
 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

 

Αθήνα 18/04/2013 

ηην πρόηαζη νόμοσ Τποσργείοσ Εργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και 

Πρόνοιας: «Ίδρσζη Εθνικού Σαμείοσ Αλληλεγγύης Γενεών» --  

Θέμα: Μέηρα προζηαζίας ηων ΑμεΑ 

Α. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η έμσζελ επηβαιιφκελε πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο έρεη επηθέξεη ηελ θαηαξξάθσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ηε δηάιπζε ηεο 

κεζαίαο ηάμεο, ηε θησρνπνίεζε ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ 

πξαγκαηηθή εμαζιίσζε ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ. Η πνιηηηθή ηεο 

ιηηφηεηαο φρη κφλν ζπλερίδεηαη, αιιά εληείλεηαη, κε λνκνζρέδηα φπσο ην παξφλ αιιά 

θαη κε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, παξά ην πξνθαλέο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο. 

Η θπβέξλεζε, αζεηψληαο ηηο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηεο, επέιεμε ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ην γεξκαληθήο εκπλεχζεσο λενθηιειεχζεξν δφγκα, ην νπνίν έρεη 

απνηχρεη ζηελ πξάμε, ζηεξείηαη θάζε νηθνλνκηθήο ινγηθήο θαη θαηαθξίλεηαη απφ ηηο 

ΗΠΑ, ηνπο G20, αιιά θαη απφ ην ίδην ην ΓΝΣ. χκθσλα κε απηφ, ε έμνδνο απφ ηελ 

πνιπεηή χθεζε πνπ πξνθαιεί ε ιηηφηεηα επηηπγράλεηαη κε πεξηζζφηεξε ιηηφηεηα. Η 

θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ζα θξηζεί πνιηηηθά απφ ηνλ ιαφ γηα απηή ηελ θαηαζηξνθηθή 

επηινγή θαη ε αζθνχκελε πνιηηηθή ζα αλαηξαπεί ελ επζέησ ρξφλσ. 

Δλ ησ κεηαμχ, φκσο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, γηα αλζξσπηζηηθνχο πιένλ θαη φρη γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο, λα ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λνκνζρεδίνπ πνπ 

πιήηηνπλ ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Όπνηεο θη αλ είλαη νη νηθνλνκηθέο 

πεξηζηάζεηο, φζν κεγάιεο θαη αλ είλαη νη έμσζελ πηέζεηο πνπ κπνξεί λα επηθαιεζηεί, 

δελ λνείηαη ειιεληθή θπβέξλεζε πνπ λα κελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηε ζηνηρεηψδε 

αμηνπξέπεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ άλεπ φξσλ 

πξνζηαζία ησλ πην αδχλακσλ κειψλ ηνπ. 

ην πιαίζην απηφ, απφ ηηο κεηψζεηο ησλ ζπληάμεσλ εμαηξνχληαη κε ηελ παξνχζα 

ηξνπνινγία νη αλάπεξνη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (ηπθινί, παξαπιεγηθνί, ηεηξαπιεγηθνί, 

αηκνξξνθηιηθνί, αηκνθαζαηξνχκελνη, πάζρνληεο απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, 



κεηακνζρεπζέληεο θ.ά.) πνπ ειάκβαλαλ επίδνκα αληθαλφηεηαο, θαζψο θαη νη 

ζπληαμηνχρνη δεκνζίνπ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80%. Όινη νη αλσηέξσ 

εμαηξνχληαη θαη απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

επηδφκαηνο αδείαο. 

Δπηπξνζζέησο, εμαηξνχληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο ΑκεΑ πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε 

πιήξνπο γήξαηνο ζηε 15αεηία θαη απνηεινχλ ηηο πην βαξηέο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο, 

θαζψο θαη νη ιακβάλνληεο πνιχ ρακειέο ζπληάμεηο αλαπεξίαο (λ.612). Δμαηξνχληαη 

γνλείο πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί κε επλντθέο δηαηάμεηο θαη ελ γέλεη γνλείο αηφκσλ 

κε αλαπεξία, εθφζνλ βαξχλνληαη θνξνινγηθά γηα απηά. 

Δπίζεο, απφ ηηο πεξηθνπέο ησλ απνδνρψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο εμαηξνχληαη θαη νη εξγαδφκελνη κε 

αλαπεξία, νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί κέζσ εηδηθήο λνκνζεζίαο θαη ππεξεηνχλ ζηνλ 

ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Άιισζηε, νη εξγαδφκελνη απηνί έρνπλ ππνζηεί 

φιεο ηηο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ έμσζελ επηβαιιφκελε 

πνιηηηθή θαη ηνλ ππεξβάιινληα δήιν ησλ εγρψξησλ θπβεξλήζεσλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, απνθαζίζηαηαη ε άληζε κεηαρείξηζε πνπ πθίζηαληαη νη αλάπεξνη εξγαδφκελνη 

έλαληη ησλ αλάπεξσλ ζπληαμηνχρσλ. Δπίζεο, απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο εμαηξνχληαη θαη νη 

ρακεινζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο. 

Δπηπιένλ, ηξνπνπνηείηαη ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/18-11-

2012), αθνχ ηίζεληαη ζε ηζρχ βειηησκέλεο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012, νχησο ψζηε 

λα θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ 

αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία, ελψ επαλαθέξεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ ηνπ ΙΑ.4, ψζηε λα ρνξεγείηαη ζηνπο αλαπήξνπο θαη ζηα ηέθλα πνπ 

ζπληαμηνδνηνχληαη ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα επίδνκα ρσξίο φξην ειηθίαο. 

Σέινο, απνθαζίζηαηαη ε ηζνπνιηηεία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ αλαπήξσλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ. πγθεθξηκέλα, αίξνληαη νη αδηθίεο πνπ ππέζηεζαλ ηα εξγαδφκελα 

πξφζσπα κε βαξηέο αλαπεξίεο, ηα νπνία νθείιεη ε πνιηηεία λα πξνζηαηεχεη κε βάζε 

ην άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, αλεπαξθήο είλαη ε πξνηεηλφκελε δηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ 

παξάηαζε ρνξήγεζεο αλαπεξηθήο ζχληαμεο. Δηδηθφηεξα, ζηε ελ ιφγσ δηάηαμε 

θαζνξίδεηαη σο ρξφλνο παξάηαζεο ην εμάκελν. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ιίζηεο αλακνλήο 

ησλ δηθαηνχρσλ πξνο εμέηαζε ζηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο μεπεξλνχλ ήδε 

ηηο 60.000, άξα είλαη ακθίβνιν φηη κέρξη ηηο 31/10/2013 ζα έρεη επηηεπρζεί 

νκαινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, επεηδή ππάξρνπλ αηηνχληεο πνπ αλακέλνπλ 

αθφκα θαη έλαλ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ, πξνηείλνπκε λα κελ θαζνξηζζεί 

ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο. Δπίζεο, επεηδή ζηνπο αηηνχληεο ηελ εμέηαζή ηνπο ζηηο 

Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ ΚΔ.Π.Α. δελ έρεη αλαζηαιεί κφλν ε ζχληαμε αλαπεξίαο 

αιιά θαη πάζεο θχζεσο αλαπεξηθά επηδφκαηα, φπσο ην πξνλνηαθφ ή ην 

εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα ή ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί 

άκεζα θαη ε παξάηαζε ρνξήγεζεο πάζεο θχζεσο αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ έσο ηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο αλαπεξίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Αλάινγε ξχζκηζε ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη γηα ηε ρνξήγεζε πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, 

γηα φζν ρξφλν νη αηηνχληεο παξακέλνπλ ζηηο ιίζηεο αλακνλήο ησλ ΚΔ.Π.Α. Η ίδηα 



δηάηαμε ζα πξέπεη λα νξίδεη κε ξεηφ ηξφπν φηη ζηηο ιίζηεο αλακνλήο ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΚΔ.Π.Α. έρνπλ πξνηεξαηφηεηα νη αηηνχληεο ηελ 

εμέηαζή ηνπο γηα ρνξήγεζε/επαλαρνξήγεζε ζχληαμεο θαη πάζεο θχζεσο αλαπεξηθψλ 

επηδνκάησλ. 

Η πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία απνηειεί ην ειάρηζην πνπ ππνρξενχηαη λα πξάμεη ε 

Πνιηηεία γηα λα πξνζηαηέςεη ηνπο πην αδχλακνπο πνιίηεο ηεο. 

Β. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

1.    Αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε δ. ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β.3 ηνπ λ.4093/2012 σο 

εμήο: «Δμαηξνχληαη ησλ κεηψζεσλ φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα αληθαλφηεηαο ηνπ αξ. 54 

ηνπ π.δ. 169/2007 ή ησλ άξζξσλ 100 έσο θαη 104 ηνπ π.δ. 168/2007 ή 

ζπληαμηνδνηνχληαη βάζεη ησλ λφκσλ 1897/2007 θαη 1977/1991, θαζψο θαη νη 

ζπληαμηνχρνη πνπ έρνπλ αλάπεξν ηέθλν ή ζχδπγν ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ». 

2.    Μεηά ηελ ππνπαξάγξαθν Β.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4093/2012 πξνζηίζεηαη ην 

εμήο: «Δμαηξνχληαη φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα αληθαλφηεηαο ηνπ αξ. 54 ηνπ π.δ. 

169/2007 ή ησλ άξζξσλ 100 έσο θαη 104 ηνπ π.δ. 168/2007 ή ζπληαμηνδνηνχληαη 

βάζεη ησλ λφκσλ 1897/2007 θαη 1977/1991, θαζψο θαη νη ζπληαμηνχρνη πνπ έρνπλ 

αλάπεξν ηέθλν ή ζχδπγν ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ θαη φζνη είλαη άηνκα κε αλαπεξία 

πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κέζσ ηνπ λ. 1648/86 θαη ηνπ λ. 2643/98 θαη εξγάδνληαη ζε 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ΓΔΚΟ θαη θνξείο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ» 

3.    Αληηθαζίζηαηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.6 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4093/2012 σο εμήο: «Δμαηξνχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/77 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ηα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/77 φπσο έρεη 

ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη, νη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο ιφγσ θνηλήο λφζνπ, εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο θ.ά, πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

λ. 1846/1951 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

1902/90, γνλείο πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί κέζσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3232/2005 θαη γνλείο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε γήξαηνο θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηελ παξνχζα δηάηαμε δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ην άξζξν 32 

ηνπ λ. 3896/2010». 

4.    Η πεξίπησζε 6 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.4 ηνπ λ. 4093/2012 παξακέλεη ζε ηζρχ θαη 

κεηά ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/18-11-2012). 

5.    Δμαηξνχληαη απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

επηδφκαηνο αδείαο θαη νη ρακεινζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο ησλ νπνίσλ νη ζπληάμεηο 

είλαη θάησ ησλ 1000 επξψ 

6.    Οη πεξηθνπέο πνπ ππέζηεζαλ νη κηζζσηνί εξγαδφκελνη ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κε ηηο εθάζηνηε πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο 

πεξί πξνζιήςεσο αλαπήξσλ θαη έρνπλ αλαπεξία πάλσ απφ 80% απνθαζίζηαληαη ζην 

πξν ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ θαζεζηψο. 

7.    Αληηθαζίζηαηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.4093/2012 σο εμήο: «Απφ ηηο αλσηέξσ κεηψζεηο εμαηξνχληαη ηα πξφζσπα ηνπ 



ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4024/2011 φπσο έρεη 

ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη, ηα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/77 

φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη θαη γνλείο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε πιήξνπο 

γήξαηνο θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2238/94 φπσο έρεη 

ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη». 

8.    To Άξζξν 66 «Παξάηαζε ρνξήγεζεο αλαπεξηθήο ζχληαμεο» αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο «Άξζξν 66: Παξάηαζε ρνξήγεζεο ζχληαμεο, αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ, 

δηθαηψκαηνο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο πεξίζαιςεο. 

1.    ηηο πεξηπηψζεηο ιήμεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο θαη 

εθφζνλ εθθξεκεί ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΔ.Π.Α. ηαηξηθή θξίζε, ρσξίο 

ππαηηηφηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο ιφγσ αλαπεξίαο 

παξαηείλεηαη έσο ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο Γλσκάηεπζεο Αλαπεξίαο κε ην ίδην πνζφ 

πνπ ειάκβαλαλ νη ζπληαμηνχρνη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ δηθαηψκαηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα ην δηθαίσκα απηφ είραλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή αλαπεξίαο, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%. 

Δάλ κεηά ηελ γλσκάηεπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ΚΔ.Π.Α. θξηζεί φηη απηνί νη 

αζθαιηζκέλνη δελ θέξνπλ ζπληάμηκν πνζνζηφ αλαπεξίαο ή θέξνπλ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ αλαπεξίαο, νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο αλαδεηνχληαη άηνθα, 

δηα ζπκςεθηζκνχ, κε κεληαία παξαθξάηεζε 20% απφ ηηο ηπρφλ ρνξεγνχκελεο 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγνχληαη παξνρέο, 

αλαδεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 

2. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ρνξήγεζεο πάζεο θχζεσο αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ (πξνλνηαθψλ, εμστδξπκαηηθνχ, 

απνιχηνπ αλαπεξίαο θ.ιπ.). 

3. Γηα ηνπο αηηνχληεο εμέηαζε απφ ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ ΚΔ.Π.Α. θαη έσο 

ηελ έθδνζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Κξίζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ρνξήγεζε ή 

επαλαρνξήγεζε, είηε ζχληαμεο αλαπεξίαο είηε πάζεο θχζεσο αλαπεξηθνχ επηδφκαηνο 

είηε βηβιηαξίνπ απνξίαο, παξαηείλεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηηο αξκφδηεο γηα 

ηε ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ απνξίαο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ην δηθαίσκα πιήξνπο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ αηηνχλησλ, εθφζνλ ε 

εμέηαζή ηνπο εθθξεκεί ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ ΚΔ.Π.Α. ρσξίο ππαηηηφηεηα 

ησλ ίδησλ ησλ εμεηαδνκέλσλ. 

4. Με επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΙΚΑ πνπ 

έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο ηε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΚΔ.Π.Α., 

δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αηηνχληεο εμέηαζε γηα ρνξήγεζε ή επαλαρνξήγεζε 

ζχληαμεο αλαπεξίαο ή πάζεο θχζεσο αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ. 

5. Οη απνθάζεηο ρνξήγεζεο πνζνζηψλ αλαπεξίαο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ 

ηελ 1.09.2011 απφ ηηο Α/βάζκηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννκαξρηψλ, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ή ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα θάζε λφκηκε ρξήζε επ’ αφξηζηνλ, εάλ πξφθεηηαη γηα επ’ αφξηζηνλ θξίζε, ή άιισο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ηζρχο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη νη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο λα δεηνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γλσκάηεπζε ΚΔΠΑ. Με Τπνπξγηθή 



Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζα 

θαζνξηζζεί ν ρξφλνο ιήμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο» 

Οη πξνηείλνληεο Βνπιεπηέο 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηψηεο 

ηξαηνχιεο Γεκήηξεο 

Καξαγηαλλίδεο Υξήζηνο 

Μεηξφπνπινο Αιέμεο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

Μπφιαξε Μαξία 

ηαζάο Γηάλλεο 

Υαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα 

Σζνπθαιάο Γεκήηξεο 

Γάθεο Γεκήηξεο 

Πεηξάθνο Αζαλάζηνο 

Οπδνπλίδνπ Δπγελία 

Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

 


