
 

Ν. 4578/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(Νομοτέλεια, 21-8-2020) 

[Αρχή Τροποποίησης] 

«Άρθρο 12 

Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου 

υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

(βλ. Και άρθρο 118 (Μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον 

ΕΟΠΥΥ) του Ν. 4714/20, ΦΕΚ-148 Α/31-7-20) 

1. α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, λοιπούς 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, 

διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές 

υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., και προς ασφαλισμένους των ΦΚΑ, 

εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι 31.12.2020. Από τις 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και 

πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του και εξοφλούνται, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4430/2016 (Α' 205). 

β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από 

1.1.2006 και εντεύθεν, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά 

περίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή 

των προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. 

2. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: 

α. Διαγνωστικά Κέντρα Εργαστήρια: 

αα) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό 

έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%). 

ββ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 

ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%). 

β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%). 

γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί: 

αα) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ποσοστό 

έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%). 



ββ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από τέσσερις χιλιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό 

έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%). 

δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%), για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά 

λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα 

μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.). 

ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογο-

θεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%). 

στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις εκατό (8%). 

ζ. Φαρμακεία ποσοστό τρισίμιση τοις εκατό (3,5%). Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωμής 

προκαταβολής, εξοφλούνται για οφειλές μέχρι δεκαπέντε (15.000) ευρώ με 

έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και για οφειλές πάνω από δεκαπέντε (15.000) 

ευρώ με έκπτωση σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) επί της συναλλακτικής αξίας 

(αξίας του παραστατικού προ Φ.Π.Α.), του απομένοντος, μετά την αφαίρεση της 

προκαταβολής, υπολοίπου. 

Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και προς τους ιδιώτες παρόχους 

υπηρεσιών υγείας που έχουν εκκαθαριστεί εξοφλούνται ολοσχερώς. 

3. Για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του παρόντος ο ΕΦΚΑ 

δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 

6 του ν. 4281/2014 (Α' 160). Εξαιρετικώς, για την οριστικοποίηση των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τη δέσμευση και τη μεταφορά πιστώσεων και 

κεφαλαίων απαιτείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η σύνταξη και 

η υποβολή εντύπου συγκεντρωτικής κατάστασης ανά παραστατικό ή προμηθευτή ή 

πάροχο ή κατηγορία δαπάνης. Το έντυπο της συγκεντρωτικής κατάστασης, η 

ενταλματοποίηση και η πληρωμή πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της 

χρονολογικής σειράς. Το ως άνω έντυπο αρκεί για την ενταλματοποίηση δαπανών 

από τις υφιστάμενες πιστώσεις και μεταφορές κεφαλαίων, που πραγματοποιήθηκαν 

για τον σκοπό αυτόν. 

4. Οι οφειλές εξοφλούνται άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα 

από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ, εφόσον: 

α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου 

παρόχου με την προσκόμιση στον ΕΦΚΑ πιστωτικού τιμολογίου, 

β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου παρόχου, στην οποία 

ρητά αναφέρεται ότι, αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή για όλες τις απαιτήσεις του, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και παραιτείται χωρίς επιφύλαξη 

από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, 

συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης τόκων, μέχρι και την εξόφληση των οφειλών, 

και από τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, 

γ) προσκομισθεί στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία φορολογική ενημερότητα ή 

βεβαίωση οφειλής. Όταν προσκομίζεται από τον πάροχο βεβαίωση οφειλής, 



παρακρατείται από την αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και αποδίδεται στο 

Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

[Αρχή Τροποποίησης] «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου 

σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα 

στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό 

υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α 

καθορίζονται τα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 

δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας 

πρακτόρευσης και δικαιούχου-φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να 

αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε 

χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Δ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 103 ΤΟΥ Ν. 4670/20, ΦΕΚ-43 Α/28-2-20 

(ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-3-2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4670/20) [Τέλος 

Τροποποίησης]  

5. Στην εκκαθάριση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του πρώην 

ΕΤΑΑ, ειδικώς για την εφαρμογή του παρόντος: 

α) Αρμόδιες για τη συγκέντρωση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών 

υγείας ανά τομέα είναι οι υπάρχουσες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης 

Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, ως εξής: 

αα) Το Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και 

Πρόνοιας του Τομέα Μηχανικών, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς 

παρόχους και ασφαλισμένους των τομέων Μηχανικών. 

ββ) Το Τμήμα Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ασθενείας των 

Τομέων Υγειονομικών και το Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας 

της Διεύθυνσης Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, που υπάγεται απευθείας στον 

Διοικητή του ΕΦΚΑ, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους και 

ασφαλισμένους των τομέων Υγειονομικών. 

γγ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών των Τομέων 

Συμβολαιογράφων, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους και 

ασφαλισμένους των τομέων Συμβολαιογράφων. 

δδ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών των Τομέων 

Δικηγόρων Αθηνών, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους και 

ασφαλισμένους των τομέων Δικηγόρων Αθηνών. 

εε) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα 

Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους 

και ασφαλισμένους των τομέων Δικηγόρων Πειραιά. 

στστ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα 

Υγείας Δικηγόρων επαρχιών, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους 

και ασφαλισμένους των τομέων Δικηγόρων επαρχιών. 



ζζ) Το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για τις 

ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των τομέων 

Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 

Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες είναι αρμόδιες και για τη σύνταξη της κατάστασης 

πληρωμής δαπάνης, για κάθε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισμένο, η οποία, αφού 

υπογραφεί από τον αρμόδιο διατάκτη, διαβιβάζεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά 

με έγγραφο για οικονομικό έλεγχο, ενταλματοποίηση και πληρωμή στην αρμόδια 

Οικονομική Υπηρεσία. Οι προϊστάμενοι των ανωτέρω τμημάτων ορίζονται διατάκτες 

των οικείων δαπανών υγείας, με αρμοδιότητα να υπογράφουν την κατάσταση 

πληρωμής δαπάνης για κάθε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισμένο, και την απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για το Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων και Παροχών 

Ασθενείας της Διεύθυνσης Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, ως διατάκτης ορίζεται ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται με 

μέριμνα του αρμοδίου για την πληρωμή Τμήματος Οικονομικού της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης, ως αυτές ορίζονται ακολούθως, αφού βεβαιωθεί η ύπαρξη πίστωσης 

από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης. 

β) Αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο, την οικονομική εκκαθάριση, την 

ενταλματοποίηση και την εξόφληση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων δαπανών είναι 

τα Τμήματα Οικονομικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ του άρθρου 

48 του ν. 4445/2016 (Α' 236), ως εξής: αα) Το Τμήμα Οικονομικού της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς 

παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων. 

ββ) Το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και 

Ασφάλισης του Τομέα Υγειονομικών, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς 

παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Υγειονομικών. 

γγ) Το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παροχών του Τομέα 

Ασφάλισης Νομικών, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς παρόχους και 

ασφαλισμένους των Τομέων Συμβολαιογράφων, του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 

Αθηνών, του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 

επαρχιών και του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εκδίδονται ύστερα από πρόχειρο λογιστικό 

έλεγχο, υπογράφονται από τον συντάκτη τους, από τον Προϊστάμενο του οικείου 

Τμήματος Οικονομικού και από τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας του ΕΦΚΑ (Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017, Β' 1720). Η εξόφληση 

των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής διενεργείται οίκοθεν από τα ανωτέρω 

Τμήματα Οικονομικού. 

6. Στην εκκαθάριση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του πρώην 

ΤΥΔΚΥ, ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος: 

α) Αρμόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας 

του τ. ΤΥΔΚΥ Νομού Αττικής είναι η υπάρχουσα οργανική μονάδα της Διεύθυνσης 

Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, ως εξής: 



αα) Το Τμήμα Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρμόδιο 

για τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης. Μετά τον έλεγχο διενεργείται επί 

των δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης με το εκκαθαριζόμενο υπέρ του 

δικαιούχου χρηματικό ποσό, η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που 

διενήργησε τον έλεγχο. Με βάση την πράξη εκκαθάρισης συντάσσεται κατάσταση 

δαπάνης, στην οποία καταχωρίζεται αριθμητικά και ολογράφως το χρηματικό ποσό 

που εκκαθαρίζεται με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, η οποία υπογράφεται από τα 

υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν τον έλεγχο και από τον Προϊστάμενο της 

υπηρεσίας που εκκαθαρίζεται η δαπάνη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η 

κατάσταση δαπάνης διαβιβάζεται στο Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση 

εντάλματος. 

ββ) Το Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ είναι 

αρμόδιο για την ενταλματοποίηση και εξόφληση των ως άνω ληξιπρόθεσμων 

δαπανών. Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής υπογράφονται από τον συντάκτη 

τους, από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου και από τον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η εξόφληση των Χρηματικών 

Ενταλμάτων Πληρωμής διενεργείται οίκοθεν από το ανωτέρω Τμήμα Λογιστηρίου. 

β) Αρμόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας 

της Περιφέρειας, είναι τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ), στα οποία μεταφέρθηκαν ως προσωπικό και αρμοδιότητες οι τέως 

Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ, μετά τη κατάργησή του και ειδικότερα τα 

αρμόδια Τμήματα των υπηρεσιών αυτών. 

7. Οφειλές προς παρόχους υπηρεσιών υγείας που εκκαθαρίζονται με τις διατάξεις 

του παρόντος συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες κάθε είδους οφειλές αυτών 

προς τον ΕΦΚΑ, πλην των ρυθμισμένων. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται από τις 

ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες. 

8. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους 

επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το 

κεφάλαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή. Η 

αποδοχή της εξόφλησης της απαίτησης από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με 

την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου παρόχου που 

κατατίθεται στις αρμόδιες για την πληρωμή υπηρεσίες. 

9. Με τις διατάξεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και πληρώνονται και οι 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 

1, εκτός συμβατικής σχέσης, εφόσον αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η 

παραλαβή των προϊόντων από τους Φ.Κ.Α.. 

Η παραλαβή προϊόντων από τους Φ.Κ.Α. τόσο για τις περιπτώσεις συναφθεισών 

συμβάσεων όσο και για αυτές που έλαβαν χώρα εκτός αυτών, θεωρείται 

προσηκόντως αποδεδειγμένη και με την υπογραφή του οικείου πρωτοκόλλου έστω 

και από έναν αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο, καθώς και με την ύπαρξη αντιγράφου 

παραλαβής ταχυ-μεταφορέα ή δελτίου αποστολής. Ειδικά για την εκκαθάριση 

παροχών προς ασφαλισμένους δεν απαιτούνται οι υπογραφές των ελεγκτών 

ιατρών στα αντίστοιχα παραστατικά. 

10. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και πληρώνονται 

εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής. 



11. Εκκαθαρίσεις και πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά την έννοια 

της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 

θεωρούνται νόμιμες. 

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. 

13. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Οικονομικών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

της εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας 

των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 12 (μετά από αντικ. Της ημερομηνίας «31.12.2019» από την 

ημερομηνία «31.12.2020» στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 

1 του άρθρου 12 και στην παράγραφο 13 του άρθρου 12 όπου αναφέρεται 

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νοείται 

εφεξής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 41 ΤΟΥ Ν. 

4647/19, ΦΕΚ-204 Α/16-12-19 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ 

Ν. 4611/19, ΦΕΚ-73 Α/17-5-19 [Τέλος Τροποποίησης] 
 


