρθρου 29 του α.ν. 1846/51, οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των 

λαβόντων μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

Συνεπώς, οι αποφάσεις Διευθυντή με τις οποίες καταλογίστηκαν ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων τα οποία χορηγήθηκαν για την ως άνω 

αιτία μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα 

πρέπει να τροποποιηθούν και τα ποσά αυτά να αναζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 

103 του ν.4387/2016 και, βάσει της ως άνω διάταξης, άτοκα, ανεξάρτητα από το 

χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. 

 
Συν/να: ΦΕΚ 178 τ. Α’ (3 φύλλα)                           Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Έγγραφο Φ.80.000/οικ.5955/143/             ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
08-02-19 ΥΠΕΚΑΑ (1 φύλλο)                                                                    
                                                                   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ       
 
      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                           
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤ.  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                               
 
    ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ  
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4578 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες 

διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤAΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕIΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 

Άρθρο 1

Αντικατάσταση του άρθρου 39 

του ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, 
από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κα-
ταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, 
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται 
ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή κα-
ταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του 
ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%.

Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 
διαμορφώνεται σε 13,33%, με την επιφύλαξη του δεύτε-
ρου εδαφίου της παραγράφου 3.

2.α. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μη-
νιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση 
το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση 
δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό 
έτος.

Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπο-
λογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 
καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγού-
μενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές ει-

σφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά 
υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου 
αποτελέσματος.

Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη 
προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά 
τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινό-
μενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της 
εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους 
σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα 
μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται 
τα ειδικότερα θέματα των κανόνων προσδιορισμού της 
βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δρα-
στηριότητα, καθώς και ο τρόπος είσπραξης.

β. Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλε-
ται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν 
τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης 
βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει 
του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 
Tο ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του 
οποίου θα εισφέρει και το χρονικό διάστημα εφαρμο-
γής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την ως 
άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο 
ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.

Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του 
άρθρου 98.

Η νέα βάση υπολογισμού αρχίζει να εφαρμόζεται 
από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής 
της αίτησης και παύει να ισχύει είτε από τον επόμενο 
μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας 
αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου είτε αυτοδικαίως 
και πριν από την παρέλευση του επιλεγέντος, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος, εφόσον προ-
κύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου 
εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα. Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

3. Από 1.1.2017 η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού 
επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμε-
νο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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υπάλληλο, καθώς και με την ύπαρξη αντιγράφου πα-
ραλαβής ταχυμεταφορέα ή δελτίου αποστολής. Ειδικά 
για την εκκαθάριση παροχών προς ασφαλισμένους δεν 
απαιτούνται οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα 
αντίστοιχα παραστατικά.

10. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος εκ-
καθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

11. Εκκαθαρίσεις και πληρωμές ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θεωρούνται 
νόμιμες.

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

13. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομι-
κών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή της εκκαθάρισης και πληρωμής ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ 
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 13

Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Σε δίκες που αφορούν αξιώσεις ή υποχρεώσεις των 
κλάδων υγείας που μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31), την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41) και το εδάφιο 1β της υποπαραγράφου ΙΒ.1 της 
παρ. ΙΒ΄ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
στις οποίες διάδικος είναι το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, 
ή/και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να νομιμοποιείται 
στη διεξαγωγή των δικών αυτών και η νομιμοποίηση 
αυτή περιλαμβάνει και την άσκηση ένδικων μέσων, μέ-
χρι και την αμετάκλητη περάτωσή τους. Η νομική θέση 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις δίκες αυτές δεν θίγεται. Οι αποφάσεις 
δεσμεύουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκτελούνται υπέρ και εις 
βάρος του.

2. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις 
εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
δίκες.

Άρθρο 14

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων 

του πρώην ΟΓΑ

1. Η ηλικία των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και των 
μελών οικογενείας τους αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179). 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν 
και τις αιτήσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος ενώπιον της διοίκησης, σε οποιοδήποτε 
στάδιο. 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81) κα-
ταργείται. 

Άρθρο 15

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ 

του Υπουργείου Οικονομικών

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5) προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, εδάφια ως εξής: 

«Μέχρι την πλήρη ένταξη του προηγούμενου εδαφίου, 
η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί και υποστηρίζει 
το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ για τη χορήγηση 
των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα. Οι λεπτομέρειες 
της συνεργασίας αυτής καθορίζονται σε σχετικό πρωτό-
κολλο συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή του ΕΦΚΑ και 
του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών.». 

Άρθρο 16

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης 

των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων 

του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις 

προ του ν. 4387/2016

1. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, 
για τις οποίες εφαρμόζονται οι προγενέστερες του 
ν. 4387/2016 διατάξεις, αν ο χρόνος ασφάλισης στον 
κλάδο κύριας σύνταξης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζεται 
με το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων 
του ίδιου Ταμείου, ο οποίος είναι λιγότερος από είκοσι 
πέντε (25) έτη, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης 
το ποσό που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις 
του πρώην Ταμείου, και 

β) Για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυντα-
ξιούχων επιπλέον ποσό ίσο με το 1/25 του ποσού της 
προσαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές 
διατάξεις του πρώην Ταμείου για είκοσι πέντε (25) έτη 
ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων. 

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στον κλάδο Μονο-
συνταξιούχων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 
(6) μηνών και μικρότερο του ενός (1) έτους λογίζονται 
ως εισφορές ενός (1) έτους. 

2. Ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλ-
λει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 12.5.2016, η οποία 
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, καθώς και συνταξιούχοι του 
ίδιου Ταμείου μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι οποί-
οι κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συνταξιο-
δοτική παροχή από τον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων 
λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο, 
λαμβάνουν προσαύξηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μόνο για τα έτη που έχουν καταβάλει εισφορές στον Κλά-
δο Μονοσυνταξιούχων. Κατά τον επανυπολογισμό των 
ήδη καταβεβλημένων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων του 
προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν προσαύξηση μόνο 
για τα έτη που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον Κλάδο 
αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

Άρθρο 17

Αντιμετώπιση αχρεωστήτως 

καταβληθεισών παροχών

Για τις παροχές της παρ. 3 του άρθρου 29 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς 
υπαιτιότητά των λαβόντων μετά από απόφαση της Το-
πικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναζη-
τούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
επιστρέφονται άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο χορή-
γησής τους και έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων. 
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Τυχόν ήδη επιστραφέντα ποσά από τους συνταξιούχους 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεν αναζητούνται από 
αυτούς.

Άρθρο 18

Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές

προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνουν σε 
παρακράτηση ποσοστού των χρηματικών απαιτήσεων 
του οφειλέτη κατά του φορέα, μέχρι του ύψους των 
οφειλών, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 83 του ΚΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα παρακρα-
τούμενα ποσά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις 
της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά πα-
ρακράτησης, τα αρμόδια όργανα, η τηρητέα διαδικασία 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου.».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση 
της απόφασης της παραγράφου 1. 

Άρθρο 19

Παράταση ισχύος της παρ. 7 

της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ΄ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

Η ισχύς της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. 
ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) παρα-
τείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της. Σε περιπτώσεις 
επαναλαμβανόμενης υπαγωγής στη ρύθμιση με δημι-
ουργία νέων οφειλών, ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να 
απαιτήσει την προσκόμιση του συνόλου ή μέρους των 
προβλεπόμενων στοιχείων και διασφαλίσεων.

Άρθρο 20

Τροποποίηση του άρθρου 22

του ν. 4529/2018 (Α΄ 56)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του 
ν. 4529/2018 (Α΄ 56) μετά από τις λέξεις «αναπηρίας ή 
γήρατος» προστίθενται οι λέξεις «ή θανάτου».

Άρθρο 21

Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) 
διαγράφονται οι λέξεις «περίπτωση α΄».

Άρθρο 22

Σύνταξη λόγω θανάτου 

από φυσικές καταστροφές

1. Σε περίπτωση θανάτου λόγω πλημμυρικών φαι-
νομένων, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών θεομηνιών 
σε πληγείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από 
την εκάστοτε απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, στον 
επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλ-
λεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85), σύνταξη ποσού ίσου με το ποσό της σύνταξης 
που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό αυτό 

καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης λόγω 
θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

2. Τέκνα για την εφαρμογή του παρόντος είναι αυτά 
που ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016.

3. Το ποσό της σύνταξης της παραγράφου 1 επιμερί-
ζεται ως εξής:

α) Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το πενήντα τοις εκατό 
(50%) του ποσού και τα τέκνα το υπόλοιπο πενήντα τοις 
εκατό (50%) του ποσού κατ’ ισομοιρία.

β) Αν δεν υπάρχουν τέκνα, ο επιζών σύζυγος δικαιού-
ται όλο το ποσό.

γ) Αν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, τα τέκνα δικαιούνται 
όλο το ποσό κατ’ ισομοιρία.

4. Ως προς τα κατώτατα όρια του καταβαλλόμενου 
ποσού, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
του ν. 4387/2016.

5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για θανάτους που 
επέρχονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Άρθρο 23

Παράσταση πολιτικής αγωγής 

για δεδουλευμένες αποδοχές 

και αποζημίωση απόλυσης

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του 
α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υπο-
στήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί 
περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία 
δεν απαιτείται.»

2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στις υποθέσεις της παραγράφου 1, όταν ο εργοδό-
της παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών 
και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, 
οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής 
αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτη-
τα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. 
Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.». 

Άρθρο 24

Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ

1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 47 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«δδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζά-
νης, με έδρα την Κοζάνη.».

2. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 47 του 
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιι΄ ως εξής:

«ιι) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβε-
νών, με έδρα τα Γρεβενά.».

ΑΔΑ: 6ΓΠΘ465ΧΠΙ-Χ74



ΑΔΑ: 6ΓΠΘ465ΧΠΙ-Χ74
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