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Αριθ.  Πρωτ.        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 Σ48/5                      ΑΡ: 8 
 
ΠΡΟΣ: 
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
Δ/νση Εκμετάλλευσης 
Τμήμα Συντάξεων 
Παπαδιαμαντοπούλου 87 
11527  ΑΘΗΝΑ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ/νση: Λειτουργίας  
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων 
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος  
11745  ΑΘΗΝΑ 
3. Ο.Π.Σ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών 
Πατησίων 12   ΑΘΗΝΑ 
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο 
των Υπηρεσιών Συντάξεων. 
 

 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης  και του Υπουργού Επικρατείας», σχετικά με 
την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και εξής. 
 
Σχετ: Εγκ. 64/11, 38/12 
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 Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης  και του Υπουργού Επικρατείας» 
(Φ.Ε.Κ. 256/τ. Α’/31.12.2012 ), σύμφωνα με την οποία η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου 
ΙΑ.4., της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 10 της με ημερομηνία 19/11/2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’, 229), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 «Από 1/1/2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 
(Α’, 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους 
συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους 
της ηλικίας. 
Ειδικά για τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους,  το Ε.Κ.Α.Σ. 
καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 3996/2011.» 
 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του 
Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και μετά - εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και η 
συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από 
την αιτία για τη οποία λαμβάνουν τη σύνταξη (γήρας – αναπηρία – θάνατος).  
Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα που λαμβάνουν 
σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα μπορούν και μετά την 1/1/2014 να 
το λαμβάνουν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια 
χορήγησής του.  
 Συνεπώς, στις περιπτώσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ για το έτος 2013 σε συνταξιούχους 
που θα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της σχετικής ετήσιας υπουργικής απόφασης, θα 
πρέπει να καθορίζεται λήξη την 31/12/2013, για όσους την 1/1/2014 δεν έχουν 
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. 
 Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθ. 
34 του ν. 3996/2011 και στις σχετικές εγκυκλίους 64/2011 και 38/2012 της Διεύθυνσής μας. 
 
Συν/κά:  2 σελ. Φ.Ε.Κ.(Α’/256) 
 
            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 256
 31 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι σκό−
πιμο να ρυθμιστούν μέχρι την παρέλευση του τρέχοντος 
ημερολογιακού έτους προκειμένου να μην δημιουργηθούν 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους. 

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα−
σίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 1
Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95

και 204 του ν. 3852/2010

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των 
αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των ορι−
ζομένων στη περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νό−
μου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως 
ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις 
του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονο−
μικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε 
άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει 
περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). 

Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα 
μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων 
οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτο−
μερειακό ζήτημα.

2. Mε όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από 
τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε 
αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της 
παρ. 1, του άρθρου 95 του ν.3852/ 2010, για τις οποίες 
παρέχεται διοικητική υποστήριξη. 

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνε−
χίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2,3 
και 4 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του 
ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης 
σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα 
με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως 
του παρόντος.

Άρθρο 2
Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και

μίσθωσης έργου στους Ο.ΤΑ.

1. Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθη−
κε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3812/2009, 
για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προ−
σλήψεων και διορισμών του μονίμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 
14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή των ανωτέ−
ρω δεν αυξάνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου όπως 
καθορίζεται με την διαδικασία της 6/5.5.2009 Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 70) και ισχύει κατ’ έτος.

 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα 
στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα 
εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτε−
λέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια 
που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του 
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6064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

«καθώς και στο αποσπασμένο στο ΤΑΥΤΕΚΩ προ−
σωπικό, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί με απόσπαση 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Άρθρο 14
Στελέχωση ΑΕΔΑΚ

Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας ΑΕ−
ΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, κατά παρέκκλιση από 
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται να 
αποσπώνται προσωρινά στην Εταιρεία μέχρι τρεις (3) 
υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από οποια−
δήποτε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα γενικά του ευ−
ρύτερου δημόσιου τομέα ή ΝΠΔΔ, με κοινή απόφαση 
των οικείων Υπουργών, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Διοικητικού συμβουλίου των φορέων. Ο χρόνος διάρ−
κειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη 
θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπώ−
μενων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές 
εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικου−
ρικής ασφάλισης βαρύνουν την Εταιρεία. 

Άρθρο 15
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Η περίπτωση 6, της υποπαραγράφου ΙΑ.4., της Πα−
ραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 10, της με 
ημερομηνία 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 229), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του 
άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), Επίδομα Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται 
στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, 
με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά 
για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου 
του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να 
απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικί−
ας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 
του ν. 3996/2011.»

Άρθρο 16
Συμβάσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. ΜΕ ΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ

1. Η διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 
ΙΒ του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (Α΄ 41/1−3−2012) 
ισχύει και για όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ και του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις 
αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διά−
στημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται 
νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες.

2. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980.

3. Όλες οι οφειλές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 
του ΕΟΠΥΥ καθώς και των κάθε είδους φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στο Υπουργείο Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας) προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καθώς και προς τον δικαι−
οπάροχό της Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που αφορούν κάθε είδους υπη−
ρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν 
μέχρι 31/12/2012, όπως οι οφειλές αυτές προκύπτουν 

από τους ετήσιους Προϋπολογισμούς, Απολογισμούς 
και Ισολογισμούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., οι 
οποίοι έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν αρμοδίως από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
θεωρούνται νόμιμες και ληξιπρόθεσμες ακόμα και αν 
δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση και εξοφλούνται 
άμεσα μετά την δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων

Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή 
αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), 
και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβά−
νονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 
(Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το 
παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 
1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 
(Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με 
το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για 
όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμό−
ζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.»

Άρθρο 18
Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συστάθηκε με 
το ν.3144/2003 (Α΄111), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το ν.4019/2011, μετονομάζεται σε «Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής». Η Δι−
εύθυνση αυτή αναλαμβάνει, πλέον των ήδη υφιστάμενων 
αρμοδιοτήτων της, τις αρμοδιότητες του μηχανισμού 
για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή 
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοι−
νωνικής συνοχής, ως επιτελικός φορέας. Ειδικότερα, στη 
Διεύθυνση αυτή ανατίθεται επιπλέον ο επιτελικός ρόλος 
του σχεδιασμού, του συντονισμού, της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησης όλων των πολιτικών που συνιστούν 
την εθνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη και προ−
στασία και την κοινωνική συνοχή και των αναγκαίων 
ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η 
ως άνω Διεύθυνση, πλέον των ανωτέρω, μεριμνά για την 
κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εται−
ρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχό−
ληση και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και 
καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού, με στόχο 
την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 19
Σύνθεση τριμελούς επιτροπής άρθρου 2

παρ.1 ν. 2518/1997

Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 
(Α΄ 164), όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί με 
το άρθρο 2 του ν. 3707/2008 (Α΄ 209), αντικαθίσταται 
ως εξής: 




