
ΝΟΜΟΣ: 2150/93 
 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 
(ΦΕΚ 98/Α/16-6-93) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Εκδίδοµεν τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

 
Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 
(Ε.Ι.Ε.) και έδρα την Αθήνα. Το Ε.Ι.Ε. έχει οικονοµική, διοικητική και λειτουργική 
αυτοτέλεια. 
 

Άρθρο 2 
Σκοποί 

 
Σκοποί του Ε.Ι.Ε. είναι: 
α) Η µελέτη και η έρευνα της εργασίας, ως µέσου βιοπορισµού και ως συντελεστή της 
παραγωγής και της κοινωνικής προόδου. 
β) Η µελέτη και η έρευνα της ελληνικής αγοράς εργασίας από την άποψη ειδικότερα των 
εθνικών, κοινοτικών και διεθνών εξελίξεων και τάσεων (οικονοµικών, κοινωνικών κλπ) και 
των επιπτώσεών τους σ’ αυτήν, ιδίως εν όψει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η µελέτη 
και η έρευνα της προσφοράς και ζήτησης επαγγελµάτων και ειδικοτήτων, σύµφωνα µε τις 
µεσοµακροπρόθεσµες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. 
γ Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και η ανάλυση των δοµών της άτυπης 
επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα, καθώς επίσης η εκπόνηση και προώθηση 
προτάσεων για την ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας. 
δ) Η οργάνωση, χρηµατοδότηση και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης 
για το σχεδιασµό, διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου και ιδίως σε θέµατα εργασίας, απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων, εισοδηµάτων, 
συνθηκών εργασίας και συνδικαλισµού σε συνεργασία ή µη µε φορείς εργαζοµένων και 
εργοδοτών και άλλους φορείς. 
ε) Η αξιολόγηση δραστηριοτήτων στη χώρα µας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 
στ) Η τεχνική στήριξη κοινοτικών δράσεων που αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναµικό. 
ζ) Η δηµιουργία τράπεζας πληροφοριών και τεκµηρίωσης, που να καλύπτει την ελληνική, 
κοινοτική και διεθνή νοµοθεσία, νοµολογία και βιβλιογραφία, σε σχέση µε τους σκοπούς του 
Ε.Ι.Ε. 
η) Η διοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων ή άλλων ενηµερωτικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης 
η έκδοση εντύπων ή άλλες συναφείς ενέργειες προβολής και ενηµέρωσης στα πλαίσια των 
σκοπών του Ε.Ι.Ε. 
θ) Η προώθηση πρόσφορων µέτρων για την εδραίωση και ανάπτυξη του κοινωνικού 
διαλόγου εργαζόµενων και εργοδοτών. 
ι) Η συνεργασία µε συναφείς εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς οργανισµούς, εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους αυτούς ή ανάλογους 
σκοπούς, η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων. 
ια) Η συστηµατική κατάταξη, συνολικά ή κατά τµήµατα, της εργατικής και της σχετικής 
κοινοτικής νοµοθεσίας, που ισχύει στην Ελλάδα. 
 

Άρθρο 3 



∆ιοικητικό συµβούλιο 
 
1. Το Ε.Ι.Ε. διοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) που αποτελείται από: 
α. Τον πρόεδρο 
β. Τρεις (3) εκπροσώπους της αντιπροσωπευτικότερης τριτοβάθµιας οργάνωσης των 
εργαζοµένων 
γ. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, που συµµετέχουν στη σύναψη της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 
δ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους του Κράτους, δύο (2) του Υπουργείου Εργασίας, έναν (1) του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και έναν (1) του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.). 
2. Για τον ορισµό των µελών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ ο Υπουργός Εργασίας καλεί 
εγγράφως τις διοικήσεις των αντίστοιχων οργανώσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους  
τους και τους αναπληρωτές τους µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την παράδοση 
της πρόσκλησης. Οι εκπρόσωποι αυτοί πρέπει να έχουν επαρκή εξειδίκευση ή πείρα στα 
θέµατα εργασίας. 
Τα υπό στοιχείο δ΄ µέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας. 
Πρέπει να είναι επιστήµονες, ειδικευµένοι σε θέµατα που ανάγονται στους σκοπούς του 
Ε.Ι.Ε.. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο 
αναπληρωτής του προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
3. Σε περίπτωση που οι προαναφερόµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων και 
των εργοδοτών δεν υποδείξουν εκπροσώπους τους µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ο 
Υπουργός Εργασίας διορίζει ελευθέρως τους εκπροσώπους αυτούς τακτικούς και 
αναπληρωµατικούς. 
4. Ως πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. επιλέγεται επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους, µε 
τεκµηριωµένη ικανότητα και εµπειρία οργάνωσης και συντονισµού επιστηµονικών, 
ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µεταξύ τριών (3) επιστηµόνων, τους οποίους 
προτείνει ο Υπουργός Εργασίας. 
5. Οι προαναφερόµενοι εκπρόσωποι της παρ. 1 περ. β΄ και γ΄ µετά την υπόδειξή τους από 
τους αρµόδιους φορείς και πριν από τη συγκρότηση του ∆. Σ. καλούνται από τον Υπουργό 
Εργασίας να συνέλθουν σε ορισµένο χρόνο και τόπο για να προτείνουν υποψήφιο πρόεδρο 
από τον κατάλογο των τριών (3) προτεινόµενων. Σε περίπτωση µη συµφωνίας καλείται να 
εξαιρέσει η κάθε πλευρά έναν (1) από τους τρεις (3) προταθέντες υποψήφιους. Ο αποµένων 
υποψήφιος γίνεται πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε.. σε περίπτωση εξαίρεσης του ιδίου 
υποψήφιου ή εξαίρεσης ενός (1) µόνο υποψήφιου, ο Υπουργός επιλέγει µεταξύ των δύο (2) 
που αποµένουν. Σε περίπτωση που δεν εξαιρεθεί κανένας υποψήφιος, ο Υπουργός επιλέγει 
µεταξύ των τριών (3). 
6. Το ∆.Σ. συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο 
αναπληρωτής του, ο οποίος είναι µέλος του ∆.Σ. και δύο (2) αντιπρόεδροι, ο καθένας από 
τους οποίους ανήκει στους εκπροσώπους του αντίστοιχου κοινωνικού εταίρου. Η θητεία των 
µελών του ∆.Σ. είναι τριετής. 
Κατ’ εξαίρεση οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων µπορούν να αντικαθίστανται µετά 
διετή θητεία, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων. 
7. Το ∆. Σ. συνέρχεται στην Αθήνα και στο κατάστηµα όπου εδρεύει το Ε.Ι.Ε. 
8. Το ∆.Σ. προσωρινά µπορεί να συνέρχεται στο κατάστηµα του Υπουργείου Εργασίας ή 
οργανισµού του δηµόσιου τοµέα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. 
9. Το ∆.Σ. αποφασίζει, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφια 
α΄, γ΄ και ζ΄, µε απλή πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Για τις τελευταίες τρεις 
περιπτώσεις απαιτείται ειδική πλειοψηφία επτά (7) ψήφων. Για την ύπαρξη απαρτίας 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) µελών του ∆.Σ.. Στο ∆.Σ. συµµετέχει, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε.. 
10. Χρέη γραµµατέα του ∆.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ι.Ε. που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή 
του, από τον πρόεδρο. Μέχρι τη στελέχωση του Ε.Ι.Ε. χρέη προσωρινού γραµµατέα εκτελεί 



υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, οριζόµενος από τον Υπουργό Εργασίας. Ο υπάλληλος 
αυτός, συντάσσει και πρακτικό για τη διαδικασία της ανωτέρω παρ. 5. 
 

Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες διοικητικού συµβουλίου 

 
1. Το ∆.Σ. είναι γενικά αρµόδιο σε θέµατα αναγόµενα στη διοίκηση του Ε.Ι.Ε. τη διαχείριση 
των πόρων και της περιουσίας του και τη λήψη κάθε µέτρου για την εκπλήρωση των σκοπών 
του. 
2. Ειδικότερα το ∆.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και τον απολογισµό του Ε.Ι.Ε., 
τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας. 
β) Εγκρίνει τα επιστηµονικά, ερευνητικά και επιµορφωτικά προγράµµατα του Ε.Ι.Ε. 
γ) Επιλέγει προσλαµβάνει το ∆ιευθυντή του Ε.Ι.Ε.. Επίσης αποφασίζει και προσλαµβάνει 
τους προϊσταµένους των τµηµάτων και το λοιπό προσωπικό, µετά από εισήγηση του 
διευθυντή. 
δ) Συνιστά υπηρεσιακές µονάδες, οµάδες εργασίας, επιτροπές και παραρτήµατα στα πλαίσια 
των σκοπών του. Τα παραρτήµατα διοικούνται κατά το πρότυπο του Ε.Ι.Ε. 
ε) Πραγµατοποιεί δαπάνες βάσει του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
στ) Μεταβιβάζει αρµοδιότητες στον πρόεδρο, στους αντιπροέδρους, τα µέλη του , το 
διευθυντή του Ε.Ι.Ε. και τους προϊσταµένους των τµηµάτων. 
ζ) Αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα ανωτέρω πρόσωπα. 
η) Ορίζει τα καθήκοντα του αναπληρωτή του προέδρου του ∆.Σ. και του διευθυντή  
θ) Καταρτίζει τους κανονισµούς του άρθρου 11. 
 

Άρθρο 5 
∆ιευθυντής και προϊστάµενοι τµηµάτων 

 
1. Ο διευθυντής  του Ε.Ι.Ε. πρέπει να είναι επιστήµονας ειδικός στον τοµέα  της αγοράς 
εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης και , γενικά, σε θέµατα σχετικά µε τους 
σκοπούς του Ε.Ι.Ε. να είναι δε και κάτοχος της αγγλικής και της γαλλικής ή της γερµανικής 
γλώσσας. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων πρέπει να είναι επίσης επιστήµονες ειδικοί σε 
τοµείς σχετικούς µε τους σκοπούς του Ε.Ι.Ε. κάτοχοι τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και 
µε τεκµηριωµένη ικανότητα και εµπειρία οργάνωσης και συντονισµού επιστηµονικών, 
ερευνητικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων. 
2. Ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) Μετέχει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. άνευ ψήφου, εισηγείται για κάθε θέµα φερόµενο προς 
συζήτηση στο ∆.Σ. και επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού. 
β) Προΐσταται τω υπηρεσιών του Ε.Ι.Ε. και συντονίζει το έργο των τµηµάτων του. 
γ) Εισηγείται στο ∆.Σ. τα ερευνητικά, επιστηµονικά, επιµορφωτικά και άλλα σχετικά 
προγράµµατα του Ε.Ι.Ε. µε βάση τις προτάσεις των τµηµάτων. 
δ) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. τον προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και 
τον απολογισµό του Ε.Ι.Ε.. 
ε) Επιµελείται την πραγµατοποίηση των δαπανών του Ε.Ι.Ε. στα πλαίσια του 
προϋπολογισµού και των αποφάσεων του ∆.Σ. 
στ) Υπογράφει τα γραµµάτια είσπραξης, τα εντάλµατα πληρωµής και τις επιταγές και κάθε 
έγγραφο, που αφορά την οικονοµική διαχείριση στα πλαίσια των κανονισµών της λειτουργίας 
του Ε.Ι.Ε. 
ζ) Εισηγείται στο ∆.Σ. κάθε θέµα, που αφορά τη λειτουργία του Ε.Ι.Ε. και την εκτέλεση του 
επιστηµονικού και επιµορφωτικού του έργου και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα και ειδικό 
καθήκον, που του αναθέτει το ∆.Σ. 
η) Εκπροσωπεί το Ε.Ι.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός αν άλλως ορίζει το ∆.Σ. 
3. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων διευθύνουν το τµήµα τους και ασκούν κάθε αρµοδιότητα, 
που τους αναθέτει το ∆.Σ., ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε. ή ο Κανονισµός του άρθρου 11. 
 



Άρθρο 6 
∆ιοικητικές υπηρεσίες 

 
Οι υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. περιλαµβάνουν τα εξής τµήµατα: 
α) Τµήµα Μελετών και Ερευνών 
β) Τµήµα Προώθησης κοινωνικού διαλόγου, Κατάρτισης, Επιµόρφωσης και Εκπαίδευσης 
γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης 
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
 

Άρθρο 7 
Πόροι 

 
Πόροι του Ε.Ι.Ε. είναι: 
α) Κοινοτικοί πόροι, που διατίθενται για ενέργειες τεχνικής υποστήριξης και προγραµµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης, πληροφόρησης, προώθησης του κοινωνικού 
διαλόγου, ερευνών, µελετών και άλλων σχετικών ενεργειών. 
β) Χρηµατοδοτήσεις από το Π.∆.Ε. ως εθνική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των ανωτέρω 
υπό στοιχεία (α) ενεργειών και προγραµµάτων 
γ) Πρόσοδοι από την περιουσία του, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και 
κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ηµεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών 
προσώπων. 
δ) Έσοδα από την πώληση εκδόσεών του και αµοιβές από την εκτέλεση ερευνών, µελετών 
και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασµό τρίτων (∆ηµοσίου, 
Ο.Τ.Α. Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και ιδιωτών). 
ε) Ειδική εισφορά προβλεπόµενη στον ετήσιο προϋπολογισµό του Οργανισµού Εργατικής 
Εστίας (Ο.Ε.Ε.), η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη του ένα τοις εκατό (1%) και να 
υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.. Με 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, µετά από γνώµη των ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. και του Ο.Ε.Ε., 
προσδιορίζεται η ειδική αυτή εισφορά. 
 

Άρθρο 8 
Οικονοµική διαχείριση – Έλεγχος 

 
1. Το οικονοµικό έτος του Ε.Ι.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
κάθε έτους. Το πρώτο οικονοµικό έτος αρχίζει την ηµέρα ίδρυσης του Ε.Ι.Ε. και λήγει την 
31η ∆εκεµβρίου του έτους αυτού. 
2. Ο ετήσιος ισολογισµός του Ε.Ι.Ε. καταρτίζεται µε τη λήξη του οικονοµικού έτους και 
συνοδεύεται από λεπτοµερή έκθεση του ∆.Σ., στην οποία περιλαµβάνονται εκθέσεις των 
τµηµάτων του για τη διαχείριση και την οικονοµική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά 
το οικονοµικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το µέλλον. 
Οµοίως µε τη λήξη του οικονοµικού έτους καταρτίζεται και ο προϋπολογισµός και το 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων για το επόµενο έτος. 
3. Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων του Ε.Ι.Ε. γίνεται από ορκωτό ελεγκτή 
οριζόµενο κατ’ έτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ι.Ε.. Ο ελεγκτής υποβάλλει την 
έκθεσή του στο ∆.Σ. του Ινστιτούτου µέσα στο δίµηνο από την σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. Την έκθεση αυτήν κοινοποιεί και στον Υπουργό Εργασίας. 
 

Άρθρο 9 
Επιστηµονική Επιτροπή 

 
1. Στο Ε.Ι.Ε. συγκροτείται Επιστηµονική Επιτροπή, αποτελούµενη από το διευθυντή του, ως 
πρόεδρο και τους προϊσταµένους των τµηµάτων, ως µέλη. 
Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το ∆.Σ.: 



α) Για την επιλογή των επιστηµόνων – ερευνητών, καθώς και των επιστηµονικών – 
ερευνητικών φορέων στους οποίους το Ε.Ι.Ε. αναθέτει το έργο διεξαγωγής ερευνών και 
µελετών. 
β) Για τον προσδιορισµό των σκοπών για τους οποίους θα διεξαχθεί η έρευνα ή η µελέτη. 
γ) Για την αξιολόγηση των εν λόγω ερευνών – µελετών. 
δ) Για την κατάρτιση των επιστηµονικών, ερευνητικών, επιµορφωτικών, ενηµερωτικών και 
άλλων σχετικών προγραµµάτων του Ε.Ι.Ε., καθώς και την οργάνωση σεµιναρίων, 
συναντήσεων κλπ στα πλαίσια των σκοπών του. 
ε) Για τη µετάκληση επιστηµόνων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού ή 
αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα ή διεθνείς ή κοινοτικούς οργανισµούς για να συµµετάσχουν 
στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό ή άλλο σχετικό έργο του Ε.Ι.Ε. 
2. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής προς το ∆.Σ. γίνονται από το διευθυντή του Ε.Ι.Ε. 
 

Άρθρο 10 
Ειδικές ρυθµίσεις 

 
1. Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε. του οποίου η κατάσταση ρυθµίζεται από τον Κανονισµό του 
άρθρου 11 παρ. 1 περ. στ΄ , µπορεί κατ’ εξαίρεση να προέρχεται και από αποστάσεις από το 
∆ηµόσιο ή από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 
1892/1990 εφόσον πρόκειται για πρόσωπα µε εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις. Οι 
αποσπάσεις γίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου υπουργού κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µετά από απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ι.Ε. και σύµφωνη γνώµη του αποσωµένου. Η απόσπαση 
γίνεται για διάστηµα µέχρι πέντε (5) ετών, µε δυνατότητα παράτασης. Ο χρόνος της 
απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε 
συνέπεια. Η µισθοδοσία τους εν γένει βαρύνει την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται. 
2. Το Ε.Ι.Ε. συνεργάζεται µε επιστήµονες και ερευνητές ή και µε επιστηµονικούς και 
ερευνητικούς φορείς για την κατάρτιση και την εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών ή 
επιµορφωτικών προγραµµάτων, καθώς και για την εκπόνηση µελετών. Ο τρόπος 
κοστολόγησης των εργασιών και καταβολής των σχετικών δαπανών ρυθµίζονται µε τον 
Κανονισµό του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α΄΄ του παρόντος νόµου. 
3. ∆ιατάξεις, που εφαρµόζονται σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, δεν έχουν εφαρµογή στο 
Ε.Ι.Ε., εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόµο. 
 

Άρθρο 11 
Κανονισµοί 

 
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται µετά από γνώµη του ∆.Σ. και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζονται οι ακόλουθοι Κανονισµοί: 
α) Εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστηµονικών ή ερευνητικών 
προγραµµάτων, διεξαγωγής µελετών και γενικά  παροχής υπηρεσιών. 
β) Κατάρτισης και εφαρµογής επιµορφωτικών και άλλων σχετικών προγραµµάτων και 
καθορισµού των σχετικών δαπανών. 
γ) Οργάνωση, λειτουργίας, διάρθρωσης και στελέχωσης του Ε.Ι.Ε. και των τµηµάτων. 
Με τον Κανονισµό αυτόν καθορίζονται και τα θέµατα συνεργασίας του Ε.Ι.Ε. µε εθνικούς, 
κοινοτικούς και διεθνείς φορείς, που σχετίζονται µε το αντικείµενό του. 
δ) Λειτουργίας του ∆.Σ. και της Επιστηµονικής Επιτροπής του Ε.Ι.Ε. 
ε) Οικονοµικής διαχείρισης, προµηθειών και θεµάτων διοικητικής µέριµνας. 
στ) Κατάστασης προσωπικού, που ρυθµίζει και θέµατα πειθαρχικής ευθύνης. 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, εκδιδόµενες µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. 
και δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια για τη διεκπεραίωση του έργου του Ε.Ι.Ε. στα πλαίσια των σχετικών νόµων και 
κανονισµών. 
 

Άρθρο 12 



Άτοµα µε ειδικές ανάγκες της πρώην Ε.Α.Σ. 
 
1. Επιτρέπεται η πρόσληψη σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
όπως αυτός ίσχυε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 
65Α΄), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 εδάφ. πρώτο του ν. 
1648/1986 (ΦΕΚ 147Α΄) «Προστασία πολεµιστών αναπήρων και θυµάτων πολέµου και 
µειονεκτούντων προσώπων» πρώην εργαζοµένων και διαλυθείσης µε το ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 
139 Α΄) πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.), καθώς και όσων εκ των 
ανωτέρω έχουν τέκνα µε βαριά ηθικά, ψυχοσωµατικά προβλήµατα, µε ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω. 
2. Όσοι από τους αναφεροµένους στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου τούτου ήταν 
αποσπασµένοι κατά το χρόνο διάλυσης της Επιχείρησης Αστικών συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) σε 
δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆. ή σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, όπως αυτός αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, προσλαµβάνονται από την 
υπηρεσία, τον οργανισµό ή την επιχείρησης ή Ν.Π.∆.∆. που ήταν αποσπασµένοι. 
3. Οι προσλαµβανόµενοι κατά τις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 64ο 
έτος της ηλικίας τους. 
4. Οι ιδιότητες των ως άνω κατηγοριών προκύπτουν είτε από το γεγονός της πρόσληψής τους 
στην πρώην Ε.Α.Σ. µε τη διαδικασία του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α΄) ή προγενέστερων 
σχετικών διατάξεων είτε από σχετικά έγγραφα στοιχεία µε ηµεροµηνία έκδοσης 
προγενέστερη της απόλυσής τους. 
5. Η πρόσληψη γίνεται στο µεν ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. σε κενές οργανικές θέσεις µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους δε οργανισµούς και επιχειρήσεις µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης των 
τυπικών τους προσόντων ή ειδικότητας που καθορίζεται µε την πράξη πρόσληψης. Αν δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται αυτοδικαίως µε την πράξη πρόσληψης. Οι συνιστώµενες 
θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται αυτοδικαίως µε την αποχώρηση από την 
υπηρεσία κατά οιονδήποτε τρόπο των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Για το προσωπικό που 
προσλαµβάνεται σε δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆. έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις 
της παρ. 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987. 
6. Η πρόσληψη γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφεροµένων. Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του 
παρόντος. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της αρµόδιας επιτροπής του 
Υπουργείου Εργασίας µε την οποία είχαν τοποθετηθεί στην πρώην Ε.Α.Σ. ως άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες ή άλλο σχετικό έγγραφο στοιχείο µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της 
απόλυσής τους ή η γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής του 
δηµοσίου, µε την οποία κρίνονται ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες τα τέκνα αυτών. 
7. ∆ικαίωµα αίτησης έχουν όσοι από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
απολύθηκαν και δεν τακτοποιήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 139 Α΄). 
8. Ο αριθµός των εργαζοµένων ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην πρώην Ε.Α.Σ. που θα 
προσληφθούν κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός των αποσπασµένων της 
κατηγορίας αυτής σε άλλες υπηρεσίες, οργανισµούς ή επιχειρήσεις, δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα πενήντα (50) άτοµα. Αν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων υπερβαίνει τον αριθµό αυτόν, η 
σειρά προτεραιότητας καθορίζεται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας και σε 
περιπτώσεις ιδίου ποσοστού, µε βάση τη µεγαλύτερη ηλικία. 
 

Άρθρο 13 
Στα πλαίσια εφαρµογής του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) 
δύναται ο Υπουργός Εργασίας µε αποφάσεις του να καθορίζει εφ’ ενός τα κριτήρια επιλογής 
των προγραµµάτων που εντάσσονται σε εθνικό και περιφερειακό σκέλος, καθώς και αυτών 
που εντάσσονται στις κοινοτικές πρωτοβουλίες, αφ’ ετέρου τους όρους, τις προϋποθέσεις και 



τις υποχρεώσεις τήρησης δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων που απαιτούνται για 
την υλοποίηση των χρηµατοδοτούµενων από το Ε.Κ.Τ.. 
Επίσης ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ρυθµίζει µε αποφάσεις του λεπτοµέρειες εφαρµογής 
κανονισµών, οδηγιών ή αποφάσεων του Συµβουλίου και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας σχετικών µε το Ε.Κ.Τ.. 
 

Άρθρο 14 
 
Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α΄) προστίθεται εδάφιο 10 ως εξής: 
«Με την ίδια ως άνω διαδικασία και για τους ίδιους σκοπούς, µπορεί να διατεθεί από τον 
Ο.Ε.Ε. χρηµατικό ποσό και στο Ταµείο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Εργασίας». 
 

Άρθρο 15 
 
Στο άρθρο 2 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α΄) «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των 
διατάξεων» περί Οργανισµού Εργατικής Εστίας και άλλων διατάξεων» και µετά τις λέξεις 
«…… συνταξιούχους µισθωτούς,……..» προστίθενται λέξεις «…… τους τυφλούς µε τους 
συνοδούς αυτών, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% το 
προσωπικό του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και του Υπουργείου Εργασίας». 
 

Άρθρο 16 
Ανάθεση εργασιών 

 
1. Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορούν, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ, αυτών που 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτουν 
απευθείας στη ∆ιεύθυνση Εργασιών Ασφαλιστικών Οργανισµών της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ιδίως τις ακόλουθες εργασίες: 
α. Το κλείσιµο των ισολογισµών – απολογισµών και τη λογιστική εν γένει ενηµέρωση των 
λογιστικών τους βιβλίων. 
β. Τη µελέτη σκοπιµότητας για µηχανοργάνωση – µηχανογράφηση, καθώς και αυτή την ίδια 
µηχανοργάνωση – µηχανογράφηση των υπηρεσιών τους. 
γ. Την ενηµέρωση των ασφαλιστικών µερίδων των ασφαλισµένων και εργοδοτών. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να 
ανατίθενται και άλλες εργασίες στη ∆ιεύθυνση Εργασιών Ασφαλιστικών Οργανισµών της 
Τράπεζας της Ελλάδος µε την ίδια ως άνω διαδικασία. 
3. Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου η οποία συνάπτεται µεταξύ των νόµιµων 
εκπροσώπων του ασφαλιστικού φορέα και της Τράπεζας της Ελλάδος αντίστοιχα. 
4. Με τη σύµβαση ανάθεσης καθορίζεται η περιγραφή του ανατιθέµενου έργου, το ύψος της 
αµοιβής, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε την ίδια ως άνω απόφαση, ο τρόπος πληρωµής, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του έργου.  
 

Άρθρο 17 
Εφάπαξ αποζηµίωση ανταποκριτών Ο.Γ.Α. 

 
Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄) που προστέθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 681 Α΄) και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 1393 (ΦΕΚ 126 Α΄) προστίθενται εδάφια  τα οποία έχουν ως ακολούθως: 
«Οι δηµοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αποµακρύνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
από την υπηρεσία τους µετά την 1-1-1993 και δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο, αν 
άσκησαν καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. δικαιούνται από τον Οργανισµό αυτόν εφάπαξ 
αποζηµίωση, ίση µε µία ετήσια πάγια αποζηµίωση ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., η οποία 



καταβάλλεται κατά το χρόνο της εξόδου από την υπηρεσία του, για κάθε τέσσερα (4) έτη 
πραγµατικής απασχόλησής του ως ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.. 
Σε περίπτωση θανάτου δηµοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, ο οποίος άσκησε καθήκοντα 
ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., την αποζηµίωση, που προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο, 
δικαιούνται ο σύζυγος ή η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους. 
∆ηµοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν εξέλθει από την υπηρεσία τους, κατά 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος και δικαιούνται από το ∆ηµόσιο σύνταξη, εφόσον 
εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., δικαιούνται την αποζηµίωση, 
που προβλέπουν οι διατάξεις των δύο αµέσως προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου 
αυτής, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. 
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Γ.Α. ορίζονται τα απαραίτητα για τη λήψη 
της αποζηµιώσεως δικαιολογητικά». 
 

Άρθρο 18 
Ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων γιατρών Ι.Κ.Α. 

µε σύµβαση. Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. 
 
1. Οι υπηρετούντες στο Ι.Κ.Α. γιατροί µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή µε ειδική 
σύµβαση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εξοµοιώνονται µισθολογικά µε τους µόνιµους 
θεραπευτές γιατρούς του ιδρύµατος. 
Ο χρόνος υπηρεσίας τους στο Ι.Κ.Α. υπολογίζεται για τη µισθολογική εξέλιξή τους. 
2. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τα καθήκοντα τις πάσης φύσεως άδειες, το 
ωράριο εργασίας, τις τοποθετήσεις – µετακινήσεις – αποσπάσεις – µεταθέσεις και τα 
πειθαρχικά αδικήµατα που ισχύουν για τους µόνιµους γιατρούς του Ι.Κ.Α. στο εξής θα 
ισχύουν και για τους γιατρούς όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. 
3. Στις παραπάνω ρυθµίσεις δεν υπάγονται: 
α) Οι µε ειδική σύµβαση γιατροί οι οποίοι κατέχουν και δεύτερη θέση ή είναι συνταξιούχοι 
του ∆ηµοσίου 
β) Οι µε ειδική σύµβαση γιατροί των οποίων η µηνιαία αποζηµίωση είναι µεγαλύτερη από τις 
µηνιαίες αποδοχές που προκύπτουν από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
εκτός αν µε αίτησή τους επιλέξουν τη ρύθµιση αυτή. 
Για τους γιατρούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξακολουθεί να ισχύει το εργασιακό 
µισθολογικό καθεστώς των άρθρων 5 και 10 του ν.δ. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α΄). 
Αποζηµιώσεις γιατρών Ι.Κ.Α. µε ειδική σύµβαση του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972 και του 
ν.1057/1980 για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή ή εκκρεµεί η πληρωµή τους µέχρι την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού θεωρούνται νόµιµες. 
4. Για τους προσλαµβανοµένους στο εξής στο Ι.Κ.Α. γιατρούς, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
ν.δ. 1204/1972, θα ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. 
Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις όπως προσλήψεις γιατρών για κάλυψη αναγκών σε 
προβληµατικές, άγονες και παραµεθόριες περιοχές ή για κάλυψη αναγκών σε ειδικότητες, 
όπου δεν υπάρχει προσφορά ενδιαφεροµένων για πρόσληψη γιατρών, θα ισχύουν ως προς το 
εργασιακό καθεστώς και τον καθορισµό της αποζηµίωσης οι διατάξεις των άρθρων 5 και 10 
του ν.δ. 1204/1972. 
Ο αριθµός των γιατρών αυτών συνολικά σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 2% του 
συνόλου των εκάστοτε προβλεπόµενων οργανικών θέσεων για τον κλάδο γιατρών στο Ι.Κ.Α. 
5. Από το παρακρατούµενο βάσει της κείµενης νοµοθεσίας κατά περίπτωση ποσό, από τη 
βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του 
Ι.Κ.Α. διατίθενται από 1-7-1993 µέρος για την παροχή κινήτρων στους διοικητικούς και 
υγειονοµικούς υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. µε άµεσο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από πρόταση του ∆.Σ. του Ι.Κ.Α. καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και το ποσοστό απόδοσης σαν οικονοµικού κινήτρου, καθώς επίσης και ο 
τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. 
 



Άρθρο 19 
 
1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) 
προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής: 
« Σε περίπτωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανώτερης της πρώτης δεν λαµβάνεται 
υπόψη οποιαδήποτε κράτηση επί αµοιβών για παρεχόµενες υπηρεσίες ή καταβολή ποσών µε 
ένσηµα που γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 44 
του ν. 2084/1992, όπως συµπληρώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου». 
2. Μετά το πρώτο εδάφιο, της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2084/1992 προστίθενται εδάφια 
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ως εξής: 
«διατάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης, που προβλέπουν την καταβολή εισφορών 
ανάλογα µε την αξία ή τα κέρδη ή την ποσότητα επί των αγοραζόµενων ή πωλούµενων 
προϊόντων ή τα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες έχουν εφαρµογή και για τους από 1-
1-1993 υπαγόµενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση. 
Για τον υπολογισµό της σύνταξης, οι ασφαλισµένοι του προηγούµενου εδαφίου 
κατατάσσονται µε βάση τα καταβαλλόµενα µε τον παραπάνω τρόπο ποσά, στην πρώτη 
ασφαλιστική κατηγορία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφόσον καλύπτεται η 
εισφορά της κατηγορίας αυτής. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται η εισφορά της πρώτης 
ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο στο τέλος κάθε έτους 
συµπληρωµατική εισφορά και µέχρι του ποσού εισφοράς της κατηγορίας αυτής. 
Οι ίδιοι ασφαλισµένοι µπορούν µε δήλωσή τους να επιλέγουν άλλη, εκτός της πρώτης, 
ασφαλιστική κατηγορία, επιβαρυνόµενοι µε την επιπλέον εισφορά η οποία αντιστοιχεί στην 
κατηγορία που επιλέγουν. 
Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρµογή και στους αναβάτες και προπονητές, που 
ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο Ταµείο Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης 
Ιπποδροµιών καθώς και στους ασφαλισµένους του Ταµείου Συντάξεως Εκτελωνιστών για τα 
καταβαλλόµενα σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου ποσά µε ένσηµα». 
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) 
προστίθεται διάταξη ως εξής: 
«Η κατά τα ανωτέρω διαµόρφωση της εισφοράς για τους ασφαλισµένους του Ταµείου 
Νοµικών ολοκληρώνεται την 1/1/1996. 
Για τα έτη 1993 και 1994, το ποσό της εισφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται µειωµένο κατά το ½ και κατά το έτος 1995 
µειωµένο κατά το 1/4. Η σταδιακή αυτή ολοκλήρωση των εισφορών ισχύει αναλόγως και για 
τον Κ.Ε.Α.∆., καθώς και τα λοιπά ταµεία των δικηγόρων. 
Ο υπολογισµός της εισφοράς αυτής καθώς και της εισφοράς των λοιπών αυτοτελώς 
απασχολούµενων προσώπων είναι δυνατόν να γίνεται και επί ετήσιας βάσεως εφόσον ο 
τρόπος αυτός υπολογισµού προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των φορέων για τους µέχρι 
31-12-1992 ασφαλισµένους». 
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) προστίθεται διάταξη, 
που έχει ως εξής: 
«Οι διατάξεις του δεύτερου και επόµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, καθώς και των 
προβλεπόµενων από αυτήν προεδρικών διαταγµάτων, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων αυτών για τους µέχρι 31-12-1992 ασφαλισµένους, εφαρµόζονται από 1-1-
1993 και για τους υπαγόµενους από την ίδια αυτή ηµεροµηνία για πρώτη φορά στην 
ασφάλιση. 
Ειδικά για τους από 1-1-1993 και µετά νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα δικηγόρους, που 
υπάγονται στην ασφάλιση του Ταµείου Νοµικών και στους οικείους κλάδους ή φορείς 
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας, καθώς και στους νεοεισερχόµενους από την 
ίδια αυτή ηµεροµηνία ασφαλισµένους στο Τ.Ε.Β.Ε., ο υπολογισµός της εισφοράς γίνεται επί 
της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας µειωµένης κατά ποσοστό 30% για το Τ.Ε.Β.Ε. και 50% για 
τους λοιπούς φορείς ασφάλισης, για µια πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. 
Αν γίνει επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, η καταβολή των εισφορών γίνεται στο 
ακέραιο. 



Επίσης από την προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 37 του νόµου αυτού εισφορά για 
τους από 1/1/1993 και µετά ασφαλιζόµενους στα Ταµεία προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Επαρχιών, δικαστικών Επιµελητών και Ασφαλίσεως 
Συµβολαιογράφων αφαιρούνται τα ποσά που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις 
των φορέων αυτών και προέρχονται από την καταβολή ποσών µε ένσηµα που προκύπτουν 
από το ασφαλιστικό βιβλιάριο ή από αναλογικά δικαιώµατα των συµβολαιογράφων». 
5. Οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 εφαρµόζονται και στο 
Επικουρικό Ταµείο Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας και στο Ταµείο 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-
Νήσων. 
6. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) προστίθεται διάταξη 
ως εξής: 
«Οι διατάξεις της τελευταίας περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν 
έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση που θεµελιώνεται δικαίωµα σύνταξης σε περισσότερους 
του ενός φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών, από την 
έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα. 
Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος ή πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθούν από τον πρώτο φορέα µέχρι το έτος 1998 είναι δυνατή η συνταξιοδότησή 
τους λόγω γήρατος και πριν από το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
όριο ηλικίας, εφόσον θεµελιώνουν από τον δεύτερο αυτόν φορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της νοµοθεσίας του δικαίωµα σύνταξης µε µικρότερη ηλικία των 65 ετών µέχρι τις 
31.12.1997 διαφυλασσοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
47 του ανωτέρω νόµου. 
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7-10-1992». 
 

Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις. 
 
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1993 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
 ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ  

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ 
∆. ΣΙΟΥΦΑΣ 

 
ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1993 
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ∆Α-ΜΠΕΝΑΚΗ 


