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Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4387/2016 που προβλέπουν τη 
σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή του 62α του ΝΔ 356/1974, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο άρθρο 62α του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι «Τα πτωχευτικά χρέη των πτωχών οφειλετών του
Δημοσίου που είναι βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και στα 
Τελωνεία μπορεί να ρυθμίζονται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), στην οποία προστίθενται, ως μέλος ένας 
Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εισηγητές, εφόσον το συνολικό 
βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Αν το 
συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, το αίτημα εξετάζεται από το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους».
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Με το άρθρο 2 υποπαρ. Δ.1 παρ.9δ του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94) η ανωτέρω δυνατότητα 
επεκτάθηκε και στους οφειλέτες που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή 
εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και 
επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από 
τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή 
της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης.

Οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, εφαρμόζονται από το ΚΕΑΟ, για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών που διαβιβάζονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 
4172/2013 και τις διατάξεις της Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-2013 απόφασης Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 62α του ΚΕΔΕ και στις ασφαλιστικές 
οφειλές, με το άρθρο 119 του Ν.4387/2016 συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για τη 
γνωμοδότηση επί αιτημάτων ρύθμισης οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ ΚΕΑΟ πτωχών 
οφειλετών καθώς και υπό εξυγίανση οφειλετών, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο των 
διατάξεων του Ν.4336/2015.

Με τη με αριθμ. πρωτ. Ο28/4/14-7-2016 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: 
77ΓΨ4691ΩΓ-ΑΗΣ) ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω αναφερόμενης Επιτροπής.

ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ) ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62Α ΤΟΥ ΚΕΔΕ

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για το παραδεκτό των αιτήσεων 
υπαγωγής στο πλαίσιο του άρθρου 62Α του ΝΔ 356/1974-ΚΕΔΕ είναι:

Α. ΓΙΑ ΠΤΩΧΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

α) κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης ο οφειλέτης ή ο αιτών που ευθύνεται για την
πληρωμή χρεών άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, (έστω και αν το τελευταίο δεν 
έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης) να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε 
κατάσταση πτώχευσης,

β) τα χρέη να είναι προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή και προς 
τρίτους μόνον εφόσον έχουν συμβεβαιωθεί με τα χρέη προς το Δημόσιο και ΦΚΑ,

γ) τα χρέη να είναι πτωχευτικά, δηλαδή να έχουν βεβαιωθεί πριν την κήρυξη του 
οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης και να ανάγονται σε χρόνο πριν την πτώχευση, 
ανεξάρτητα αν η βεβαίωσή τους έγινε μετά την κήρυξη σε πτώχευση

δ) ο αιτών να μην έχει καταδικασθεί, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης, για το 
αδίκημα της δόλιας χρεωκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να 
εκκρεμεί ποινική δίκη για το αδίκημα αυτό.

[2]

ΑΔΑ: 6ΗΣ94691ΩΓ-ΩΗΠ



Β. ΓΙΑ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

α) ol οφειλέτες να έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, η οποία 
επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού 
Κώδικα,

β) τα χρέη να μην ρυθμίζονται από τη συμφωνία και να γεννήθηκαν ή να ανάγονται σε 
χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης.

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΙΑ ΠΤΩΧΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για την αποδοχή ή μη της αίτησης ρύθμισης του πτωχού 
οφειλέτη—συνεκτιμώνται στοιχεία, που αφορούν στην προσωπική και οικονομική 
κατάσταση του οφειλέτη και από τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία 
άμεσης ή και εφάπαξ πληρωμής του συνόλου ή μέρους των χρεών του και στοιχείων από 
τα οποία αποδεικνύεται το επισφαλές ή μη της είσπραξης των απαιτήσεων του 
Ιδρύματος, και ιδίως:

α) η ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας του πτωχού, η αξία και τα τυχόν βάρη αυτής,

β) η εν γένει οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας 
του πτωχού και των μελών της οικογένειας του,

γ) οι προς τρίτους υποχρεώσεις του (υποχρέωση διατροφής, χρέη προς εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες),

δ) το ύψος και το είδος των χρεών (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής),

ε) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πτώχευσης, η ύπαρξη ή μη 
πτωχευτικής περιουσίας και η αξία αυτής, η αναγγελία ή μη άλλων πιστωτών, τα 
προνόμια και το ύψος των απαιτήσεων αυτών.

Δε θα προωθούνται στην Επιτροπή για εξέταση αιτήματα περί ρύθμισης των 
πτωχευτικών χρεών όταν η πτώχευση έχει κηρυχθεί πρόσφατα. Θα πρέπει πρώτα να 
προχωρήσουν οι εργασίες της πτώχευσης ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον το ύψος των 
πιστώσεων που επαληθεύτηκαν, τα τυχόν προνόμιά τους, το ύψος του ενεργητικού αλλά 
και το αποτέλεσμα των προσπαθειών του αρμοδίου ΚΕΑΟ για αναγκαστική είσπραξη.

Β. ΓΙΑ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για την αποδοχή ή μη της αίτησης ρύθμισης του υπό 
εξυγίανση οφειλέτη συνεκτιμώνται στοιχεία όπως

α) ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης της συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκαν 
δικαστικά
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β) το προφίλ του οφειλέτη, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στις απόψεις του αρμόδιου 
Περ/κού ΚΕΑΟ. Ενδεικτικά αναφέρουμε καταβολή τρεχουσών εισφορών, τήρηση ενεργής 
ρύθμισης, καταβολή ποσών έναντι της οφειλής, κατασχέσεις επί της περιουσίας του 
οφειλέτη, συνυπευθυνότητα με άλλες οφειλέτιδες εταιρίες, υπεύθυνος της επιχείρησης 
που επέχει θέση υπευθύνου και σε άλλες εταιρίες με οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Για 
περαιτέρω πληροφόρηση παραπέμπουμε στο Γ36/04/150/16-3-2016 έγγραφό μας)

γ) το ύψος της συνολικής οφειλής

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62Α ΤΟΥ ΚΕΔΕ

• Η ρύθμιση μπορεί να αφορά είτε στην απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την 
καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των 
προσθέτων τελών και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε στην 
καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε 
συνεχείς μηνιαίες δόσεις, είτε σε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων. Ως βασικό 
χρέος θεωρείται το σύνολο των βεβαιωμένων χρεών, όπως το ύψος τους έχει 
διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης, μετά και από τυχόν 
πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, χωρίς τις κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής.

• Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90).

• Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση, οι δόσεις δεν 
επιβαρύνονται με επιπλέον προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εκτός εάν 
καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου 
ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

• Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
αποδοχής της ρύθμισης από τον οφειλέτη και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

• Η ρύθμιση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμης πληρωμής τριών 
(3) συνεχών μηνιαίων δόσεων. Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, η 
ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια, χωρίς δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ ΚΕΑΟ, με 
συνέπεια να καθίσταται αμέσως απαιτητό το υπόλοιπο χρέος με το σύνολο των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται από τη 
βεβαίωση του μέχρι την εξόφληση του.

IV. ΑΠΟΔΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η αποδοχή της ρύθμισης από τον πτωχό ή υπό εξυγίανση οφειλέτη γίνεται με ρητή, 
ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους δήλωση του που καταχωρίζεται στο σώμα της 
απόφασης για τη ρύθμιση και υπογράφεται από αυτόν παρουσία του προϊσταμένου της 
αρμόδιας υπηρεσίας ΚΕΑΟ μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσκληση του. Η αποδοχή της
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ρύθμισης αποτελεί αναγνώριση της ύπαρξης και του ύψους του παλαιού χρέους 
(βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

V. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των 
χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η εν λόγω αναστολή λήγει με την πάροδο της 
προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην 
απόφαση της παραγράφου 1 του ΚΕΔΕ ή με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της 
αίτησης ή με την έγγραφη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση, η δε παραγραφή δεν 
συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της 
αναστολής.

ΑΙΤΗΣΗ -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του 62Α του ΚΕΔΕ υποβάλλεται 
στο αρμόδιο περιφερειακό ΚΕΑΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ανά κατηγορία 
οφειλέτη δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

α) βεβαίωση της Εισαγγελίας της έδρας της επιχείρησης ότι δεν εκκρεμεί δίωξη για 
δόλια χρεωκοπία σε βάρος του

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

γ) αντίγραφα δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9, Ε3, Φ010 των τελευταίων 2 ετών. Σημειώνουμε 
ότι σε πτωχεύσεις παλαιότερων ετών μπορούν να ζητηθούν από τα αρμόδια ΚΕΑΟ 
αντίγραφα δηλώσεων οποιασδήποτε χρονικής περιόδου

δ1) για πτωχούς οφειλέτες: πιστοποιητικό πορείας πτώχευσης από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο

δ2) για υπό εξυγίανση οφειλέτες: αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί 
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, αντίγραφο της συμφωνίας εξυγίανσης 
υπογεγραμμένη από το 60% και άνω των πιστωτών και αντίγραφο του 
επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Στις περιπτώσεις αιτήσεων ρύθμισης οφειλών ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιριών 
θα πρέπει να αναζητούνται στοιχεία οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης όλων 
των ευθυνόμενων προσωπικώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρία 
ομορρύθμων μελών

Στις περιπτώσεις αιτήσεων ρύθμισης οφειλών ΕΠΕ ή ΑΕ θα πρέπει να αναζητούνται 
στοιχεία οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των ευθυνόμενων, για ορισμένα 
χρέη, προσωπικώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Νομικό Πρόσωπο, 
Διαχειριστών ή Διευθυνόντων Συμβούλων
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ

1. To αρμόδιο περιφερειακό ΚΕΑΟ εξετάζει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα 
των δικαιολογητικών και υποβάλλει απόψεις στην κεντρική υπηρεσία, 
αξιολογώντας και συνεκτιμώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο Γ36/04/150/16- 
3-2016 έγγραφό μας για τους υπό εξυγίανση οφειλέτες και κατά περίπτωση για 
τους πτωχούς.

2. Ο πλήρης φάκελος του οφειλέτη με το σύνολο των δικαιολογητικών και τις 
απόψεις του Περ/κού ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ για 
περαιτέρω ενέργειες.

3. Η Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ μελετά τον φάκελο του οφειλέτη και εισηγείται 
προς την Επιτροπή του άρθρου 119 του Ν. 4387/2016 ως προς την εν όλω ή εν 
μέρει αποδοχή της αίτησης ή ως προς την απόρριψή της.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει, εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις, γνωμοδοτεί επ' αυτών 
και εκδίδει Πρακτικό Συνεδριάσεως.

5. Το Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής διαβιβάζεται στον Διοικητή του ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ, ο οποίος υπογράφει επί του Πρακτικού, εφόσον συμφωνεί με τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής και εγκρίνει τους τιθέμενους όρους

6. Το Πρακτικό διαβιβάζεται στο αρμόδιο ΚΕΑΟ, από το οποίο καλείται αμέσως ο 
πτωχός ή υπό εξυγίανση οφειλέτης για ενημέρωσή του επί των όρων του 
Πρακτικού

7. Το αρμόδιο ΚΕΑΟ εκδίδει απόφαση ρύθμισης σύμφωνα με τους όρους του 
Πρακτικού της Επιτροπής, την οποία κοινοποιεί στον οφειλέτη. Ο οφειλέτης μέσα 
σε ένα (1) μήνα από την πρόσκλησή του θα πρέπει να αποδεχτεί τη ρύθμιση με 
ρητή ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους δήλωσή του, που καταχωρίζεται στο σώμα της 
απόφασης ρύθμισης και υπογράφεται από αυτόν παρουσία του Προϊσταμένου του 
Περ/κού ΚΕΑΟ. Η αποδοχή της ρύθμισης αποτελεί αναγνώριση της ύπαρξης και του 
ύψους του παλαιού χρέους (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

8. Ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης των χρεών του, σύμφωνα με 
τους όρους που έχει προηγουμένως αποδεχτεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τους οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, οι αιτήσεις θα 
υποβάλλονται στις αρμόδιες ταμειακές υπηρεσίες και θα προωθούνται στη Διεύθυνση 
Ασφάλισης και Εσόδων.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με αφορμή την παροχή οδηγιών για τη διαχείριση αιτημάτων πτωχών ή υπό εξυγίανση 
οφειλετών για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του 62α του ΝΔ 356/1974, 
θεωρούμε χρήσιμη την υπενθύμιση των σημαντικότερων σημείων του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την πτωχευτική διαδικασία.

Βασικά νομοθετήματα

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας Ν.3588/10-07-2007 ΦΕΚ 153 που ισχύει από 16/09/2007, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των κάτωθι νομών:

• Ν.4336/2015 αρ. 2 παρ. Γ- υποπαρ. Γ3 που ισχύει από 19/08/2015

• Ν.4013/2011 άρθ. 12

• Ν.4072/2012 άρθ. 234

• Ν.4075/2012 άρθ. 24

Οι ρυθμίσεις του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμόζονται μόνο στις πτωχευτικές διαδικασίες 
που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του, την 16/09/2007, δηλαδή σε εκείνες όπου η 
αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης έχει υποβληθεί στο Πτωχευτικό Δικαστήριο μετά την 
παραπάνω ημερομηνία (αρθ. 182 παρ. 1). Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 
ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς.

Η κήρυξη της Πτώχευσης

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες 
χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών) και 
μπορεί ο ίδιος να αιτηθεί την κήρυξή του σε πτώχευση (άρθ. 3). Επίσης σε πτώχευση 
κηρύσσεται οφειλέτης με αίτηση πιστωτή έχοντας έννομο συμφέρον καθώς και με 
αίτηση του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών αν δικαιολογείται λόγος Δημοσίου 
συμφέροντος (άρθ. 5).

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο στην Περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των συμφερόντων 
του (άρθ. 4) και σύμφωνα με το άρθρο 6, το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την 
αίτηση εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εάν αποδειχθεί ότι ασκείται 
καταχρηστικά. Η πτώχευση αποσκοπεί στην συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

Απόφαση Πτώχευσης

(άρθ.7)
&
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Δημοσιότητα Πτώχευσης
(άρθ. 8)

Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει εισηγητή 
δικαστή, σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει την σφράγιση της πτωχευτικής 
περιουσίας. Ορίζει ημερομηνία και τόπο συνέλευσης των πιστωτών για την εκλογή 
Επιτροπής Πιστωτών και ημερομηνία σύγκλησης συνέλευσης των πιστωτών. Η 
ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τέσσερις μήνες από την κήρυξη 
της πτώχευσης.

Προσδιορίζεται η ημέρα παύσης των πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν 
της διετίας από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή σε περίπτωση θανάτου του 
οφειλέτη πέραν του έτους, πριν το θάνατο.

Ημέρα παύσης των πληρωμών, λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που 
κηρύσσει την πτώχευση (όταν ο οφειλέτης ζητήσει την πτώχευση λόγω επαπειλούμενης 
αδυναμίας εκπλήρωσης).

Περίληψη των αποφάσεων που κηρύσσουν την πτώχευση ή την ανακαλούν και κάθε 
άλλη πράξη που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, δημοσιεύονται στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Σε κάθε Πρωτοδικείο στο γραφείο του εισηγητή, τηρείται Μητρώο Πτωχεύσεων, στο 
οποίο εγγράφονται τα ονόματα που κηρύχθηκαν σε πτώχευση. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών 
τηρείται Γενικό Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται οι σχετικές μεταβολές για ολόκληρη 
τη χώρα.

Πτωχευτική Περιουσία

Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον 
οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και δεν 
περιλαμβάνεται σε αυτήν, η περιουσία που αποκτά μετά την κήρυξη της πτώχευσης 
(άρθ. 16).

Ο οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης της 
περιουσίας του, την οποία ασκεί μόνο ο σύνδικος (άρθ. 17), εκτός αν του ανατεθεί με 
απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθ. 18).

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος πτωχού οφειλέτη

Από την κήρυξη σε πτώχευση, αναστέλλονται όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των 
πιστωτών κατά του οφειλέτη και απαγορεύεται η έναρξη -  συνέχιση πράξεων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή η άσκηση -  εκδίκαση ενδίκων μέσων (άρθ. 25). 
Αναστέλλονται επίσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές (άρθ. 26), για τα περιουσιακά 
στοιχεία που συνδέονται λειτουργικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, έως την
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έγκριση σχεδίου Αναδιοργάνωσης (άρθ. 117) ή της συνέλευσης πιστωτών για την 
συνέχιση των εργασιών της πτώχευσης (άρθ. 84) και όχι πέραν των δέκα μηνών από την 
κήρυξη σε πτώχευση, με την παρέλευση των οποίων αυτή αυτοδικαίως αίρεται, εκτός αν 
αποφασιστεί η εκποίηση του συνόλου της επιχείρησης (άρθ. 84).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ πρέπει να παρακολουθούν, όσο οι επιχειρήσεις είναι 
ενεργές και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα 
από το ΚΕΔΕ, αναγκαστικά μέτρα σε βάρος των επιχειρήσεων και των υπευθύνων αυτών, 
ώστε να διασφαλιστούν οι οφειλές (κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις κινητής 
ή ακίνητης περιουσίας), ώστε να εξασφαλίζεται η προνομιακή ικανοποίηση του ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ ως ενυπόθηκου δανειστή (άρθ. 155).

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθεί να επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης, στην πτωχευτική 
ή μεταπτωχευτική περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθ. 62 παρ. 4 του ΚΕΔΕ, 
όταν η αίτηση της πτώχευσης είχε υποβληθεί πριν τις 16/09/2007.

Συμβάσεις Εργασίας -  Όργανα Της Πτώχευσης

Σύμφωνα με το άρθ. 34, με την κήρυξη της πτώχευσης δε λύεται η σύμβαση εργασίας. Ο 
σύνδικος μπορεί να λύσει την σύμβαση με καταγγελία και δεν απαιτείται η καταβολή 
αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που, κατά το άρθ. 70, η έκθεση του συνδίκου προβλέπει βιωσιμότητα 
της επιχείρησης, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών ή και ο καθένας 
χωριστά, μπορούν να ζητήσουν από τον εισηγητή τη διατήρηση αναγκαίων θέσεων 
εργασίας, μέχρι την έγκριση ή απόρριψη, κατά το άρθ. 107, του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης.

Οι απαιτήσεις των εργαζομένων από μισθούς, που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της 
πτώχευσης, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις και οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται ως 
πτωχευτικοί πιστωτές.

Το πτωχευτικό δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο), ο εισηγητής, ο σύνδικος, η 
συνέλευση πιστωτών και η επιτροπή πιστωτών, αποτελούν τα όργανα της πτώχευσης 
(άρθ. 52).

Το πτωχευτικό δικαστήριο κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη και ασκεί την ανώτατη 
εποπτεία των εργασιών της.

Οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε ένδικα μέσα (ανακοπή 
ερημοδικίας, έφεση και αναίρεση, εκτός της απόφασης ορισμού ή αντικατάστασης 
εισηγητή ή συνδίκου (άρθ. 55).
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Ανακοπή ασκείται από τον οφειλέτη ή οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 
τριάντα ημερών από τη δημοσίευσή της απόφασης στο ΔΔΔ του Ταμείου Νομικών (άρθ. 
56), κατά της πτωχευτικής απόφασης ή της απόφασης που μεταβάλλει το χρόνο παύσης 
πληρωμών και απευθύνεται στον σύνδικο και στο αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο.

Ανάκληση Πτώχευσης

(άρθ. 57)

Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, μπορεί να ανακληθεί μετά από αίτηση του 
οφειλέτη από το δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση. Εφόσον ικανοποιήθηκαν ή 
συναινούν οι πιστωτές. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την περάτωση της 
πτώχευσης κατά το άρθ.164. Η απόφαση ανάκλησης της πτώχευσης δημοσιεύεται στο 
ΔΔΔ και υπόκεινται σε Ανακοπή ερημοδικίας ή τριτανακοπη εντός τριάντα ημερών από 
την δημοσίευσή της.

Εισηγητής της Πτώχευσης

Εισηγητής ορίζεται Πρωτοδίκης που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο, μεριμνά για το διορισμό 
συνδίκου, επιτηρεί τις εργασίες της πτώχευσης και επιβλέπει το έργο του συνδίκου (άρθ. 
58-59).

Σύνδικος της Πτώχευσης

Σύνδικος διορίζεται δικηγόρος με πενταετή υπηρεσία και κατοικεί στην έδρα του 
πτωχευτικού δικαστηρίου. Εντός δύο ημερών από την ειδοποίησή του, δικαιούται να 
αποποιηθεί και δεν μπορεί να διορισθεί για τα επόμενα τρία έτη (άρθ. 63-64). 
Υποχρεούται να υποβάλλει στην συνέλευση πιστωτών, έκθεση με την οικονομική 
κατάσταση του οφειλέτη, τα αίτια της πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της 
επιχείρησης, τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της και την υπαγωγή του οφειλέτη στο 
σχέδιο αναδιοργάνωσης. Η έκθεση γνωστοποιείται δέκα ημέρες πριν την συνέλευση των 
πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη και στην επιτροπή των πιστωτών (άρθ. 70).

Το πτωχευτικό δικαστήριο με αίτηση του συνδίκου μπορεί να τον αντικαταστήσει και δεν 
μπορεί να διορισθεί σύνδικος για τα επόμενα τρία χρόνια (άρθ. 79).

Ευθύνεται δε έναντι της ομάδας των πιστωτών και του οφειλέτη, για κάθε ζημιά που 
προκάλεσε υπαιτίως στην πτωχευτική περιουσία, κατά παράβαση του παρόντα Κώδικα 
(άρθ. 80).

Αναγγελία σε Πτώχευση

Ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές, να αναγγείλουν την 
απαίτησή τους (άρθ. 89).

Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων είναι ένας μήνας, σύμφωνα με το Ν. 
4336/2015 παρ. 3 υποπαρ. Γ3 του άρθρου 2 και ισχύει από 19/08/2015 από τη
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δημοσίευση της απόφασης κήρυξης σε πτώχευση στο ΔΔΔ (άρθ. 90). Η προηγούμενη 
προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων ήταν τρεις μήνες.

Εάν η αναγγελία είναι εκπρόθεσμη, μπορεί να ασκηθεί ανακοπή που στρέφεται κατά του 
συνδίκου, με έξοδα του πιστωτή, ώστε να μετάσχει στην επαλήθευση των απαιτήσεων. Η 
ανακοπή ασκείται μέχρι την τελευταία διανομή (άρθ. 92).

Η καταχώρηση των αποφάσεων πτώχευσης των οφειλετών μας και των αναγγελιών, 
διενεργούνται από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ βάσει των Δελτίων Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων (ηλεκτρονικά).

Οι αναγγελίες φέρουν μηχανογραφημένη αποτύπωση υπογραφής και σφραγίδας των 
αρμοδίων οργάνων των 21 Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ, εκτυπώνονται και 
επιδίδονται από το εκάστοτε Περιφερειακό ΚΕΑΟ. Ειδικότερα, για οφειλέτες Τοπικών 
Μονάδων, οι αναγγελίες διαβιβάζονται για επίδοση στην αρμόδια Τοπική Μονάδα. 
Αναλόγως του τόπου της έδρας του πτωχεύσαντος οφειλέτη, οι αναγγελίες επιδίδονται 
από την, κατά τόπο, αρμόδια Υπηρεσία στο οικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο (στο 
γραμματέα πτωχεύσεων), με υπάλληλο της Υπηρεσίας και στον σύνδικο, με αποδεικτικό 
παραλαβής (άρθ. 91). Ο φάκελος της πτώχευσης που περιλαμβάνει την απόφαση 
πτώχευσης, το αντίγραφο αναγγελίας, τα αποδεικτικά επίδοσής τους και όποια άλλα 
στοιχεία αφορούν την πτώχευση, τηρείται στο αρμόδιο Περιφερειακό ΚΕΑΟ, τόσο για 
τους οφειλέτες της περιοχής αρμοδιότητάς του όσο και των Τοπικών Μονάδων που 
υπάγονται σε αυτό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται έλεγχοι στις 
μερίδες που τηρούνται στα Πρωτοδικεία (Τμήμα Πτωχεύσεων) για ενημέρωση της 
Υπηρεσίας, ως προς την πορεία της πτώχευσης.

Επαλήθευση Απαιτήσεων

Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο, ενώπιον του εισηγητή και 
αρχίζει τρεις ημέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας της αναγγελίας. Η προθεσμία 
των επαληθεύσεων ορίζεται από τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα 
μήνα, μπορεί δε να παραταθεί από τον εισηγητή για δύο επιπλέον μήνες. Την έκθεση 
συντάσσει ο εισηγητής και αναρτάται για δέκα μέρες στα γραφεία του (άρθ. 93).

Αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας της επαλήθευσης των απαιτήσεων, προβάλλουν ο 
οφειλέτης, ο σύνδικος, καθώς και οι πιστωτές εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση 
των επαληθεύσεων. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου, επιτρέπεται μόνο έφεση (αρθ. 
95).

Σχέδιο Αναδιοργάνωσης

Ο οφειλέτης και ο σύνδικος δικαιούνται να υποβάλλουν στο πτωχευτικό δικαστήριο, 
σχέδιο για τη διάσωση της επιχείρησης, την αξιοποίηση αλλά και τη διανομή της 
πτωχευτικής περιουσίας καθώς και την ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση της

[11]

ΑΔΑ: 6ΗΣ94691ΩΓ-ΩΗΠ



πτωχευτικής διαδικασίας. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης υποβάλλεται συγχρόνως με την 
αίτηση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση, ή μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από 
την κήρυξη σε πτώχευση (άρθ. 107-108).

Από την τελεσιδικία της απόφασης που επικυρώνει το σχέδιο, ο οφειλέτης αναλαμβάνει 
τη διοίκηση της περιουσίας του με σκοπό την εκπλήρωση των όρων του σχεδίου (άρθ. 
125).

Εάν ακυρωθεί το σχέδιο (άρθ. 127, 128) οι πιστωτές αναλαμβάνουν αυτοδικαίως τα 
ατομικά καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη.

Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί η αποδοχή ή η επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης της 
επιχείρησης του οφειλέτη, η πτώχευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών, 
όπου ο σύνδικος προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του 
οφειλέτη και στη διανομή του προϊόντος αυτής στους πιστωτές, οι οποίοι έχουν 
αναγγείλει τις απαιτήσεις τους (άρθ. 132).

Στην περίπτωση της εκποίησης δια πλειστηριασμού (διενεργείται όπως όλοι οι 
πλειστηριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 ΚΕΔΕ, ο επισπεύδων 
(σύνδικος ή πιστωτής) υποχρεούται επί ποινή ακυρότητας να κοινοποιήσει το 
πρόγραμμα πλειστηριασμού στους αναγγελθέντες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Δημόσιο (άρθ.54 ΚΕΔΕ), 
όπως προβλέπεται στο άρθ. 62 του ΚΕΔΕ, στην παρ. 2 του οποίου προστίθεται το εδάφιο 
τρίτο με την παρ. 1 του άρθ. 37 του Ν. 2214/1994, το οποίο προβλέπει κοινοποίηση του 
προγράμματος πλειστηριασμού και της (υποχρεωτικά συνημμένης) πρόσφατης έκθεσης 
εκτίμησης των εκποιουμένων.

Στην περίπτωση της απευθείας εκποίησης πτωχευτικής περιουσίας, ο σύνδικος 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ημερομηνία αυτής όπως και το είδος και την αξία 
των εκποιουμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στις αναγγελθείσες ΔΟΥ και Τελωνεία, 
τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης (παρ. 2 του άρθ. 
37 του Ν. 2214/1994 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθ. 62 ΚΕΔΕ).

Το Δημόσιο και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί πτωχεύσεως και πλειστηριασμού περιουσιακών 
στοιχείων, παραδεκτώς αναγγέλλεται απευθείας στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο 
και όχι μόνο διά του συνδίκου (άρθ. 54, 55, 62 του ΚΕΔΕ).

Ο σύνδικος, κατά το άρθ. 154 συντάσσει πίνακα διανομής του εκπλειστηριάσματος και 
μετά την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων και την αντιμισθία του συνδίκου, ο 
Ασφαλιστικός Φορέας κατατάσσεται στην τέταρτη σειρά του Πίνακα Διανομής (άρθ. 2 
παρ. Γ Υποπαρ. Γ3 του Ν. 4336/2015 μετά την τροποποίηση του άρθ. 19 παρ. 10 του Ν. 
4055/2012 με τον οποίο είχε τροποποιηθεί το αρχικό 975 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας ).
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Εντός δέκα ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του πίνακα, οποιοσδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει ανακοπή.

Αν δεν ασκηθούν ανακοπές, ο σύνδικος διανέμει αμέσως το εκπλειστηρίασμα. Από την 
ημερομηνία επίδοσης του πίνακα στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προθεσμία για την 
άσκηση ανακοπής είναι τριάντα ημέρες (άρθ. 58 παρ. 4 ΚΕΔΕ). Τα Περιφερειακά ΚΕΑΟ 
οφείλουν, όταν γίνει η κοινοποίηση, άμεσα να τη διαβιβάζουν στη Νομική Υπηρεσία με 
όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα του πίνακα για την 
άσκηση ή όχι ανακοπής.

Περάτωση Της Πτώχευσης

Σύμφωνα με τα άρθ. 164 και 170, οι λόγοι περάτωσης της πτώχευσης είναι οι κάτωθι:

1. Η τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης (άρθ. 125).

2. Η εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας και 
η διανομή στους πιστωτές.

3. Η παύση των εργασιών της πτώχευσης. Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν 
μπορούν να εξακολουθήσουν λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων, το 
πτωχευτικό δικαστήριο μετά από έκθεση του εισηγητή, μετά από αίτηση του 
συνδίκου ή οφειλέτη ή πιστωτή ή αυτεπαγγέλτως κηρύσσει την παύση των 
εργασιών της πτώχευσης. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά 
μέτρα και παύει το λειτούργημα του συνδίκου.

4. Αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση η παρέλευση δέκα ετών από την έναρξη 
της ένωσης των πιστωτών ή η παρέλευση δεκαπέντε ετών από την κήρυξη της 
πτώχευσης.

Αν η πτώχευση περατώθηκε με απόφαση που κηρύσσει την παύση εργασιών της 
πτώχευσης λόγω έλλειψης χρημάτων (άρθ. 166), το πτωχευτικό δικαστήριο 
εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτώχευσης, αποφαίνεται ότι ο οφειλέτης 
είναι συγγνωστός, αν αυτός είναι καλής πίστης και η πτώχευση δεν οφείλεται σε 
δόλιες ενέργειες του. Στην περίπτωση αυτή δεν προσωποκρατείται από τους 
πιστωτές της πτώχευσης, εκτός αν ειδικοί νόμοι ορίζουν διαφορετικά. Η απόφαση 
αυτή σημειώνεται στο Μητρώο Πτωχεύσεων και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Επισημαίνουμε οτι η παύση εργασιών της πτώχευσης, δεν προκαλουσε την 
περάτωση αυτής, κατά το προισχύον δίκαιο.

5. Η αποκατάσταση του πτωχού λόγω εξόφλησης όλων των πιστωτών.

[13]
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Αποκατάσταση Οφειλέτη

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο αποκαθίσταται είτε μετά την πάροδο δεκαετίας από την 
κήρυξη της πτώχευσης, είτε αν εξόφλησε όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές.

Ο οφειλέτης νομικό πρόσωπο αποκαθίσταται μόνο αν εξόφλησε όλους τους 
πτωχευτικούς πιστωτές.

Η αποκατάσταση κηρύσσεται με απόφαση πτωχευτικού δικαστηρίου, μετά από αίτηση 
του οφειλέτη ή σε περίπτωση θανάτου, των κληρονόμων του. Επιτρέπεται έφεση κατά 
της απόφασης εντός μηνός από τη δημοσίευση στο Δελτίο καθώς και τριτανακοπή από 
όποιον έχει έννομο συμφέρον.Εάν απορριφθεί,νέο αίτημα δεν μπορεί να υποβληθεί πριν 
την πάροδο ενός έτους, από τη δημοσίευση της απορριπτικής απόφασης (άρθ. 169).

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις περί κήρυξης της πτώχευσης πριν από την 16/09/2007 έναρξη 
ισχύος του Πτωχευτικού Κώδικα Ν. 3588/2007, εξακολουθούν να διέπονται από το 
προϊσχύον δίκαιο (άρθ. 182 παρ. 2).

Κατ' εξαίρεση η διάταξη του άρθ. 166 παρ. 3, σχετικά με την παύση των εργασιών, 
επέρχεται εφόσον έχει συμπληρωθεί εικοσαετία από την κήρυξη των πτωχεύσεων 
αυτών, καθώς περατώνεται η πτώχευση αυτοδικαίως οπότε αρχίζει νέος χρόνος 
παραγραφής.

Μεταβατικό δίκαιο

Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη 
ισχύος του, δηλαδή μετά την 16/09/2007 ( άρθ. 182).

Οι προϊσχύουσες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται επί των 
εκκρεμών διαδικασιών. Μέχρι την έκδοση της κατά το άρθρο 8 παρ. 3 υπουργικής 
Απόφασης, τα προβλεπόμενα στη διάταξη αυτή Μητρώα εξακολουθούν να τηρούνται 
σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 166 παρ. 3 εφαρμόζονται και επί εκκρεμών πτωχεύσεων, 
εφόσον από την κήρυξη της πτώχευσης παρήλθε διάστημα είκοσι (20) ετών.

Οι διατάξεις άλλων νόμων που παραπέμπουν σε άρθρα του καταργούμενου Τρίτου 
Βιβλίου του Εμπορικού Νόμου ή άλλων ρυθμίσεων πτωχευτικού δικαίου ή δικαίου 
εξυγίανσης επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πτωχευτικού κώδικα 
θεωρούνται ότι παραπέμπουν σε αντίστοιχες διατάξεις του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(που αφοροΰν στον Πίνακα Αποδεκτών Α')

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο Διοικητή

Γραφεία Υποδιοικητών

Γραφείο Συντονίστριας ΚΕΑΟ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης

Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ασφάλισης & Εσόδων

Διεύθυνση Παροχών

Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων 

Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. 

Διεύθυνση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας 

Διεύθυνση κατ' οίκον φροντίδας Συνταξιούχων 

Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ 

Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Τεχνικής & Στέγασης 

Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών & Στατιστικής 

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής 

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης 

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης 

Διεύθυνση Εφαρμογών
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Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Εφαρμογών & Συστημάτων 

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης 

Διεύθυνση Γραμματείας 

Διεύθυνση Νομική

Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης 

Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου (Κ.Ε.Α.Ο.)

Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Α.Ο.) 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διοικητικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Α.Ο.) 

Διεύθυνση Πληροφορικής (Κ.Ε.Α.Ο.)

Τμήμα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Καβάλας 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Κομοτηνής 

Τοπικό Υποκατάστημα Δράμας 

Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Διδυμοτείχου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ορεστιάδας 

Τοπικό Υποκατάστημα Ξάνθης 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κομοτηνής

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 

Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας
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Τοπικό Υποκατάστημα Βέροιας 

Τοπικό Υποκατάστημα Νάουσας 

Τοπικό Υποκατάστημα 25'κ Μαρτίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ευόσμου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ιωνίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Καλαμαριάς 

Τοπικό Υποκατάστημα Νεάπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Πύλης Αξιού 

Τοπικό Υποκατάστημα Σταυρούπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Τούμπας 

Τοπικό Υποκατάστημα Αξιούπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Κιλκίς 

Τοπικό Υποκατάστημα Αριδαίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Γιαννιτσών 

Τοπικό Υποκατάστημα Έδεσσας 

Τοπικό Υποκατάστημα Κατερίνης 

Τοπικό Υποκατάστημα Σερρών 

Τοπικό Υποκατάστημα Νέων Μουδανιών 

Τοπικό Υποκατάστημα Πολύγυρου 

Ε.ΥΠ.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης

"Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Κοζάνης 

Τοπικό Υποκατάστημα Γρεβενών 

Τοπικό Υποκατάστημα Καστοριάς 

Τοπικό Υποκατάστημα Πτολεμαίδας 

Τοπικό Υποκατάστημα Φλώρινας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Κοζάνης

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ιωαννίνων
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Τοπικό Υποκατάστημα Άρτας 

Τοπικό Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας 

Τοπικό Υποκατάστημα Πρέβεζας 

Ε.ΥΠ.Ε.Α. Ηπείρου 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ιωαννίνων

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ '

Περιφερειακό Υποκατάστημα Καρδίτσας 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Λάρισας 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Βόλου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ανατολικής Λάρισας 

Τοπικό Υποκατάστημα Τρικάλων 

Ε.ΥΠ.Ε.Α. Θεσσαλίας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καρδίτσας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λάρισας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Βόλου

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τοπικό Υποκατάστημα Ζακύνθου 

Τοπικό Υποκατάστημα Κέρκυρας 

Τοπικό Υποκατάστημα Αργοστολιού 

Τοπικό Υποκατάστημα Λευκάδας

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Πάτρας 

Τοπικό Υποκατάστημα Αγρίνιου 

Τοπικό Υποκατάστημα Μεσολογγίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ναυπάκτου 

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Αίγιου 

Τοπικό Υποκατάστημα Αμαλιάδας 

Τοπικό Υποκατάστημα Πύργου 

Ε.Υ.Π.Ε.Α. Δυτικής Ελλάδας
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Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πάτρας

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Χαλκίδας 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Λαμίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Θήβας 

Τοπικό Υποκατάστημα Λειβαδιάς 

Τοπικό Υποκατάστημα Οινοφύτων 

Τοπικό Υποκατάστημα Αλιβερίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ιστιαίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Κύμης 

Τοπικό Υποκατάστημα Καρπενησιού 

Τοπικό Υποκατάστημα Αταλάντης 

Τοπικό Υποκατάστημα Άμφισσας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χαλκίδας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Λαμίας

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ- 

ΟΤΕ

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, 

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ & ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του

Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής

Τοπικό Υποκατάστημα Αιγάλεω

Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρας

Τοπικό Υποκατάστημα Αμαρουσίου
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Τοπικό Υποκατάστημα Γαλατσίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Γλυφάδας 

Τοπικό Υποκατάστημα Δάφνης 

Τοπικό Υποκατάστημα Ζωγράφου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ηλιούπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Ιλίου-Αγίων Αναργύρων 

Τοπικό Υποκατάστημα Καλλιθέας 

Τοπικό Υποκατάστημα Κεραμεικού 

Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Φιλαδέλφειας 

Τοπικό Υποκατάστημα Νέου Κόσμου 

Τοπικό Υποκατάστημα Παγκρατίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Πατησίων 

Τοπικό Υποκατάστημα Περιστεριού 

Τοπικό Υποκατάστημα Πετρούπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Απικής 

Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Ομονοίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Συντάγματος 

Τοπικό Υποκατάστημα Χαλανδρίου 

Ε.Υ.Π.Ε.Α. Αττικής 

Α' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας 

Β" Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΪΚΗΤΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ATTΙΚΗΣ ■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου 

Τοπικό Υποκατάστημα Αχαρνών 

Τοπικό Υποκατάστημα Κηφισιάς 

Τοπικό Υποκατάστημα Κορωπίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Λαυρίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ραφήνας
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Τοπικό Υποκατάστημα Σπάτων

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας 

Τοπικό Υποκατάστημα Ανω Λιοσίων -  Καματερού 

Τοπικό Υποκατάστημα Μεγάρων 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ελευσίνας

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά 

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Σοφίας 

Τοπικό Υποκατάστημα Δραπετσώνας 

Τοπικό Υποκατάστημα Καμινίων 

Τοπικό Υποκατάστημα Κορυδαλλού 

Τοπικό Υποκατάστημα Νίκαιας 

Τοπικό Υποκατάστημα Περάματος 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Τρίπολης 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Καλαμάτας 

Τοπικό Υποκατάστημα Άργους 

Τοπικό Υποκατάστημα Κρανιδίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ναυπλίου 

Τοπικό Υποκατάστημα Μεγαλόπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Κιάτου 

Τοπικό Υποκατάστημα Κορίνθου 

Τοπικό Υποκατάστημα Σπάρτης 

Τοπικό Υποκατάστημα Κυπαρισσίας 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Τρίπολης 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Καλαμάτας
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Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μυτιλήνης 

Τοπικό Υποκατάστημα Μύρινας Λήμνου 

Τοπικό Υποκατάστημα Σάμου 

Τοπικό Υποκατάστημα Χίου 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Μυτιλήνης

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ρόδου 

Τοπικό Υποκατάστημα Κάλυμνου 

Τοπικό Υποκατάστημα Κω 

Τοπικό Υποκατάστημα Λέρου 

Τοπικό Υποκατάστημα Ερμούπολης 

Τοπικό Υποκατάστημα Θήρας 

Τοπικό Υποκατάστημα Νάξου 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου

Γραφείο Συντονιστή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Χανίων 

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Μηνά 

Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Αλικαρνασσού 

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Νικολάου 

Τοπικό Υποκατάστημα ίεράπετρας 

Τοπικό Υποκατάστημα Σητείας 

Τοπικό Υποκατάστημα Ρέθυμνου 

Ε.ΥΠ.Ε.Α. Κρήτης 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Ηρακλείου 

Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Χανίων
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85
12 Μαίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΙΎ ΑΡΙΘΜ. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -  Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθ
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί- 
ων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α'
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ - 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος 

Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται 
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, 
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. 
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, 
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις 
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως 
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.

2, Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών 
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το 
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους 
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους 
του Ε.Φ.Κ.Α..

Αρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ
ρια σύνταξη εξ ίδιου δικαιώματος, ανικανότητας και 
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο 
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της 
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.

2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται 
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν 
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης. σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και 
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό 
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά 
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.

5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το 
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις 
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη 
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. 
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο.

ΑΔΑ: 6ΗΣ94691ΩΓ-ΩΗΠ
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σης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε τριάντα 
πέντε (35).

7. Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών στις μονά
δες εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πραγματοποιείται 
από το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Κατά την 
πρώτη φάση εφαρμογής του παρόντος η διαδικασία 
της επιλογής θα ξεκινήσει ευθύς μετά τη συγκρότηση 
του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 4369/2016 (Α' 33). Με απόφαση του Διοικητή του 
ΟΑΕΔ, ορίζεται και ο Γραμματέας του, με τον αναπλη
ρωτή του. που είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του 
ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που μέλος του συμβουλίου επιλο
γής τυχαίνει να είναι υποψήφιος για οποιαδήποτε από 
τις προς πλήρωση θέσεις, αυτός δεν συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης 
και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν, 
κατά τα ανωτέρω, υπάρχει κώλυμα συμμετοχής τόσο 
του τακτικού όσο και του αναπληρωματικού μέλους, 
αυτά αναπληρώνονται από τους επόμενους υποψηφίους 
του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής. Σε περίπτωση 
που υπάρχει κώλυμα συμμετοχής για τον Πρόεδρο, προ
εδρεύει ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Διοικητή 
που αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζεται η διαδικασία 
της επιλογής των Διευθυντών των μονάδων εκπαίδευ
σης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ και της λειτουργίας του 
συμβουλίου.

8. Διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας του ΟΑΕΔ, η 
οποία καταργείται ή συγχωνεύεται, κατόπιν αίτησής 
του. τοποθετείται γιο το υπόλοιπο της θητείας του σε 
κενούμενη θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής μονάδας 
που κατά τόπον υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύ
θυνση με εκείνην, στην οποία υπαγόταν η καταργηθείσα 
ή συγχωνευθείσα εκπαιδευτική μονάδα.

9. Ως Υποδιευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ΟΑΕΔ επιλέγονται εκπαιδευτικοί των 
κλάδων ΠΕ και ΤΕ. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της 
παρούσας παραγράφου είναι η προσωπικότητα και η 
γενική συγκρότηση του υποψήφιου. Ειδικότερα, πρώτο 
καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου 
είναι η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να 
επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, 
λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγω
γικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 
στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δεύτερο καθορι
στικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η 
γνώση του σχετικά με το αντικείμενο του προς άσκηση 
έργου. Η γνώση του προηγουμένου εδαφίου συνάγεται 
από: α) την επιστημονική -παιδαγωγική συγκρότηση του 
υποψηφίου και κυρίως από το επίπεδο των σπουδών 
του. την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργά
νωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, την πιστοποιημένη 
γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή 
κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει 
από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, 
αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου. 
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονά
δας, σε συνεδρίασή του (συνεδρίαση επιλογής), η οποία 
πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, 
συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση (πρακτικό) επιλογής 
Υποδιευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, με βάση 
τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Στην ως άνω 
συνεδρίαση επιλογής δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις 
που ορίζονται περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές 
στην ίδια σχολική μονάδα.

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου Διδα
σκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το 
οποίο, ύστερα από έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων και τη νομιμότητα της διαδικασίας 
για τη διαμόρφωση της πρότασης, προτείνει στον Δι
οικητή του ΟΑΕΔ την τοποθέτηση των στελεχών που 
έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω. Αν ο Σύλλογος των 
Διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση του 
προηγουμένου εδαφίου, η τοποθέτηση γίνεται με από
φαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του 
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διαμορφώνεται με 
βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.

10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες 
από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, το Υπηρεσιακό Συμβού
λιο επιλέγει για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονά
δας. για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες 
από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, εκπαιδευτικό κλάδου 
ΤΕ -1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με τη διαδικασία και τα κριτήρια επι
λογής που εφαρμόζονται, όσον αφορά την επιλογή από 
εκπαιδευτικούς Π.Ε..

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υπο
διευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του ΟΑΕΔ γίνεται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει την 
1η Ιουλίου του πρώτου έτους της θητείας και λήγει την 
30ή Ιουνίου του δεύτερου έτους της θητείας.»

Άρθρο 119
Ρύθμιση οφειλών προς Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πτωχών 

οφειλετών και άλλα θέματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Για τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πτωχών 

οφειλετών, καθώς και οφειλετών που έχουν υπαχθεί 
στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και 
εξυγίανσης για χρέη που δεν ρυθμίζονται από τη συμ
φωνία που επικυρώθηκε δικαστικά, συστήνεται επιτροπή 
αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 
62Α του ΚΕΔΕ η οποία αποτελείται από:

α. Το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με 
αναπληρωτή έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους.

β. Τ ον Προϊστάμενο της Γ ενικής Διεύθυνσης Ασφαλι
στικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή τον συντονιστή 
του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται 
έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

γ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης- 
Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και 
Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ. αν οι ασφαλιστικές 
οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

δ. Τον Προϊστάμενο του Α' ή Β' Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. 
Αθήνας.

ε. Τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης-Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της Διεύθυνσης 
Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι 
ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβα
στεί στο ΚΕΑΟ.

Εισηγητής ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης-Εσόδων ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και 
Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές 
οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, 
ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
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Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλλη
λος των ανωτέρω Διευθύνσεων αναλόγως της ένταξης 
ή μη της εξεταζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ.

2. Στις περιπτώσεις πτωχών οφειλετών, ανεξάρτητα 
αν οι οφειλές τους έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ κι εφόσον 
το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των εξα- 
κοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, το αίτημα εξετάζεται 
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ενώ τα αιτήματα 
οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής 
ή εξυγίανσης εξετάζονται μόνο από την Επιτροπή, ανε
ξαρτήτως ύψους οφειλής.

3. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέρο
ντος παρατείνεται αυτοδικαίως από 7.3.2016 η διοικη
τική σύμβαση μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων Α.Ε. για τη διακίνηση της αλληλογραφί
ας του Φορέα, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς 
διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 120

Τα χρηματικά βοηθήματα τοκετού που χορηγήθη
καν από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μετά την 18.11.2012. ημερομηνία 
ισχύος της υπ' αριθμ. ΕΜΠ5 (Β' 3054/2012) κ.υ.α., δεν 
αναζητούνται.

Τυχόν καταλογισθέντα και εισπραχθέντα ποσά επι- 
στρέφονται στους δικαιούχους άτοκα.

Άρθρο 121

Η περίπτωση α'της παρ. 3 του άρθρου 30 του 
Ν. 3918/2011 (Α' 31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτούνται Πρω
τοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές 
για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής

περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανι
κανότητα για εργασία, χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως 
εργατικών ή μη, καθώς και κρίσης ικανότητας προς 
εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, 
με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότη
τες τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
που αφορά τη λειτουργία τους. Προκειμένου για κρίση 
περί χαρακτηρισμού των ατυχημάτων ως εργατικών ή 
μη στις επιτροπές (Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες) 
συμμετέχουν ένας Δικηγόρος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα
θώς και ένας Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία ΠΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με 
τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης. Κατά των αποφάσεων αυτών των Πρωτο
βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής 
προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι ασφαλιστικοί 
φορείς, οι εργοδότες, ο εργαζόμενος και κάθε τρίτος 
που έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45). 
Η διαδικασία χαρακτηρισμού ατυχημάτων ή παθολο
γικών επεισοδίων ως εργατικών εφαρμόζεται και στις 
εκκρεμούσες υποθέσεις που δεν έχουν χαρακτηρισθεί 
και οι σχηματισθέντες φάκελοι με όλα τα στοιχεία τους 
διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι 
δεν έχουν τη σχετική αρμοδιότητα, στις αναφερόμενες 
στο παρόν άρθρο υγειονομικές επιτροπές προκειμένου 
να εισαχθούν κατά προτεραιότητα για χαρακτηρισμό 
στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του παρόντος.»
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Άρθρο 122 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

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

Αθήνα. 11 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ νΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα. 12 Μαίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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