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ΘΕΜΑ:   «Γνωστοποίηση  διατάξεων  του  άρθρου  πρώτου,  παράγραφος  ΙΑ, 
υποπαράγραφοι ΙΑ4 και ΙΑ6 του ν. 4254/2014»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/7.4.2014 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4254/2014 
«Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του 
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ6 
του  ανωτέρω νόμου θεσπίζονται  διατάξεις  για  την  απλοποίηση των  διαδικασιών  τήρησης 
αρχείων  για  θέματα  ασφάλειας  και  υγείας  στην  εργασία  στα  τεχνικά  έργα,  ενώ  με  την 
υποπαράγραφο  ΙΑ4  της  ίδιας  ως  άνω  παραγράφου  ρυθμίζονται  θέματα  που  αφορούν  τις 
Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης.

1. Υποπαράγραφος ΙΑ6

Με την παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 3 του 
ν.4254/2014 καταργούνται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 
115, Α΄), όπως έχουν αντικατασταθεί από το άρθρο 66 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α΄) και 
ισχύουν,  οι  οποίες  προέβλεπαν  τη  δυνατότητα  επιδότησης  των  ασφαλιστικών  εισφορών 
απολυόμενων ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
τους, για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και μέχρι 3 έτη. 

Η ανωτέρω κατηγορία ανέργων είχε τη δυνατότητα να ζητήσει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις 
των  παραγράφων  4  και  5  του  άρθρου  74  του  ν.3863/2010,  προκειμένου  να  τύχει  της 
επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι 31.12.2012.

Σημειώνεται ότι,  για τα πρόσωπα που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των 
παρ. 4 και 5 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, μέχρι 31.12.2012 και τυγχάνουν της επιδότησης 
των ασφαλιστικών εισφορών, αυτή συνεχίζεται κανονικά μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονικό 
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διάστημα για το οποίο δικαιούνται την εν λόγω επιδότηση, με βάση την εκάστοτε σχετική 
απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

2. Υποπαράγραφος ΙΑ4

Με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου ΙΑ4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο 
εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 2 της  ανωτέρω υποπαραγράφου,  με  την  οποία  αντικαθίσταται  η 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 116 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41, Α΄), προβλέπεται ότι η απασχόληση 
μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται όταν ο 
απασχολούμενος  υπάγεται  στις  ειδικές  διατάξεις  περί  ασφαλίσεων  εργατοτεχνιτών 
οικοδόμων, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούνται σε έργα αρχικού 
προϋπολογισμού  10.000.000,00  €  και  άνω,  τα  οποία  χρηματοδοτούνται  ή 
συγχρηματοδοτούνται  από  εθνικούς  πόρους  και  διεξάγονται  μετά  από  παραχώρηση  ή 
εργολαβία  για  λογαριασμό  του  Δημοσίου,  ΝΠΔΔ,  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού,  δημόσιων, 
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά οργανισμών 
του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  όπως  αυτός  καθορίζεται  από  την  κάθε  φορά  ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής 
απασχόλησης, υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής 
των  αναλογουσών  ασφαλιστικών  εισφορών  στους  οικείους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης 
είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  για  την  άμεση  ενημέρωση  των  αρμοδίων 
υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
5. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
6. Δ/νση Κ.Α.Μ. (Όλα τα Τμήματα)        

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ
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