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21 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟΜ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β΄ 3013).

2

Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του
ν. 4618/2019 (Α΄ 89).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9.3761
(1)
Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β΄ 3013).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
2. Τα άρθρα 41 και 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
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νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Την Υ6/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Β΄ 695).
7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
8. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28).
9. Το π.δ. 58/2019 «Διορισμός του Υπουργού Εσωτερικών» (Α΄ 98).
10. Την Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως ισχύει.
11. Τη με 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ 3814/Β΄/4.9.2018) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».
12. Την οικ. 9673/Δ1.3928/28.2.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο
Μπάρκα» (Β΄ 733).
13. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
14. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας
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και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320 έως
469).
15. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470 έως 486).
16. Το v. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
17. Το ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(50 Α΄) και τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L
119/4.5.2016, σελ. 1-88).
18. Την 8.7847/25-7-2018 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β΄ 3013).
19. Το γεγονός ότι η συνέχιση του προγράμματος
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι όποιες έκτακτες και επείγουσες ανάγκες κυρίως των
δήμων και των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες χρήζουν
άμεσης παρέμβασης.
20. Την αριθμ. οικ. 27556/2654/18-6-2019 εισηγητική
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 68.000.000 ευρώ για το
2019 σε βάρος του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και των εγγεγραμμένων
πιστώσεων της ΣΑΕ 034 του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και 8.000.000 ευρώ σε βάρος του εθνικού σκέλους του
ΠΔΕ (ΣΑΕ 034) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2.000.000
ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) (ΚΑΕ
2493) για το 2020, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με 8.7847/25.07.2018 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης
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και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β΄ 3013) ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της,
για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών. Η επέκταση
θα καλυφθεί από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. και του εθνικού
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέσω του εθνικού
σκέλους του ΠΔΕ και για την ομαλή εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου, το Τεχνικό Δελτίο ένταξης υπογράφεται
στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης»
από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του ΥΠΕΚΑΑ και στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα επιχορηγηθεί προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις δικαιολογητικά.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του
έργου σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση του εθνικού σκέλους
του ΠΔΕ.».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους
όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική
δημόσια πρόσκληση, και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα
και ειδικότητα.».
3. Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων σύμβαση τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του
άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα
της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η 8.7847/25.07.2018 (Β΄ 3013)
υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. 28153/276
(2)
Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του
ν. 4618/2019 (Α΄ 89).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθ. 24 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις των άρθ. 24 επ. του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 168).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
9. Την Υ55/29.08.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 3715).
10. Την οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ 2169,
Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως
έχει τροποποιηθεί με τις οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016
(ΦΕΚ 3801, Β΄) και οικ. 59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ
4503, Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
11. Το αριθμ. οικ. 28097/2720/20-6-2019 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ.
5 περίπτωση ε΄ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4487/2017 (Α΄
110), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Από 1.6.2019 η καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ
γίνεται μέσω της διαδικασίας της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ, με χρήση των πακέτων κάλυψης που προβλέπονται για το ΕΤΕΑΕΠ. Η καταβολή
αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
.Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 - 31.5.2019
η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΕΠ το ισόποσο
των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για επικουρική
ασφάλιση για το σύνολο των ασφαλισμένων των ως άνω
Λογαριασμών, με ταυτόχρονη αποστολή και των σχετικών μισθολογικών καταστάσεων, ως εξής:
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών
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εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2019,
διενεργείται έως 31.7.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών
εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Φεβρουάριο
2019, διενεργείται έως 30.8.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών
εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Μάρτιο 2019,
διενεργείται έως 30.9.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών
εργοδότη - ασφαλισμένων για τον μήνα Απρίλιο 2019,
διενεργείται έως 31.10.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών
εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Μάιο 2019, διενεργείται έως 29.11.2019.
2. Πλέον των ανωτέρω, η ΕΤΕ καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ
συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθ. 24 του ν. 4618/2019, ποσοτικοποιημένη σε
εξατομικευμένη βάση, αναλόγως με τον αριθμό των ασφαλισμένων και το ύψος της μισθοδοσίας τους, η οποία για τα έτη
2019 έως 2023 έχει καθοριστεί στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. H ως άνω εισφορά για τα έτη 2020-2023
καταβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ από την ΕΤΕ σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη, εκ των οποίων
η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31.1. εκάστου έτους
και η δεύτερη εξ αυτών μέχρι την 30.6 εκάστου έτους.
Ειδικώς για το έτος 2019, ποσό 36 εκατομμυρίων ευρώ
εκ της ανωτέρω συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται από την ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την
28.6.2019, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται μέχρι την 29.11.2019.
Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής του συνόλου ή μέρους των εισφορών επικουρικής
ασφάλισης καθώς και της ανωτέρω συμπληρωματικής
ασφαλιστικής εισφοράς κατά τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 1, η είσπραξη αυτών,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρύνσεων από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, ανατίθεται στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974,
Α΄ 90).
2. Για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών
επικουρικής ασφάλισης και της συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην Φ.80000/οικ.
23795/791/5.8.2013 (Β΄ 2124) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την
είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών».
3. Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λπ. των ποσών του παρόντος άρθρου,
εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013
(Β΄ 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)».
4. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφει-
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λών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η υπόχρεη Τράπεζα
στερείται αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Άρθρο 3
Έναρξη εφαρμογής
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 2466/21.06.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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