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Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ν. 4046/2012

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή 
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και 
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδη−
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται 
με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 
της παρούσας.

2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα 
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού 
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το 
κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για 
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές 
ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά 
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος 

ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδι−
ου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και 
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών 
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών 
Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της 
παρούσας.»

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται 
οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω 
προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).

5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται 
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και 
κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή 
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα 
στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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οποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους 
ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης 
από 1.1. 2015 και εφεξής.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για 
κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται 
σε ατομικές μερίδες από 1.1.2014.»

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι 
συνταξιοδοτούνται μετά την 1.1.2015, το ποσό της σύ−
νταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο 
ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη 
νομοθεσία, όπως ισχύουν,

β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο 
ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού.»

Γ. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του ΕΤΕΑ 
διαμορφώνεται από 1.7.2014 σύμφωνα με το συντελεστή 
βιωσιμότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ΄ της παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012.

Δ. Από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής 
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κλάδος Επικου−
ρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 
(ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση 
το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με 
νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές 
που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται 
σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατά−
ξεις του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, 
τομείς και κλάδους.

Ε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία 
Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτι−
κά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) 
αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για 
έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών 
διενεργούνται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α..

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3: ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣ−
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Α. Από 1.7.2014 καταργούνται:
α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 
(Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.

β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 
(Α΄178) εργατική εισφορά 1%.

γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 
2 του άρθρου 1 του ν. 2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά 
1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, 
όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 
5 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄189).

δ. Τα άρθρα 1, 2, 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ και 
παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 
13 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄ 178), καθώς και οι κανονιστικές 
πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των ως άνω άρθρων.

ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργού−
νται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους 
σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το 
ήμισυ του προβλεπόμενου, με τις διατάξεις του ν.δ. 3868/ 
1958 (Α΄ 178), ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 πα−
ράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, 
σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 
του ν. 2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους 
του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινω−
νικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση 
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 
0,46% ως εξής:

α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λο−
γαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 
του ν.υ 2224/1994 (Α΄ 122).

β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού 
Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το άρθρο 
15 του ν. 2224/1994 (Α΄ 122).

γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοι−
νού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄ 122).

Γ. Από 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 
παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 465/1970 (Α΄57), 
υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας 
σε χρήμα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε πο−
σοστό 0,25%.

2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:
α. του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 1878/1944 

(Α΄ 217) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων 
Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),

β. των περιπτώσεων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της 
υπουργικής απόφασης 4888.6598/8.2.1928 (παράρτημα 
26) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του 
ν. 2868/1922 (Α΄119) και των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 142/1996 (Α΄109) υπέρ 
του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου 
Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),

γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 
324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου και της υπουργικής απόφασης Φ80000/ 
19898/875/29.9.2008 (Β΄2132), υπέρ του Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ−τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα 
Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,

δ. των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
3 του ν. 1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286) και της υπουρ−
γικής απόφασης Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) κατά 
το μέρος που αφορά τους ανωτέρω πόρους υπέρ του 
ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),

ε. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρ−
θρου δέκατου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄245) και της 
υπουργικής απόφασης Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β΄160) υπέρ 
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του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου 
Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,

στ. της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100) 
και της υπουργικής απόφασης Κ1−141/3.2.2009 (Β΄198) 
υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, 
Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κρά−
τους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,

ζ. του άρθρου μόνου του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώ−
θηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ− ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

η. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) 
υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
(τ. ΕΤΕΑΜ − ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

θ. των παραγράφων 5β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 
2276/1940 (Α΄117) και της παρ. 2 της υπουργικής απόφα−
σης Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ του Κλάδου 
Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ−ΤΑΠΕ−
ΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών 
του ΤΑΠΙΤ,

ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 
(Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ 
του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ − ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),

ια. των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 3 
του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β΄42/1943) 
και την υ.α. Φ114/1134/12.11.2001 (Β΄1449) υπέρ του ΕΤΕΑ 
(τ. ΤΕΑΙΤ−ΤΕΑΧ),

ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) υπέρ του 
ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ),

ιγ. της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) 
κράτησης υπέρ του Δημοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου 
Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου −ΤΕΑΔΥ),

ιδ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 5 του ν. 980/1942 (Α΄ 
24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
55 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και του πρώτου εδαφίου της 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),

ιε. της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),

ιστ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της 
προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της 
παρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ.1050/1942 (Α΄36) σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του 
άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ.422/1981 (Α΄114), 
καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ.1050/1942 και της παρ. 
Α΄ του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του Με−
τοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/ 
1996 (Α΄ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιη. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν. 663/1977 (Α΄ 215), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), καθώς και 
του έκτου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, 
όπως ισχύει, υπέρ του ΟΑΕΕ σχετικά με έσοδα εκ ποσο−
στού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών 
εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα,

ιθ. των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ,

κ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650 
(Α΄254), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν.δ. 2906/1954 (Α΄155) υπέρ του Αυτόνομου Οικοδομικού 
Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσ−
σης και Αέρος (ΑΟΟΑ),

κα. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) 
υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ,

κβ. του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και 
των κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργι−
κών αποφάσεων 3422/1−3−1993 (Β΄ 690) και 2313.5/35/1993 
(Β΄846), του άρθρου 39 παρ. 2 περίπτωση ζ΄ του
ν. 2008/1992 (Α΄ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄ 241) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955
(Α΄ 76), του άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90), όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 
5 του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και του άρθρου 2 παρ. 2 του 
π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού 
Ταμείου (ΝΑΤ),

κγ. των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 15 
του ν.δ.135/1946 (Α΄299) και του άρθρου 2 της υπουργικής 
απόφασης 131/3/1780 (Β΄1088/1974), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει, υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΟΑΕΕ,

κδ. της παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α΄ 
111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και 
της παρ.3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης 
Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409),

κε. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/ 
1942 (Α΄43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής 
απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198) υπέρ του τέως 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προ−
σωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και 
της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της 
υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β΄411).

Β. Από 1.1.2015, ο προβλεπόμενος πόρος της περίπτω−
σης β΄ της παρ.3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄58) 
υπέρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται με ετήσια επιχορήγηση 
μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισό−
ποση του εισπραττομένου πόρου.

Από 1.1.2015 οι προβλεπόμενες μη ανταποδοτικές 
χρεώσεις ή αποδόσεις του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 
(Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδο−
μου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως 
ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου
(ν.δ. 4435/1964, Α΄217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 
του ν. 2084/1992 (Α΄165) υπέρ του ΟΑΕΕ, αντικαθίστανται 
με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ισόποση των εισπραττομένων πόρων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρί−
μηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων 
της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους 
ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων 
ειδικοτήτων.»

Alexandra
Επισήμανση




