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ΠΡΟΣ:  
Όλες τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής 
 
      

ΘΕΜΑ : «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης    
(Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – 
Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».   

      
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις  των άρθρων 35 (παρ.2β), 38, 41, 51, 

53 και 97 του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού 
συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για 
την εφαρμογή τους όσο αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που 
μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ενώ, για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες. 

 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΤΑΞΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. 
( Άρθρα 51 και 53 ν.4387/2016) 

 
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 51 του 

ν.4387/2016 προβλέπεται η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ενιαίος 
Φορέας 

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 
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Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με έναρξη λειτουργίας του την 1/1/2017. 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 53 του ίδιου νόμου ορίζεται 

ότι ο Ε.Φ.Κ.Α αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών 
παροχών, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια,  Φορείς, Κλάδοι, Τομείς και 
Λογαριασμοί.  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 
 
 Α. 

Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, 
Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) ΜΙΣΘΩΤΟΙ (Ιδιωτικού 

τομέα)  
  
 Β.  Οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την 

εποπτεία του Ε.Μ.Π.(Ν.915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής 
τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί. 
  

  
Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.   Γ. 

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 3, στοιχ. β΄, του άρθρου 38, του 

ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα : 
 
«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης  

ποσοστού  20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 
13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, 
διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του 
α.ν.1846/51:        

……… 
β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, 
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.». 

……… 
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε 

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του 
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παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις 
περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».  

 
Συνεπώς, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη -  

ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής : 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
(ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) 

τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
   

13,33%   από 1/1/2017 20,00%   από 1/1/2017 6,67%  από 1/1/2017 
  

 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

     
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του  ν. 

4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του  ν.4425/2016 
(185/Α΄/30-9-16)  ορίζεται ότι :  

 
«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον 
ΕΟΠΥΥ , των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης 
υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε 
ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά 
ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον 
ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για 
παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% 
βαρύνει τον εργοδότη.». 

 
Κατά συνέπεια, και για τους μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ., θα 

διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις 
κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές  λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , 
θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα : 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
 

2,15% 4,30% 6,45% 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ 

0,40% 0,25% 0,65% 

ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10% 

 
 

 
4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής 

ασφάλισης» του ν.4387/2016 ορίζεται ότι : 
 
«1. Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας 

εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, 
ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% 
για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων 
αποδοχών  του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 
1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο 
Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, 
υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον 
εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών  του εργαζομένου, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 38.Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της 
μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015». 

 
Συνεπώς, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης θα 

παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του  Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων , ως ακολούθως :  
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 ΕΙΣΦΟΡΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
       ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 
         ΣΥΝΟΛΟ 

3,5 % Από 1/1/2017 
Μέχρι 31/5/2019 

3,5 % Από 1/1/2017 
Μέχρι 31/5/2019 

7%  Από  1/1/2017 
Μέχρι 31/5/2019   
 

3,25 % Από 1/6/2019 3,25 % Από 1/6/2019 6,5%  Από  1/6/2019 
Μέχρι 31/5/2022 Μέχρι 31/5/2022 Μέχρι 31/5/2022    

 
 
 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. 
 
  Ως γνωστόν, οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται 

υποχρεωτικά στην ασφάλιση των  συνεισπραττόμενων από το τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.ΠΕ.ΑΕ) 
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ).  

 
   Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για τους 

μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης 
των συνεισπραττόμενων κλάδων όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν : 

 
                     ΠΟΣΟΣΤΑ 

 
     ΚΛΑΔΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ       ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ     ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  
 
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  
 
 
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 
 

 
1,83% 

 
0,10% 

 
  0% 

 
3,17% 

 
0,36% 

 
0,15% 

 

 
5% 

 
        0,46% 

 
        0,15% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1,93% 3,68%         5,61% 
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 
 

 
   1% 

 
   0% 

 
         1% 

Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ)  
 

  
  0,35% 

 
   0% 

 
        0,35% 

   
      ΣΥΝΟΛΟ   3,28% 

 
3,68% 

 
        6,96% 

 

5 
 

ΑΔΑ: Ω5Ζ2465ΧΠΙ-Ω7Ν



 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Οι επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά 
επαγγελματικού κινδύνου ορίστηκαν με τις διατάξεις του Β.Δ. 473/61 
(Φ.Ε.Κ. 119/Α΄/1961) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του 
άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/1960) - (Εγκ.158/61 τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.). 

Η εν λόγω ειδική εργοδοτική εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις ή εργασίες 
(Εγκ. 205/61 τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.). 

 
 

ΕΙΣΦΟΡΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

 

 
          ΕΙΣΦΟΡΑ 
       ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 
 

         ΣΥΝΟΛΟ 

              
0% Από 1/1/2017  1 % Από 1/1/2017 1 % Από 1/1/2017 

 
 
 

 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 β του άρθρου 35 του ν 
4387/2016, όπως ισχύουν,  από 1/1/2017 εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας 
θα παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του  Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πρώην 
Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως 
ακολούθως : 

 
ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 

 
          ΕΙΣΦΟΡΑ 
       ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 
         ΣΥΝΟΛΟ 

                
 0% Από 1/1/2017 4 % Από 1/1/2017   4 % Από 1/1/2017 
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8. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ 
& ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 
8.1. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Οι διατάξεις  των παραγράφων 1, 2 α και β  του άρθρου 38  του ν. 

4387/2016,  σχετικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των 
ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που 
από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., (σχετ. η με αριθμ. 34/2016 
εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)  έχουν εφαρμογή  για τα πρόσωπα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. 

 
Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται  οι πάσης φύσεως 

αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές  λόγω 
γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας. 

 
8.2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, 
συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε 
προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο 
δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 
άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου 
πρώτου του  ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος 
βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 
586,08 ευρώ.  

 
Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον 

υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και 
των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-
2017. 

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής 
απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά 
ασφαλισμένου. 

 
8.3. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 
Με τις διατάξεις  της παρ. 1, του άρθρου 27  του ν. 4445/2016 

(Φ.Ε.Κ.236/Α΄/19-12-2016) προστίθεται στην παρ.2 του άρθρου 38 του 
ν.4387/2016 περίπτωση γ΄ ως εξής: 
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«γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται 

το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς μισθωτών με πλήρη 
απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που 
αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.». 

Συνεπώς  το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους 
απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των 
μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017. 

 
Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη 

μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο 
ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη 
απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις 
της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 
(Α΄222) ήτοι 510,95 ευρώ. 

  
Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, 

οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων 
αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση 
ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών. 

 
Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη για μερική 

απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση 
μικρότερης διάρκειας από την πλήρη, πρέπει να προκύπτει από σχετική 
σύμβαση εργασίας.  

 
 

9. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38, του ν.4387/2016, 

ορίζονται τα ακόλουθα :  
7. «Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική 

Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.» 

 
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών του τ. 

Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που από 01/01/2017 εντάσσονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. 
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Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα 
συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και 
για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. (Εξάλλου είναι γνωστό ότι για 
την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων – «νέοι» ασφαλισμένοι ή «παλαιοί» με 
συνάφεια απασχόλησης - υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης στους ελλείποντες 
κλάδους ασφάλισης εν προκειμένω συνεισπραττόμενους από το τ. Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. κλάδους ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.ΠΕ.ΑΕ) 
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) όπου για την 
ασφαλιστική κάλυψη χρησιμοποιείτο ο Κ.Π.Κ. :131 ή Κ.Π.Κ. :132 σε περίπτωση 
υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου). 

 
Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και 

δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να 
απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός 
Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων. 

 
Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις 

αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα 
στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

 
Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να 

καταχωρούνται τα εξής : 
 
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» με λεκτική 
περιγραφή: « Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» και  
► Κωδικός  Ειδικότητας «000450» με λεκτική περιγραφή : 
«Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, 
Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) εφόσον παρέχουν 
εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 
3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) 
εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί 
του Ν.1027/80 και Ν.1028/80 - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» ώστε να  αποδίδεται για την ασφαλιστική 
κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «045» με  τα 
ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων :  
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ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ   ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 
0700 000450         045        20,00%     25,06%   45,06% 

 
Ενώ σε περίπτωση απασχόλησης σε επιχειρήσεις και εργασίες της 
παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής 
εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται ο ίδιος 
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» και αντίστοιχα 
► Κωδικός  Ειδικότητας «000455» με λεκτική περιγραφή : 
«Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, 
Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) εφόσον παρέχουν 
εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 
3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) 
εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί 
του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - με επαγγελματικό κίνδυνο» συνδυασμός 
που αποδίδει για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου 
Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «046» με επιβάρυνση 1% στο ασφάλιστρο του 
εργοδότη για την κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με  τον 
ακόλουθο επιμερισμό των ασφαλίστρων :  

 
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ   ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 
0700 000455         046        20,00%     26,06%   46,06% 

 
Στο πεδίο : Ημέρες Ασφάλισης  θα καταχωρούνται οι ημέρες που 
προκύπτουν από την απασχόληση. 
 
Στο πεδίο : Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το 
είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι 
τύποι: 

01 - Τακτικές Αποδοχές 
14 - Λοιπές Αποδοχές 
09 - Αναδρομικές Αποδοχές 
11 - Υπερωρίες  
08 - Αποδοχές Ασθενείας 
03 - Δώρο Χριστουγέννων 
05 - Επίδομα Αδείας 
04 - Δώρο Πάσχα 
10 - Bonus 
 
Επιπλέον, η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά 

εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του 
ν.3996/2011 (Α΄88) όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. 
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ΚΥΑ23411/2131/2011(Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται - 
ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής 
περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους - από τους εργοδότες και μετά την 
έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ.Ε40/627/5-9-
2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.). 

  
Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω απασχολούμενοι συνεχίζουν να 

δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, 
Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας. 

  
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) 

πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της 
απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υ.Α.), στις 
ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε 
φορά σε μηνιαία βάση  (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. 
αριθ. Ε40/879/19-12-2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του 
τ. Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ.) οι δε  αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών 
Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) (σχετ. Γ.Ε Ε40/907/2015, Ε40/535/2015 & 
Ε40/433/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ.) 

       
         Συν/να :  14 φύλλα 
                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 
 
                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

 
 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    

 

      ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 

11 
 

ΑΔΑ: Ω5Ζ2465ΧΠΙ-Ω7Ν



 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ    

 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
dioikitis@efka.gov.gr 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr 

3. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr 
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr 

4. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 
asfmis@ggka.gr 

5. Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57 
dioikitis@etea.gov.gr 

6. Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος ΕΦΚΑ 
dep@efka.gov.gr 

7. Κεντρική Υπηρεσία του τ. ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (τ. ΤΣΜΕΔΕ) 

8. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 
mail@sae-epe.gr 

9. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 
info@sev.org.gr 

10. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  
oee@oe-e.gr 

11. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Νίκης 4, 10563 Αθήνα 
tee@central.tee.gr 

12. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 
svap@svap.gr 

13. 
 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
Αμερικής 21Α, 10672 Αθήνα 
hba@hba.gr 

14. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
ugs@ath.forthnet.gr 
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15. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 

16. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα 
gsevee@gsevee.gr 

17. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 
ebea@acci.gr

18. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θες/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 54624 Θες/νίκη 
root@ebeth.gr 

19. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 
evep@pcci.gr 

20. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 
Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα 
kmvea@otenet.gr 

21. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 
info@oeethess.gr 

22. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

23. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 
info@esee.gr 

24. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 
eea@eea.gr 

25. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 
eepir@otenet.gr 

26. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 
info@grhotels.gr 

27. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 
info@gsee.gr 

28. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 
pol@otenet.gr 

29. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
efeea@otenet.gr
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30. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
info@pofee.gr 

31. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄   
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

                ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
ΚΛΑΔΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ             ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΚΥΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

 
           6,67% 

 
13,33% 

 
20,00 %      

 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

   

 
 2,15%   

 
 4,30%   

 
  6,45%  

 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
 

 
 
0,40 %  

 
 
0,25 %    
 

 
 

  0,65 %    
 

 
ΑΝΕΡΓΙΑ 
Ο.Α.Ε.Δ 

 
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 

 

 
1,83% 
 
 
0,10% 
 
 
  0% 

 

 
3,17% 
 
 
0,36% 
 
 
0,15% 
 

 
5% 
 
 
0,46% 
 
 
0,15% 

 
Ο.Ε.Κ. 

(ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 

 

 
  1% 

 
0% 

 
1% 

Ο.Ε.Ε. 
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ) 

 

 
 0,35% 

 
0% 

 
0,35% 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
τ. Ε.Τ.Ε.Α. 
ΤΟΜΕΑΣ  

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
  
 
3,5% 

 
 
 
3,5% 

 
 
 
7% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-  

ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
  4% 

 
 
0% 

 
 
4% 

   
ΣΥΝΟΛΟ   20% 25,06% 

 
45,06% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

                ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
ΚΛΑΔΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ             ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

 
           6,67% 

 
13,33% 

 
20,00 %      

 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

   

 
 2,15%   

 
             4,30%   

 
  6,45%  

 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
 

 
 
0,40 %  

 
 
0,25 %    
 

 
 

  0,65 %    
 

 
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 

 
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 

 

 
1,83% 
 
 
0,10% 
 
 
  0% 

 

 
3,17% 
 
 
0,36% 
 
 
0,15% 
 

 
5% 
 
 
0,46% 
 
 
0,15% 

 
Ο.Ε.Κ. 

(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
 

 
  1% 

 
 0% 

 
1% 

Ο.Ε.Ε. 
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 

 

 
 0,35% 

 
0% 

 
0,35% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
   0% 

 
1% 

 
1% 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
τ. Ε.Τ.Ε.Α. 

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
  
 
3,5% 

 
 
 
3,5% 

 
 
 
7% 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
  4% 

 
 
0% 

 
 
4% 

    
ΣΥΝΟΛΟ   20% 26,06% 46,06% 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1 
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος

Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται 
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, 
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. 
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, 
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις 
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως 
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.

2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών 
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το 
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους 
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους 
του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και 
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο 
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της 
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.

2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται 
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν 
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και 
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό 
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά 
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.

5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το 
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις 
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη 
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. 
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο.
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γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του 
άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), των άρθρων 39, 40 
και 41 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρθρου 6 παρ.12 
και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α΄ 120), και του 
άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165). Όπου για την ανα−
γνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης 
προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται 
με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα 
αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της 
εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό 
που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξα−
γοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις 
αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα 
πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτη−
σης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις 
του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, 
επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης 
προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι−
στικής Αρχής. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, 
αυταπασχολούμενου ή ενός από τα πρόσωπα του άρ−
θρου 40, η εισφορά υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο 
εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 98 και 40. Το 
συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς κατα−
βάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι 
μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να 
καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%. 
Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών 
χρόνων που θα υποβληθούν από τους ελευθέρους επαγ−
γελματίες – αυταπασχολούμενους και τα πρόσωπα που 
υπάγονται στο άρθρο 40 του παρόντος από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2016 θα υπολο−
γιστεί επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό 
προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους του 
φορολογικού έτους 2015. Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτού−
νται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 
10 του Ν. 3863/2010, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν 
τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 
39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και 
εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασ−
σόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λο−
γαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί 
από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι 
οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση 
του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. 
μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που 
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παρ. 2.
2. Κάθε ασφαλισμένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να 

έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδι−
ότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον 
Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 18 
και 37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική 
ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων 
και λογαριασμών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..

Οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλι−
σης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, 
κλάδους και λογαριασμούς δικαιούνται να συνεχίσουν 
την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον Κλά−
δο του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής 

ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα 
που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση 
των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και 
συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά−
λιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, 
κλάδων και λογαριασμών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμι−
μες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον 
Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απα−
σχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των 
εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων κλάδων 
και λογαριασμών. Χρόνος για τον οποίο έχουν κατα−
βληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους 
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, 
ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, 
λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι 
σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, 
εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
το άρθρο 3 του Ν. 1358/1983 (Α΄ 64), το εδάφιο γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως τροπο−
ποιημένο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την 
παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, καθώς και κάθε 
διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το παρόν.

Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή

1. Από 1.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ 
παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά τα 
πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου υπαχθεί στην ασφάλιση των ταμείων, 
τομέων, κλάδων και λογαριασμών, σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4052/2012 
(Α΄ 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 76 του παρόντος, καθώς και όσοι, σύμφωνα 
με την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 37 του 
Ν. 4052/2012 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 76 του 
παρόντος αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή απο−
κτούν ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις καταστατικές 
διατάξεις των ως άνω ταμείων, τομέων, κλάδων και 
λογαριασμών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην 
ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταμείων, 
τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

2. Από 1.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:

α. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ 
των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρό−
νοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 
του νόμου αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012, όπως η παρά−
γραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 
75 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και 
η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών 
και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην 
οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.

β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές, για το 
ύψος των οποίων και τον τρόπο υπολογισμού τους 
εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 
οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων 
ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας 
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και 
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εφεξής το ποσό της εισφοράς τους για εφάπαξ παροχή 
ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται για τους μι−
σθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 38 και για τους αυτοτελώς 
απασχολούμενους επί του εισοδήματός τους, κατ’ ανα−
λογία των ειδικότερα προβλεπόμενων στο άρθρο 39.

3.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εφάπαξ 
παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε 
κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας 
και συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέ−
σεις από τη νομοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα 
εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς 
κατά την ημερομηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακο−
πής της ασφάλισης πριν από την ημερομηνία ένταξης, 
λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη 
νομοθεσία που διέπει το τελευταίο ταμείο, τομέα, κλάδο 
ή λογαριασμό ασφάλισης στον οποίο υπήρχε ασφάλιση 
και ισχύουν κατά την ημερομηνία ένταξης. Αν ο ασφα−
λισμένος λαμβάνει σύνταξη από ταμείο, τομέα, κλάδο 
ή λογαριασμό που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, 
απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος 
έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύ−
ουν οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων, τομέων, 
κλάδων ή λογαριασμών του άρθρου 75 του παρόντος 
από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη 
χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούμενη συνταξιο−
δότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης.

β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε 
αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωμα 
για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου, ο 
οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστι−
κού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφά−
παξ παροχή στα πρόσωπα της οικογένειάς του, εφόσον 
συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότη−
σης λόγω θανάτου, του φορέα κύριας ασφάλισης στον 
οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικο−
γένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου 
του ασφαλισμένου, η εφάπαξ παροχή χορηγείται στον 
επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το 
κληρονομικό τους δικαίωμα. Αν, σύμφωνα με τα ανωτέ−
ρω εδάφια, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται 
την εφάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 
κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον 
ασφάλιση, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/
ες του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του 
κληρονομικού τους δικαιώματος.

Εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την έκδοση της 
συνταξιοδοτικής πράξης (γήρατος ή αναπηρίας), η εφά−
παξ παροχή χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
κληρονομικής διαδοχής.

γ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής 
και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν 
της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, ισούται με 
το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που 
αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 
και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί 
για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.

α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και 
την 31.12.2013:

αα. Για τους μισθωτούς:
Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των 

αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γι−
νόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, 
επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του 
κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης 
έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου.

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο−
χής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που 
έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία 
πριν από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, οι 
οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς 
να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδεί−
ας, προσαυξαυνόμενες ετησίως κατά τη μη αρνητική 
ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 
4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό 
(60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το 
ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής 
έχει μισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) έτη, για 
τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβά−
νεται υπόψη ο μέσος όρος της πενταετίας ομοιοβάθμου 
του ή ασφαλισμένου με τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν 
είναι δυνατός ο υπολογισμός πενταετίας, ο υπολογι−
σμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης 
που έχει πραγματοποιηθεί.

ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά 

ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γι−
νόμενο του εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) των 
αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, 
επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και 
την 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά 
ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφο−
ράς, το ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπροσαρμόζεται 
αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο−
χής νοείται ο μέσος όρος των αποδοχών κατά τα πέντε 
(5) τελευταία πριν από την αποχώρησή του έτη, οι οποί−
ες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του 
κλάδου, προσαυξαυνόμενες ετησίως κατά τη μη αρνη−
τική ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τον υπολογισμό των 
ως άνω αποδοχών λαμβάνονται υπόψιν οι ασφαλιστικές 
κατηγορίες, βάσει των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές 
για εφάπαξ παροχή και ο χρόνος παραμονής σε κάθε 
μία από αυτές για ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισής 
του έως 31.12.2013, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά 
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα 
από οικονομική έκθεση καθορίζονται οι ασφαλιστικές 
κατηγορίες για όσους αυτοτελώς απασχολούμενους η 
εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφα−
λιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που 
απαιτείται για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.
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μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο 
ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη 
αντιστοίχως επί του εισοδήματος όπως προβλέπεται 
για την κύρια σύνταξη.

3. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του 
Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής 
ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήπο−
τε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περί−
πτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 
της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2084/1992, 41 
του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 
του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη 
καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ − ΠΟΡΟΙ − 

ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 38
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολι−
κό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου 
μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης 
φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του παρόντος νό−
μου, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες 
παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 
βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βά−
ρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των 
εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του 
Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 
και 5 του παρόντος.

2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον 
υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των 
μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκα−
πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προ−
βλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που 
αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 
των 25 ετών.

β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρμόζεται 
και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης 
εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.

3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο 
σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 
6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη 
για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, 
διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης 
του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951:

α. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα 
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του 
ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του 
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την 
κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, το ύψος της ασφα−
λιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται 
από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε 
10% και από 1.1.2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της 

ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται 
από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε 
10% και από 1.1.2009 και μετά σε 13,33%.

β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ 
και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του 
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, 
διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές 
εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, 
των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συ−
νολικού ποσού των αμοιβών.

δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω 
ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ απο−
κοπή.

ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμ−
βάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομέ−
νων επί της αμοιβής.

στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα 
πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως 
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το 
εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παρο−
χής υπηρεσιών. Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου 
επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής 
υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δα−
πάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων, 
μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του 
άρθρου 39 του παρόντος.

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφο−
ράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για 
λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος 
άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι 
παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγο−
ρίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

4. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων 
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών 
κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που 
προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά 
από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να 
διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται 
στην ανωτέρω παράγραφο.

5. Δεν αναπροσαρμόζονται, και παραμένουν στο ύψος 
που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την 
αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της 
παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Β΄ 2311), καθώς και των εργαζομένων που 
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του 
Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την 
απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και 
μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυ−
τού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο 
ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές 
εισφορές.
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6. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπά−
γονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή 
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαί−
ως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι 
κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή 
την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των 
επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του 
Π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο.

7. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται 
οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορι−
σμό των ποσοστών, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά 
συστήματα, η αναπροσαρμογή των ποσοστών των κατά 
την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλι−
σμένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού.

9. Από την 1.8.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παρ. δ΄, στο άρθρο 4 παρ. γ΄ του Ν.δ. 465/1941 
(Α΄ 301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.δ. 158/1946 (Α΄318), 
στο άρθρο 3 παρ. Γ΄ του Ν. 1872/1951 (Α΄202), στο άρθρο 
4 παρ. 3 περίπτωση β΄ του Ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρ−
θρο 4 του Ν.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), στα άρθρα 11, 14 και 
15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του 
Ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1866/1989 
(Α΄ 222), στους νόμους 248/1967, 1989/1991, καθώς και 
στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι ασφαλισμένοι 
μισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές, 
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην 
ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική 
εισφορά κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του 
παρόντος, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή 
της παραγράφου 4 του παρόντος.

10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και 
ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους 
εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέ−
ρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τρά−
πεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπο−
γράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 39
Εισφορές αυτοπασχολουμένων
και ελεύθερων επαγγελματιών

1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστι−
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κα−
ταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι 
κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται 
ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή 
καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., 
ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφα−
λισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία 
υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή 
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση 
του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούμε−
νους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που 
είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή 
επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστι−
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται 
μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από 
την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 
17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% 
για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους 
στην ασφάλιση.

2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνι−
αίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το 
καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση 
δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό 
έτος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη 
προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά 
τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γι−
νόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών 
της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε 
μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερ−
δών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν 
εισφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3 του παρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, 
το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα 
έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογι−
ζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος, σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, προσαυξημένου κατά την ετήσια 
μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελ−
ληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 
κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορο−
λογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητας 
του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο φορολογι−
κό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων 
(18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται 
εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) 
ετών ασφάλισης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύο−
νται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες 
προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά 
επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο 
είσπραξης.

3. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποί−
ας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό 
εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί 
στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 
25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της περί−
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η 
ως άνω ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί 
στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου 
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου ει−
σοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 38.
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τών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε 
επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων 
γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα 
συνολικής ισχύος μέχρι 100kW υπάγονται στις ρυθμίσεις 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά 
εφαρμοζόμενων.

5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως 
μισθωτοί − ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες 
τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, μηνιαία ασφα−
λιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, 
εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για 
τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από 
το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς εργοδότη−ασφαλισμένου για την κατηγορία 
αυτή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και 
σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την 
1.1.2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38.

6. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία πρώ−
ην ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα 
επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, 
όπως αυτά του αγροτουρισμού και την αγροβιοτεχνί−
ας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε. και 
χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, υπάγονται στις 
ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 
αναλογικά εφαρμοζόμενων.

7. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες 
που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρι−
σμών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται 
σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανο−
πωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθμίσεις 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά 
εφαρμοζόμενων.

8. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, 
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την 
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν ή θα 
υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του 
ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό 
διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και 
διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δα−
σοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, 
συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολού−
μενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθω−
τοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό 
διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά 
τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες τις 
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Οι ασφαλισμένοι αυτοί 
υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων.

9. Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας 
σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του 
Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την κα−
θιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση 
της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν απο−
τελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον 
Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύ−
γους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, 
και μέχρι συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας 
τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί 
τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά 
στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρ−
μακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα 

και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλή−
ρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσομένων σε 
αυτό. Οι ασφαλισμένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθμίσεις 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά 
εφαρμοζόμενων.

10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου 
στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλ−
λουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούμενης της κρατικής 
επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και 
συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύντα−
ξης. Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς ορίζεται 
στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, όπως ορί−
ζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1140/1981, του 
άρθρου 2 του Ν. 2458/1997, καθώς και της παρ. 7 υπο−
περίπτωση ια΄ 6 του Ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά στο 
ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.

12. Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστέου εισοδή−
ματος και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 
αυτού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονο−
μικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κα−
τηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι 
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται 
κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται 
σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών 
και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε 
είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο 
και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για 
παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον 
ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

2. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονο−
μικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, των 
ανεξάρτητα απασχολούμενων, καθώς και των λοιπών 
κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλά−
δου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 39, και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε 
ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου 
τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 
6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για 
παροχές σε χρήμα.

3. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφα−
λισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), 
τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις 
γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυ−
αν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην 
ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και τους αποφοίτους σχολών 
ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επι−
στημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη 
μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η μηνιαία 
ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογί−
ζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς αντιστοιχεί 
στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου 
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 
Για τα ως άνω πρόσωπα, από 1.1.2017, η ασφαλιστική 
εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται για 
τα δύο πρώτα χρόνια από την πρώτη τους υπαγωγή 
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στην ασφάλιση σε ποσοστό 4,87% επί του ασφαλιστέου 
εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 4,52% για 
παροχές σε είδος και ποσοστό 0,35% για παροχές σε 
χρήμα. Για τα επόμενα τρία χρόνια ασφάλισης ορίζεται 
σε ποσοστό 5,91% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος 
και κατανέμεται κατά ποσοστό 5,48% για παροχές σε 
είδος και ποσοστό 0,43% για παροχές σε χρήμα.

4. Ιδίως σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων 
του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονο−
μικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 
31.12.2018 ως εξής:

α. από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί 
των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 
ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά πο−
σοστό 3,35% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,26% 
για παροχές σε χρήμα.

β. Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η ασφαλιστική εισφορά 
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών 
ορίζεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου ει−
σοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 4,39% για 
παροχές σε είδος και ποσοστό 0,34% για παροχές σε 
χρήμα.

γ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η ασφαλιστική εισφορά 
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 
5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέ−
μεται κατά ποσοστό 5,42% για παροχές σε είδος και 
ποσοστό 0,42% για παροχές σε χρήμα.

δ. Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η ασφαλιστική εισφορά 
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 
6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέ−
μεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 
ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήμα.

5. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την έναρ−
ξη ισχύος μικρότερο ή μεγαλύτερο των οριζόμενων στο 
άρθρο αυτό, αναπροσαρμόζεται ισόποσα ετησίως μέχρι 
την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθεί στα 
ανωτέρω ποσοστά.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται 
κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 42
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής 

κάλυψης αγρεργατών

1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης 
σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του 
Ν. 2639/1998 (Α΄ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς 
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παρά−
βολο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς 
υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργο−
δότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., 
από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και 
υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του 
οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα 
στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση 
του παραβόλου.

γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάστα−
ση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την 
απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που 

θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 2.

2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόμενα σε 
αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, οι ασφαλιστι−
κές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης 
της γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρη−
θεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον 
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή 
στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ύστερα από γνώμη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα 
σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύ−
πτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για 
τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους, 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 43
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που 
προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το Ε.Τ.Α.Α. και τον ΟΓΑ, 
ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, καταβάλλο−
νται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατά−
ξεις προθεσμιών και, σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι 
31.12.2016 για κάθε φορέα διαδικασία.

2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλι−
σμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που 
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των 
προσώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτι−
κά περιοδικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εναρμόνιση με την κατα−
βολή των φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως οι 
ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες 
και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 44
Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων

Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία 
με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος 
Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλ−
ψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των 
συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολο−
γίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύντα−
ξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 
του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 
του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων 
συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 
6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων 
συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν 
τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης 
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γών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και 
νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»

11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου 
45 του Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη κα−
ταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα 
οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.

12. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος 
του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση 
τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα 
μερίσματα αυτά αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 49 του Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως 
αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.

13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερί−
σματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος, 
σύμφωνα με το Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως αντικαθίστα−
ται με το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλλεται μέρισμα 
από την πρώτη του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος 
του παρόντος νόμου και εφεξής.

Άρθρο 49
Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

Στους πόρους Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 συμπεριλαμβάνο−
νται οι εξής:

1. Τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων των άρθρων 
23 και 24 του Ν. 3996/2011, με εξαίρεση το ποσοστό 20% 
που αποτελεί έσοδο του προϋπολογισμού του σώματος 
επιθεώρησης εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 14 του Ν. 3996/2011.

2. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκ−
ποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή 
των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποί−
ων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα 
ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων 
όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι−
ωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με 
το Ν. 3986/2011.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 50

1. «Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 
5 του Ν. 3191/2003 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)».

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η συμ−
μετοχή προσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων 
στα Δ.Σ. και συλλογικά όργανα Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Δ.Δ., μετέχει 
ισότιμα και εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 51
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης –

Σύσταση − Σκοπός

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
έχει την έδρα του στην Αθήνα.

Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως 
φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοι−
νωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο 
Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. 
Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και μετά την κατά 
τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νομική 
προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών 
τους αρμοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το Δημόσιο, περι−
έρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εν γένει αρμοδιότητες που 
αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 53, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του 
παρόντος.

2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέ−
ων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους 
ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την 
οικεία νομοθεσία με την προβλεπόμενη στο νόμο αυτόν 
χορήγηση:

α. μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρί−
ας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη 
της οικογενείας τους,

β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παρο−
χών στους συνταξιούχους και στους μέχρι τις 31.12.1992 
ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπε−
ζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), οι οποίοι, έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της 
παροχής, καθώς και στους συνταξιούχους προσυνταξιο−
δοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006 
(Α΄84),

γ. παροχών ασθένειας σε χρήμα,
δ. ειδικών προνοιακών επιδομάτων και
ε. κάθε άλλης παροχής σε χρήμα ή υπηρεσιών, για τις 

οποίες καθίσταται αρμόδιος ο Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 52
Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α.

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέχρι 
31.12.2016, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβου−
λίου (Δ.Σ.) του Ε.Φ.Κ.Α. και πρόταση των Υπουργών Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α., με τον οποίο 
ρυθμίζονται:

α. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές 
μονάδες, η καθ’ ύλην και η κατά τόπον κατανομή των 
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που τον συγκροτούν σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και θέματα 
λειτουργίας και αρμοδιότητάς τους.

β. Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, οι επι−
χειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και οι αρμοδιό−
τητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων.

γ. Οι κλάδοι του προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθ−
μός και η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε 
κλάδους και ειδικότητες στην κεντρική και στις κατά 
τόπους υπηρεσίες του, καθώς και τα τυπικά προσόντα 
διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.

δ. Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύ−
νης και τα τυπικά προσόντα των προϊσταμένων, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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ε. Η σύσταση ή συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών 
ή οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η κατάρ−
γηση ή μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες 
υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του.

στ. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και 
η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων 
θέσεων που πλεονάζουν.

ζ. Η σύσταση κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η 
συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα 
κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

η. Η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλά−
δους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατη−
γορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπη−
ρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας 
κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση 
υφισταμένων.

θ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, στελέ−
χωση, αρμοδιότητες και λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..

2.α. Από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του 
Ε.Φ.Κ.Α. συνιστώνται στο φορέα με απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., 
Διοικητικές Επιτροπές, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, 
την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών. Η σύνθεση και 
οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορί−
ζονται με την ίδια ως άνω απόφαση. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η αποζημί−
ωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω επιτροπές.

β. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου αυτής, συνεχίζουν να λειτουργούν 
οι Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α., μόνο όσον αφορά 
στην εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων θε−
ραπείας, οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα αρμόδια όργα−
να του άρθρου 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και 
Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει. Τα ως άνω 
όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του Ε.Φ.Κ.Α. 
και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εφαρμοζόμε−
νες αναλόγως. Αντίστοιχα, για υποθέσεις αρμοδιότητας 
των λοιπών εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και 
λογαριασμών, στους οποίους προβλέπεται μέχρι την ως 
άνω ένταξή τους διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών, 
αυτές εξετάζονται, μέχρι τη σύσταση των εν λόγω επι−
τροπών, από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..

γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 
αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης 
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισμός Ασφά−
λισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., στη βάση πορίσμα−
τος Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω 
Υπουργό, καθώς και Κανονισμός Οικονομικής Οργάνω−
σης και Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 53
Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων
και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.

1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας 
ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσο−

νται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 
του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, 
τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων 
στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:

Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ − ΕΤΑΜ (πρώ−

ην ΤΑΠ – ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα.
γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.
δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οι−

κοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα−

ζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημε−

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημε−

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και 

Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Ει−

κονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλ−

λήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 

Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης.
θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τη−

λεόρασης (ΤΑΤΕ−ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλ−

λήλων Τύπου.
ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 

Πρακτορείων Αθηνών.
γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 

(Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών 

(ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος 

για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συστα−
θεί με το άρθρο 39 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89).

β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δη−

μοσίων Έργων.
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ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών.
γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών 

Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.
E. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός 

του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961 

(Α΄ 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 

(Α΄ 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.
ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμ−

βανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου 
Ανεργίας − Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).

Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι−
χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).

α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.−Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.−

Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.−

ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.−ΔΕΗ).
εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.− ΕΤΒΑ).
στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τρά−

πεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. − Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, 

Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής 

Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων 

(ΕΤΑΤ).
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών 

περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρμοδι−
ότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος 
του νόμου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντά−
ξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4.

3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών 
παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρμοδιότητες 
των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρό−
νοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε 
παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγι−
ου πόρου του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως 
επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του 
Ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε 
άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ−ΔΕΗ που διατηρήθηκε με 

την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), το 
οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε 
χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων 
του πρώην Κ.Α.Π.−Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων ανα−
λαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α..

Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31.12.1992 
ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα μέλη των 
οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 
περίπτωση β΄ του Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) εφόσον έχουν 
θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το 
σχετικό δικαίωμα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόμου 
εφαρμόζεται αναλογικά και στους μέχρι την 31.12.1992 
ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ που δεν έχουν θεμελιώσει, 
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωμα λήψης 
της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο 
υπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης.

Άρθρο 54
Κ.Ε.Α.Ο.

1. Από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. μεταφέρεται και υπάγεται 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) 
με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με την ίδια 
οργανωτική δομή και προσωπικό. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύε−
ται από το Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοικητή του 
μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία που το διέπει και 
λειτουργεί, σύμφωνα με αυτή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί μέχρι 31.7.2016 καθορίζε−
ται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ενοποίηση της 
είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών 
οφειλών.

Άρθρο 55
Ασφαλιστέα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξι−

ούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών 
αυτών των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και 
λογαριασμών, καθώς και οι ασφαλισμένοι και συνταξι−
ούχοι του Δημοσίου και τα προστατευόμενα μέλη των 
οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως 
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α..

β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω 
ένταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 
αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφα−
λιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστα−
τικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόμενα 
μέλη των οικογενειών αυτών.

2. Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων φο−
ρέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του 
Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις 
της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά 
ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος.

Άρθρο 56
Πόροι

1. Πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:
α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των 

ασφαλισμένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσί−
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φίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη 
μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέ−
θηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο νόμο σχετικά 
με τη λειτουργία και την οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις 
εισφορές, παροχές, οφειλές, και μέχρι την έκδοση του 
Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
του Ε.Φ.Κ.Α. της παραγράφου 4, με απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές ή ει−
δικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές δεν 
αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με 
όμοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών, 
μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και η εί−
σπραξη εισφορών και οφειλών μέσω ΚΕΑΟ.

Άρθρο 96
Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρμογή

καταβαλλόμενων συντάξεων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 
του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων 
στο Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής:

1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώ−
νεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία 
στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και 
β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρ−
μόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το 
οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των 
συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.

2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος 
μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απο−
λύτως κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κατά τη 
χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρ−
μόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα 
από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε 
αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προ−
ηγούμενης χρήσης.

3. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις 
δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαι−
ρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα 
προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόμενης 
διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση δημιουργίας ελ−
λειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων 
του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης.

4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλο−
γιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές 
παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

5. α. Για τους ασφαλισμένους από την 1.1.2014 και εφε−
ξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 
του άρθρου αυτού.

β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι 
καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και 
εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται 
από το άθροισμα δύο τμημάτων:

βα. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο 
ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση 
ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφά−
λισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου 
επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, 
όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύ−
ριας σύνταξης.

ββ. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο 
ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 
του άρθρου αυτού.»

2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 19, 30 και 36 εφαρμόζονται 
αναλογικά και επί των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α..

3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν 
υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρί−
νονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο 
υποβολής τους και αναπροσαρμόζονται στη συνέχεια 
βάσει των διατάξεων της επόμενης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου.

4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπρο−
σαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής 
σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων 
τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώ−
νονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο 
πληροφοριακό σύστημα. Για την εφαρμογή του ορίου 
αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των 
συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγει−
ονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 
όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρ−
θρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, 
το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μει−
ωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων 
(1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομέ−
νου ως προσωπική διαφορά. Στον υπολογισμό του ανώ−
τατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα 
με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που 
έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το 
ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, 
όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις που προβλέ−
πουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων καταργού−
νται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται 
αποκλειστικά με τους όρους του παρόντος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η ερ−
γάσιμη ημέρα κατά την οποία θα καταβάλλεται η μηνι−
αία σύνταξη του ΕΤΕΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης 
αυτής εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 97
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

1. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της 
μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο 
Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και 
μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για 
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τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδό−
τη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και 
μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς 
στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν 
και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% 
για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον 
εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργα−
ζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το 
πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς 
επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.

Η εισφορά της περίπτωσης β΄ του άρθρου 59 του 
Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
Ν. 4225/2014 (Α΄2), εξακολουθούν να καταβάλλονται. Άλ−
λες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους 
ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, 
τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επι−
πλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλι−
στικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν 
να καταβάλλονται από 1.1.2018.

2. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μη−
νιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευ−
θέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά 
την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε αυτό 
ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται 
σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα 
προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Από 1.6.2019 και 

μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων 
των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, 
ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ υπο−
λογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος όπως 
ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Μετά 
το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας ει−
σφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 
31.12.2015.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί, εντός 
του διαστήματος των έξι (6) αυτών ετών, να μειώνεται 
αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισμένων 
μισθωτών και αυταπασχολούμενων, ανάλογα με την 
αύξηση της εισπραξιμότητας αυτών.

4. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέ−
φονται.

Άρθρο 98
Μεταβατική ρύθμιση – εισφορές

αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.

1. Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και 
την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών 
εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς 
κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονο−
μικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι 
επαγγελματίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., όπως 
διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
υπολογισμό, μειώνονται, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί:
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