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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 66
11 Μαΐου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3846
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Ειδικές μορφές απασχόλησης
H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ
205 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου
για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα
εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλη−
σης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως,
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για
εννέα (9) συνεχείς μήνες.»
Άρθρο 2
Μερική απασχόληση
Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του ν. 2639/ 1998
(ΦΕΚ 205 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με
έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια
ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για
ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότε−
ρης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).
Η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες
από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία
Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση
εργασίας με πλήρη απασχόληση.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται
ως:
α) «εργαζόμενος μερικής απασχόλησης», κάθε εργαζό−
μενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του

οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια,
εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγό−
τερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσι−
μου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση,
β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση»,
κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απα−
σχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση
εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια κα−
θήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση
δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απα−
σχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική
ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε
προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι με
σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης δεν
επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση
με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους με κανονική απα−
σχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι
οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο
ωράριο εργασίας.
3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν
με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε
μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση
κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες
εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή
και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο
εργασίας.
Η παρεχόμενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύ−
πτει και τους απασχολούμενους με βάση τις συμφωνίες
του προηγούμενου εδαφίου.
Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης
μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να
επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην
επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό
έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρω−
ση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους
των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
240/2006 (ΦΕΚ 252 Α΄) και του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄).
Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής
γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την
κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση
Εργασίας.
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Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να αναθέτει κατ’
εξαίρεση την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του Προ−
γράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υ.Πε.,
για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υ.Πε..»
5. Στην παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3580/2007 προστί−
θεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευα−
σίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών
για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με
βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών
ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορί−
ζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.»
6. Ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄),
καθώς και της υπ’ αρίθμ. ΔΥ6α/οικ36932/17.3.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545 Β΄), παρακρατείται και
αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχετικές
συμβάσεις.
Άρθρο 25
Θέματα O.A.E.E.− Ο.Γ.Α.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, καθώς και
η παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου
17 και τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18 του ν.
3144/2003, την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3232/2004,
την παρ. 3 του άρθρου 47 και την παρ. 2 του άρθρου
53 του ν. 3518/2006 και συμπληρώθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 46 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται
ως εξής:
«1.α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την
έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις,
χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των
1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοι−
ας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλμα−
τος, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των
τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος,
όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα
φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το
400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη.
Το ίδιο ισχύει από την 1.1.2007 και για τους επαγγελ−
ματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα
σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι με έδρα
στις ανωτέρω περιοχές που ασκούν παράλληλα και
αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του
μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως
προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου
εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., των τριών πρώτων
ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των
δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή
βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει
το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόσωπα που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφά−
λιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού πριν την
1.1.1993 και τα οποία ασκούν μισθωτή ή άλλη εργασία
εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον Ο.Γ.Α. και πα−
ράλληλα ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική
δραστηριότητα στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπά−
γονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που έχουν
την έδρα τους σε περιοχές της παραπάνω 1.α) περίπτω−
σης, εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν δραστηριότητα πέ−
ραν των περιοχών αυτών, υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ανεξαρτήτως εισοδηματικού κρι−
τήριου. Διαπιστωμένη, με οποιονδήποτε τρόπο, άσκηση
επαγγέλματος σε περιοχές πέραν των παραπάνω, μετά
την εξαίρεση του επαγγελματία από τον Ο.Α.Ε.Ε. και την
υπαγωγή του στον Ο.Γ.Α., έχει ως συνέπεια την ανα−
δρομική υπαγωγή του στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από
την πρώτη του μήνα της αποδεδειγμένης άσκησης της
δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, εφαρμοζομένης
της ισχύουσας νομοθεσίας του Οργανισμού.
Μικροπωλητές λαϊκών αγορών που με βάση την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος ασκούν τη δραστηριότητά
τους μία φορά την εβδομάδα σε περιοχές πέραν αυτών
της περίπτωσης 1.α), εξαιρούνται από τις διατάξεις του
παραπάνω εδαφίου και υπάγονται στις διατάξεις της
περίπτωσης 1.α).
Εξαιρούνται επίσης από τις διατάξεις του πρώτου εδα−
φίου της περίπτωσης γ΄ και υπάγονται στις διατάξεις
της περίπτωσης 1.α) τα μέλη δασικών συνεταιρισμών
που κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης
1.α) και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο
την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία
ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών.
Τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) που υπήχθησαν στην
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.11.2009 και μέχρι τη δημο−
σίευση του παρόντος, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν
και ο χρόνος ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε. θεωρείται
ισχυρός. Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για
το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά
να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες
εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα
τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους
από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείου με τη μορφή ατομικής
επιχείρησης, καθώς και τα μέλη ομορρύθμων εταιρειών
(Ο.Ε.) ή ετερορρύθμων εταιρειών (Ε.Ε.) με την ίδια δρα−
στηριότητα υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης
1.α) ή 1.β) ανάλογα, σε όλη την επικράτεια.
3. Κατά την πρώτη τριετία από την έναρξη του επαγ−
γέλματος, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των
παραπάνω παραγράφων 1 και 2 ασφαλίζονται υποχρεω−
τικά στον Ο.Γ.Α., υποχρεούμενοι να προσκομίσουν στον
Ο.Α.Ε.Ε. βεβαίωση του Ο.Γ.Α. περί της ασφάλισής τους.
Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.
είναι προαιρετική.
Επίσης, τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων που
μετά την πρώτη τριετία, εξαιρούνται προσωρινά από την
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικού κριτηρίου,
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., υποχρεούμενα
να προσκομίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. βεβαίωση του Ο.Γ.Α. περί
της ασφάλισής τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί
οριστικά η εξαίρεσή τους από τον Ο.Α.Ε.Ε..
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Ο Ο.Α.Ε.Ε., μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη
χορήγηση στον επαγγελματία, βιοτέχνη ή έμπορο των
παραπάνω περιπτώσεων, εξαίρεσης από την ασφάλισή
του, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου
της άσκησης της δραστηριότητάς του και των εισο−
δημάτων του. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα
ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης
τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος
στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση
τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην
ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε..
Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας είτε
μετά από αυτή, μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανι−
σμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις καταστατικές
διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε..
Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την 21.12.2006 (ημερομηνία δημοσίευσης
του ν. 3518/2006, ΦΕΚ 272 Α΄), για τον οποίο δεν έχουν
καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές εντός του απαι−
τούμενου εξαμήνου και έχει απωλεσθεί ο χρόνος αυτός,
μπορεί να αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχε−
τικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
4. Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. − Τ.Α.Ε. στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), πριν
την ισχύ των διατάξεων του ν. 3050/2002, παραμένουν
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Επίσης στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπά−
γονται τα μέλη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική,
βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον,
σε όλη την επικράτεια.
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται
τα μέλη των ομορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερορ−
ρύθμων εταιρειών (Ε.Ε.) που έχουν την έδρα τους και
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές της περί−
πτωσης 1.α), των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελ−
ματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον
ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώ−
των ετών από την έναρξη δραστηριότητας, όπως τα
εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά
σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
υπερβαίνουν το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη πε−
ρίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Γ.Α. και κατατάσσονται από 1.1.2005 στην 5η ασφαλι−
στική κατηγορία του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως
κάθε φορά ισχύει.
Μέλη ομορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερορρύθμων
εταιρειών (Ε.Ε.) που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη
δραστηριότητά τους σε περιοχές της περίπτωσης 1.α)
και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα, υπά−
γονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον
το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισο−
δημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά
σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη της παράλ−
ληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από
επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα
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και υπερβαίνει το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν
επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις,
χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους Νο−
μούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
πριν την έναρξη επαγγέλματος, εξακολουθούν να υπά−
γονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 2071/1992
(ΦΕΚ 123 Α΄), συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον
Ο.Α.Ε.Ε..
5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων
δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων δι−
αμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την
επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφά−
λιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον
Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή
απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό
ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται
σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.
Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δω−
ματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμε−
ρισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές
της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υπο−
χρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος
των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη
δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθα−
ριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύο−
ντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
6. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς
του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
101 Α΄), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε ερευνη−
τικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ
13 Α΄) όπως ισχύει, για δράσεις που χρηματοδοτούνται
ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπά−
γονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και συ−
νταξιούχοι του Δημοσίου ή του Ν.Α.Τ. οι οποίοι είτε
συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπο−
ρική δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλματος
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη συνταξιοδότησή τους, ως
ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στις
περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υπο−
χρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφαρμοζομένων των
διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 63 του ν. 2676/1999.
β) Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που κάνουν έναρξη επαγ−
γελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας
στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), μετά τη συνταξιο−
δότησή τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε., μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του
ν. 2676/1999.
Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που συνεχίζουν την ίδια επαγ−
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γελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα μετά
τη συνταξιοδότησή τους, στις περιοχές της περίπτωσης
1.α), δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α..
γ) Συνταξιούχοι της παραπάνω περίπτωσης α΄, καθώς
και του πρώτου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης
β΄, που υπήχθησαν από 1.12.2008 μέχρι τη δημοσίευ−
ση του παρόντος στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω
άσκησης επαγγέλματος υπακτέου στην ασφάλιση του
Οργανισμού και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα
αυτό, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρό−
νος ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι ισχυρός. Στις
περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ υπήχθησαν
στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.12.2008 και μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος δεν κατέβαλαν εισφορές για
το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά
να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες
εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα
τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους
από τη δημοσίευση του παρόντος.
8. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφα−
λισμένοι στον Ο.Γ.Α., που έχουν ενταχθεί στα επενδυ−
τικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως
αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κα−
νονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό
αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. για
όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο
πρόγραμμα και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεω−
τικά στον O.Γ.A., κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η
ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του ν. 2458/1997
(ΦΕΚ 15 Α΄), όπως ισχύει.
Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής, η
ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται
τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδή−
ποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. με
ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολ−
ταΐκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw είτε σε κτιριακή
εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη
επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη
την επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατη−
γορία του Ο.Γ.Α. οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον
για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το
Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύ−
στημα ισχύος μέχρι 100 kw.
10. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα παρα−
πάνω θέματα καταργούνται.
11. Οι συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Πιερίας, καθώς
και τα προστατευόμενα μέλη αυτών υπάγονται από την
πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του νόμου
αυτού στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η προβλεπόμενη εισφορά για την ασφά−
λιση των συνταξιούχων αποδίδεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Από
την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις
της παραγράφου 4 του δέκατου τέταρτου άρθρου του
ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄).»
Άρθρο 26
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 19 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσμία

προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει
παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15
του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου
19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), της παρ. 1 του άρθρου
33 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 39 του
ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), του άρθρου 32 του ν. 3305/
2005 (ΦΕΚ 17 Α΄), του άρθρου 28 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ
258 Α΄), της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ
25 Α΄), της παρ. β΄ του άρθρου 5 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ
292 Α΄) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010.
Άρθρο 27
1. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 15 του ν. 3730/ 2008
(ΦΕΚ 262 Α΄) προθεσμίες προσαρμογής των φαρμακείων
και της χρέωσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών,
προς τις ισχύουσες διατάξεις, παρατείνονται για χρο−
νικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω
ημερομηνία και δεν έχει συντελεσθεί η συμμόρφωση
των ιδιωτικών κλινικών, τότε δεν επιτρέπεται στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης να συνάπτουν συμβά−
σεις νοσηλείας των ασφαλισμένων τους με τις κλινικές
αυτές.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 96/1973
(ΦΕΚ 172 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο
10 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ 93 Α΄) και τροποποιηθεί από
τα άρθρα 13 και 15 εδάφιο τρίτο του ν. 3730/2008 τρο−
ποποιείται ως εξής:
«Τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στους
νοσηλευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, στα ιδρύ−
ματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και στις ιδιωτικές κλινικές εντός των οποίων
λειτουργεί φαρμακείο, χρεώνονται στην επίσημη χον−
δρική τιμή προσαυξημένη κατά τρία τοις εκατό (3%),
πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων. Η χρέωση γίνεται
ανά ασθενή και φαρμακευτικό σκεύασμα, με βάση την
ημερήσια δόση που αναγράφεται στο συνταγολόγιο.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής. Η
προμήθεια των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων από
τις ιδιωτικές κλινικές γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή.»
3. Για τη λειτουργία των φαρμακείων εντός των ιδιω−
τικών κλινικών είναι υποχρεωτική η πρόσληψη φαρμα−
κοποιού και ο ορισμός αυτού ως υπευθύνου.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199
Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 8
του π.δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225 Α΄), τροποποιείται ως εξής:
«Οι ιδιωτικές κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως
ειδικότητας, νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας
και ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνεται στην άδειά τους
η υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου, εφόσον έχουν
δυναμικότητα άνω των εξήντα (60) κλινών, πρέπει να
διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του π.δ. 517/1991(ΦΕΚ 64 Α΄) με ελάχι−
στο εμβαδόν δεκαοκτώ τετραγωνικών μέτρων (18 τ.μ.).
Κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα (60) κλίνες, που
δεν διαθέτουν φαρμακείο πρέπει να διαθέτουν χώρο
αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχιστον έξι τετραγωνικά
μέτρα (6 τ.μ.).»
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το

