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Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η πλήρης αναµόρφωση
του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο ε-
νός Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας, του ο-
ποίου οι γενικές αρχές ορίζονται στο νόµο ως εξής: εξα-
σφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστα-
σίας µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανα-
διανοµής και αλληλεγγύης των γενεών.
Α. Αναποτελεσµατικότητα, µη βιωσιµότητα και άδικος

χαρακτήρας του υφιστάµενου συστήµατος κοινωνικής α-
σφάλισης
Το υφιστάµενο σύστηµα κοινωνικής προστασίας είναι

άναρχο, κοινωνικά άδικο, αναποτελεσµατικό και µη βιώ-
σιµο. Ο σχεδιασµός της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, δεν έγινε ποτέ µε
στρατηγικό σκοπό την καθολικότητα των παροχών. Αντι-
θέτως, χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερµατισµό, που
αντανακλά την εν γένει πελατειακή λειτουργία του πολι-
τικού συστήµατος πριν από την κρίση. Η έλλειψη γενι-
κών ρυθµίσεων άφηνε, βεβαίως, περιθώριο διεκδικήσεων
και σε κοινωνικές οµάδες, που επιδίωκαν µε συνέπεια
και αγωνιστικότητα εκτός του πελατειακού συστήµατος
δίκαιες ασφαλιστικές παροχές. Το αποτέλεσµα όµως και
στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία οι κοινωνικές πα-
ροχές ήταν αποτέλεσµα κοινωνικών αγώνων και όχι πα-
τρωνείας, ήταν ο κατακερµατισµός των συνταξιοδοτικών
ρυθµίσεων µε εξαιρετικά άνισες παροχές και καλύψεις. 
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι χαρακτηρίζε-

ται από εκτεταµένη πολυνοµία, η οποία δηµιουργεί έντο-
νες κοινωνικές ανισότητες, αφού αντιµετωπίζει όµοιες
περιπτώσεις πολιτών µε διαφορετικό τρόπο. Οι προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια η-
λικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντά-
ξεις, οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, οι κοι-
νωνικοί πόροι (καταργηθέντες ή υπό κατάργηση) και η
κρατική χρηµατοδότηση διαφέρουν τόσο µεταξύ των τα-
µείων όσο και µεταξύ ασφαλισµένων στο ίδιο ταµείο.
Η διοικητική διάσπαση του ασφαλιστικού συστήµατος

είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτικό είναι ότι το 1990 λειτουρ-
γούσαν 327 φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
λοιπών παροχών και περιορισµένος αριθµός υπηρεσιών
ασφάλισης, καθώς και κρατικές υπηρεσίες για τη συντα-
ξιοδότηση και υγειονοµική περίθαλψη των δηµοσίων υ-
παλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών. Είναι χαρακτηρι-
στικό το παράδειγµα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. που συνολικά
παρέχει 8.208 συντάξεις και αποτελείται από 10 τοµείς
ασφάλισης. Περαιτέρω, η εποπτεία του συστήµατος κοι-
νωνικής ασφάλισης µοιράζεται ανάµεσα στα Υπουργεία
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Υ-

πουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι το ελληνικό σύστηµα κοινωνι-

κής προστασίας είναι πιο γενναιόδωρο από τον ευρω-
παϊκό µέσο όρο. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει. Πριν α-
πό το 2010, σύµφωνα µε το σύστηµα στατιστικών κοινω-
νικής προστασίας ESSPROS, το σύνολο του κοινωνικού
προϋπολογισµού αντιστοιχούσε µόνο στο 81% του µέ-
σου όρου της Ευρώπης των 15 και από τότε, λόγω της
κρίσης και των µέτρων λιτότητας, καταποντίστηκε σε
πολύ κατώτερα επίπεδα. Όπως προκύπτει, πάντως, από
τις ίδιες στατιστικές υφίσταται µια ανισορροπία των κοι-
νωνικών δαπανών µε υπερδιόγκωση των δαπανών για
τις συντάξεις σε βάρος των άλλων κατηγοριών κοινωνι-
κών δαπανών, µε σηµαντικότερη την πολύ µικρή προστα-
σία σε αδύναµες κοινωνικές οµάδες µε χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγµα τους ανέργους. 
Ενόψει όλων αυτών, το σύστηµα κοινωνικής προστα-

σίας έχει ιδιαίτερα µειωµένη αποτελεσµατικότητα και
λειτουργεί αναδιανεµητικά σε βάρος των ασθενέστερων
κοινωνικών οµάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κοινωνι-
κές παροχές µειώνουν το ποσοστό των ατόµων που κιν-
δυνεύουν από τη φτώχεια κατά πολύ µικρότερο ποσο-
στό από ό,τι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος. Και το σηµαντι-
κότερο, ο εν γένει κοινωνικός µισθός (οι κοινωνικές πα-
ροχές µείον τους αντίστοιχους φόρους) που η ελληνική
εργατική τάξη εισπράττει από το κράτος είναι σταθερά
αρνητικός, ενόψει και της εκτεταµένης φοροδιαφυγής
σχεδόν όλων των κοινωνικών κατηγοριών, εκτός από
τους µισθωτούς και συνταξιούχους. 
Το σύστηµα επίσης δεν είναι βιώσιµο. Εξαρχής οι πα-

ροχές δεν υπολογίζονταν βάσει αναλογιστικών µελε-
τών, αλλά µε τον άναρχο και πελατειακό τρόπο που πε-
ριγράφηκε πιο πάνω. Τα αποθεµατικά των ταµείων δια-
σπαθίσθηκαν αρχικά µε την υποχρέωση κατάθεσης τους
στην Τράπεζα της Ελλάδος µε µηδενικά ή ελάχιστα επι-
τόκια, στη συνέχεια εξανεµίσθηκαν από το PSI. Η κρίση
επιδείνωσε έτι περαιτέρω την κατάσταση, γιατί δεν υ-
πάρχει ασφαλιστικό σύστηµα που να µπορεί να αντέξει
οικονοµικές συνθήκες στις οποίες το 1/4 του πληθυσµού
να είναι άνεργο και το 50% των αυτοπασχολουµένων να
αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Τα συνολι-
κά έσοδα των ασφαλιστικών φορέων κατέγραψαν σηµα-
ντική µείωση την περίοδο της κρίσης από 12% στο
Ν.Α.Τ. (το οποίο όµως χρηµατοδοτείται κατά 92% από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό) έως και 48,9% στο
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Επίσης, κατά την διάρκεια της κρίσης ο αριθµός των α-

σφαλισµένων µειώθηκε, ενώ ο αριθµός των συνταξιού-
χων αυξήθηκε σηµαντικά. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-
σµό µε τις χαµηλότερες αµοιβές των µισθωτών, επί των
οποίων υπολογίζονται οι εισφορές υπονοµεύει περισσό-
τερο την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Ενό-
ψει της κατάστασης αυτής, το κράτος επεµβαίνει, όπως
έχει συνταγµατική υποχρέωση, για να καλύψει τα εκρη-
κτικά ελλείµµατα που αναπόφευκτα προκύπτουν, επι-
πλέον της συµµετοχής του στο πλαίσιο της ισχύουσας
σήµερα τριµερούς κρατικής χρηµατοδότησης. Ενδεικτι-
κά, στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η κρατική επιχορήγηση αποτελεί
το 39% των εσόδων του ταµείου, στον Ο.Γ.Α. το 90% και
στο Ν.Α.Τ. το 92%.
Τα µέτρα που ελήφθησαν έως σήµερα κατά την διάρ-

κεια της κρίσης επιδείνωσαν αντί να θεραπεύσουν τις
δοµικές αυτές αδυναµίες. Οι σηµαντικές περικοπές των



συντάξεων αλλοίωσαν σηµαντικά την αναλογική (αντα-
ποδοτική) τους πλευρά. Οι περικοπές, περαιτέρω, υπο-
νόµευσαν την αξιοπιστία των υποσχέσεων του συστήµα-
τος. Το µέσο εισόδηµα από συντάξεις µειώθηκε από
1200 Ευρώ περίπου το 2010 σε 833 ευρώ περίπου σήµε-
ρα. Στην ουσία, έχει τεθεί σε λειτουργία µια διαδικασία
συνεχούς απαξίωσης, όπου δηµοσιονοµικά θέµατα οδη-
γούν σε προσαρµογές συντάξεων που υποτιµούν ακόµη
περισσότερα το κοινωνικό συµβόλαιο µεταξύ των γενε-
ών, οδηγώντας σε τάσεις απεµπλοκής, κυρίως εκ µέρους
των νεότερων.
Περαιτέρω, οι ενοποιήσεις ταµείων που προβλέφθη-

καν από προγενέστερη νοµοθεσία δεν συνοδεύθηκαν α-
πό εναρµόνιση των κανόνων των ταµείων που συγχω-
νεύθηκαν. Συνεπώς, δεν εξασφαλίσθηκε ούτε η ισονοµία
ούτε η αποτελεσµατικότητα, µέσω της απλούστευσης
των διαδικασιών του συστήµατος, αφού κάτω από την ί-
δια στέγη υπάρχουν ασφαλιστικά ταµεία που ακόµα και
µετά την ενοποίησή τους εξακολουθούν να διατηρούν
πλήρη οικονοµική και λειτουργική αυτοτέλεια. Στο πλαί-
σιο αυτό το Ι.Κ.Α. έχει 930 διαφορετικούς τύπους ασφά-
λισης κάλυψης µε αντίστοιχα διαφοροποιούµενες παρο-
χές. 

Β. Οι στόχοι της Μεταρρύθµισης
Η µεταρρύθµιση επιχειρεί για πρώτη φορά την αντιµε-

τώπιση όλων των δοµικών αυτών παθογενειών του συ-
στήµατος, σε συνθήκες γενικευµένης κρίσης και πρό-
σθετων µνηµονιακών υποχρεώσεων. Το νοµοσχέδιο εν-
σωµατώνει όλες τις προβλέψεις του νόµου 4336/2015
(Μνηµονίου) εντάσσοντας τις όµως στο πλαίσιο ενός ε-
ντελώς νέου θεσµικού πλαισίου που εξασφαλίζει κανό-
νες ισονοµίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εάν, αντιθέ-
τως, οι εν λόγω προβλέψεις εφαρµόζονταν αυτοτελώς,
χωρίς διορθωτικά µέτρα, χωρίς ισοδύναµα, εκτός του
πλαισίου της µεταρρύθµισης, θα µετέτρεπαν το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης από αναδιανεµητικό σε ένα σύ-
στηµα που θα προσιδίαζε στη λογική της ιδιωτικής ασφά-
λισης και θα υποβάθµιζε ακόµη περισσότερο την υφιστά-
µενη αναιµική και αναποτελεσµατική κοινωνική, ιδίως
για τους πιο αδύναµους. 
Οι δύο θεµελιώδεις αρχές της µεταρρύθµισης είναι η ι-

σονοµία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ισονοµία, γιατί για
πρώτη φορά θεσπίζονται όµοιοι κανόνες για όλους, πα-
λαιούς και νέους συνταξιούχους, εργαζόµενους στον ι-
διωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, µισθωτούς και αυτοαπα-
σχολούµενους. Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί µε το νέο
θεσµό της εθνικής σύνταξης επιτυγχάνεται αναδιανοµή,
αµβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και εξασφαλίζε-
ται επαρκής σύνταξη και για τις επισφαλείς κοινωνικά ο-
µάδες. 
Ειδικότερα, η Μεταρρύθµιση: 
• Επιτυγχάνει τη διοικητική αποτελεσµατικότητα του

συστήµατος και απλοποιεί τις διαδικασίες, ενοποιώντας
τους φορείς ασφάλισης σε ένα και διακρίνοντας πλήρως
προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές. Για το σκοπό αυ-
τό θεσπίζεται ένας, εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλι-
σης µε ένταξη σε αυτόν όλων των φορέων κύριας ασφά-
λισης, χωρίς εξαίρεση, γιατί διαφορετικά το εγχείρηµα
της ενοποίησης θα υπονοµευθεί στο σύνολό του. Τούτο
αποτελεί διαχρονικό αίτηµα εξορθολογισµού από την ε-
ποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος οραµατίστηκε
ένα φορέα για όλους τους Έλληνες Η απλοποίηση του
τρόπου ασφάλισης θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη

λειτουργία τους, ενώ η µείωση της γραφειοκρατίας, κα-
τά τη χορήγηση των παροχών, θα επιτρέψει την ευκολό-
τερη και όχι χρονοβόρα πρόσβαση των ασφαλισµένων
στις παροχές. 

•Καθιερώνει πλήρη ισονοµία, µέσω της ουσιαστικής ε-
νοποίησης του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής α-
σφάλισης µε θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και
νέους ασφαλισµένους και ανακαθορισµό των συντάξεων
των ήδη συνταξιούχων. Οι ενιαίοι κανόνες είναι αναγκαί-
οι, γιατί απέναντι στους βασικούς κινδύνους της ζωής
πρέπει όλοι οι ασφαλισµένοι να απολαµβάνουν τον ίδιο
βαθµό εθνικής/ κοινωνικής αλληλεγγύης. Εξαιρέσεις
προβλέπονται µόνον για την προστασία των πιο ευάλω-
των κοινωνικών οµάδων (π.χ. των αναπήρων). Στην περί-
πτωση των αγροτών επίσης προβλέπονται ευεργετικές
διατάξεις, γιατί το µέσο αγροτικό εισόδηµα είναι πολύ
κατώτερο από το µέσο αστικό και θα υπήρχε αντικειµενι-
κή αδυναµία κάλυψης των εισφορών από σηµαντικό τµή-
µα του αγροτικού πληθυσµού. Όσον αφορά στις εισφο-
ρές προβλέπονται ενιαία ποσοστά εισφορών µε βάση υ-
πολογισµού τους το πραγµατικό εισόδηµα. Όσον αφορά
στις παροχές, καθιερώνεται ενιαίος τρόπου υπολογι-
σµού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, για παλιούς
και νέους ασφαλισµένους, µε βάση το µέσο εργασιακό
εισόδηµα και ίδια ποσοστά αναπλήρωσης για όλους. Η
συµµετοχή του συνταξιοδοτικού συστήµατος στη δηµο-
σιονοµική εξυγίανση της χώρας οριοθετείται από το σε-
βασµό της ισότητας στα βάρη (άρθρο 4, παρ. 5 Συντάγ-
µατος). Δεν πρέπει οι συνταξιούχοι να αναλάβουν ένα
δυσανάλογο µέρος του κόστους της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. 
Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των εισφορών επί

του πραγµατικού εισοδήµατος, όπως και εν γένει για τον
προσδιορισµό της οικονοµικής ισορροπίας και βιωσιµό-
τητας του ασφαλιστικού συστήµατος ελήφθησαν υπόψη,
πέραν των υφιστάµενων κανονιστικών ρυθµίσεων, ανα-
λογιστικές µελέτες-προβολές της Εθνικής Αναλογιστι-
κής Αρχής, οι οποίες συντάχθηκαν µε επιστηµονική βοή-
θεια από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 

•Θεσπίζει την εθνική σύνταξη, ώστε να εξασφαλισθεί
επαρκής αναπλήρωση εισοδήµατος και για τους µακρο-
χρόνια ανέργους, όσους εργάζονται µε ατυπικές µορ-
φές εργασίας ή αµείβονται µε χαµηλούς µισθούς. Η πρό-
ληψη της φτώχειας µε την εξασφάλιση ενός αξιοπρε-
πούς επιπέδου διαβίωσης για τον κάθε ηλικιωµένο είναι
ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της κοινωνικής α-
σφάλισης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης δηµοσίου χρέους
η προστασία κατά της φτώχειας των ηλικιωµένων απο-
κτά διάσταση απόλυτης προτεραιότητας, δεδοµένου ότι,
σύµφωνα µε τη Eurostat (SILC 2014), το 23, 1% των ατό-
µων άνω των 65 ετών ζουν στο όριο της φτώχειας. Ο
προσδιορισµός του επιπέδου της Εθνικής Σύνταξης σε
384 Ευρώ έγινε µε βάση το 60% του διάµεσου εισοδήµα-
τος, σύµφωνα µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

• Διασφαλίζει τη βιωσιµότητα, τη διαγενεακή ισότητα,
καθώς και την ίση κατανοµή των θυσιών. Η µέριµνα για
την προστασία της βιωσιµότητας χάριν των επόµενων
γενεών ανάγεται στις συνταγµατικές υποχρεώσεις του
κράτους (ΣτΕ Ολοµ. 2290/15, αρ. 7), σύµφωνα µε τη
Λευκή Βίβλο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για τις Συντάξεις
του 2012, το κόστος που συνεπάγεται η µεταρρύθµιση
των συντάξεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από τη
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δηµοσιονοµική στρατηγική κι όχι το αντίθετο, δηλαδή ορ-
µώµενοι αποκλειστικά από τη δηµοσιονοµική εξυγίανση
να στενεύουµε το βεληνεκές (κοινωνικό χαρακτήρα) και
την αποτελεσµατικότητα των ασφαλιστικών µεταρρυθµί-
σεων. Η αποκατάσταση της βιωσιµότητας, δηλαδή η δια-
τήρηση της ικανότητας του συστήµατος να χορηγεί συ-
ντάξεις στους τωρινούς και µελλοντικούς συνταξιούχους,
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί το συµβόλαιο α-
νάµεσα στις γενεές που βρίσκεται στη βάση κάθε διανε-
µητικού συστήµατος. Με το ισχύον σύστηµα η σηµερινή
γενεά εργαζοµένων θα πλήρωνε περισσότερα απ’ όσα θα
λάβει. Με τη µεταρρύθµιση η αναλογικότητα αποκαθίστα-
ται πλήρως. Μόνον οι πιο αδύναµοι θα λάβουν περισσότε-
ρα από όσα έχουν δώσει µέσω των εισφορών τους στο
σύστηµα, λόγω της ύπαρξης της εθνικής σύνταξης και άλ-
λων ειδικών προβλέψεων για αυτούς. 
Για τον προσδιορισµό των ποσοστών αναπλήρωσης. Για

τον προσδιορισµό των ποσοστών αναπλήρωσης εισοδή-
µατος της αναλογικής/ανταποδοτικής σύνταξης, επί του
πραγµατικού εισοδήµατος, όπως και εν γένει για τον
προσδιορισµό της οικονοµικής ισορροπίας και βιωσιµότη-
τας του ασφαλιστικού συστήµατος ελήφθησαν υπόψη,
πέραν των υφιστάµενων κανονιστικών ρυθµίσεων, αναλο-
γιστικές µελέτες-προβολές της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, οι οποίες συντάχθηκαν µε επιστηµονική βοήθεια
από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. 
Η κοινωνική δικαιοσύνη, µε την έννοια της δικαιότερης

κατανοµής του εθνικού πλούτου, επιτυγχάνεται και µε την
σύνδεση των συντάξεων µε την άνοδο του εθνικού πλού-
του, εφόσον αυξάνονται ανάλογα µε την εκάστοτε άνοδο
του Α.Ε.Π. 

• Εγγυάται τη διαβίωση των συνταξιούχων µε αξιοπρέ-
πεια, και διατηρεί, στο βαθµό του δυνατού, την εγγύτητα
µε το κεκτηµένο κατά τον εργασιακό βίο επίπεδο ζωής. Το
Σύνταγµα (άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος), όπως ερ-
µηνεύεται από τη νοµολογία, (Ολοµ. του ΣτΕ 2287-
2290/2015), εγγυάται τη διαβίωση του συνταξιούχου µε α-
ξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από δηµοσιονοµικές προτεραιό-
τητες και σκοπιµότητες. 

•Επαναφέρει τη συνταγµατική νοµιµότητα στη ρύθµιση
των συντάξεων. 
Βάσει των ειδικών µελετών που έχουν ήδη καταρτισθεί,

σύµφωνα µε τα κριτήρια της νοµολογίας και θα κατατε-
θούν στη Βουλή κατά τη ψήφιση του νόµου, ορίζονται τα
ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων που επιτρέπει η
οικονοµική κατάσταση της χώρας, χωρίς οριζόντιες περι-
κοπές, που υποσκάπτουν την ασφαλιστική συνείδηση, δη-
µιουργούν κίνητρο για εισφοροδιαφυγή και για πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις και υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ανακαθο-
ρισµός, κατ’ επιταγή των αρχών της συµµετοχικής δικαιο-
σύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, των συντάξεων
των ήδη συνταξιούχων µε αναφορά στο νέο, ενιαίο τρόπο
υπολογισµού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για πα-
λαιούς και νέους ασφαλισµένους. Παράλληλα όµως εξα-
σφαλίζεται πλήρης προστασία των κυρίων συντάξεων, µε
πρόβλεψη προσωπικής διαφοράς, και προστασία του συ-
ντριπτικά µεγαλύτερου πληθυσµού των επικουρικών συ-
νταξιούχων. 
Ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη σχετικά όλες οι παρατη-

ρήσεις του Πορίσµατος της Επιτροπής του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστή-

µατος (ΥΑ 37564/Δ9.10327/21.8.2015)], που έχουν ως ε-
ξής:

1. Βασικό περιεχόµενο της υποχρεωτικής κοινωνικής α-
σφαλίσεως είναι η, έναντι καταβολής εισφοράς, προστα-
σία του ασφαλισµένου από την επέλευση ασφαλιστικών
κινδύνων (γήρας, ασθένεια, αναπηρία, θάνατος) οι οποίοι
αναιρούν την ικανότητά του να εργάζεται. Η προστασία έ-
γκειται σε παροχή η οποία εξασφαλίζει ικανοποιητικό επί-
πεδο διαβιώσεως όσο το δυνατόν εγγύτερο εκείνου που
είχε κατακτηθεί κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου.

2. Το Κράτος εγγυάται την βιωσιµότητα του ασφαλιστι-
κού κεφαλαίου και την επάρκεια των παροχών υποχρεού-
µενο σε χρηµατοδότηση µέσω του κρατικού προϋπολογι-
σµού. Όριο στην ελευθερία επιλογής του ύψους της κρα-
τικής χρηµατοδοτήσεως αποτελεί η διασφάλιση παροχής
για αξιοπρεπή διαβίωση, υπό την έννοια της χορηγήσεως
συντάξεως η οποία θα εξασφαλίζει στους συνταξιούχους
επίπεδο ζωής που δεν θα αφίσταται ουσιωδώς εκείνου
που είχαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και
όχι τέτοιας που θα εξασφαλίζει την διαβίωση απλώς πάνω
από το όριο της φτώχειας.

3. Το Σύνταγµα δεν εγγυάται το ύψος της συντάξεως
που προσδοκά να λάβει ο ασφαλισµένος. Δεν κατοχυρώ-
νει δε την πλήρη αναλογία εισφορών και παροχών. Τούτο
δε έχει ως συνέπεια εν όψει της επιδιώξεως της ικανοποι-
ήσεως της κοινωνικής αλληλεγγύης (βλ. άρθρο 24 παρ. 5
του συντάγµατος), ότι δεν παραβιάζονται οι συνταγµατι-
κές διατάξεις από την καταβολή συντάξεως µικρότερης α-
πό αυτήν που θα ελάµβανε ο δικαιούχος αν εφαρµοζόταν
αµιγώς ανταποδοτικό σύστηµα υπολογισµού των παρο-
χών. 

4. Το Σύνταγµα δεν αποκλείει την µείωση ήδη απονεµη-
θεισών παροχών. Η σχετική δυνατότητα του νοµοθέτη
δεν είναι απεριόριστη αλλά οριοθετείται από τις αρχές
της αναλογικότητας (25 παρ. 1), της ισότητας συµµετο-
χής στα δηµόσια βάρη (4 παρ.5) και της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης (25 παρ. 4). Εποµένως, υπόκειται σε δικαστικό έ-
λεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούµενη σύνταξη
ειδικής, εµπεριστατωµένης και επιστηµονικά τεκµηριωµέ-
νης µελέτης από την οποία να προκύπτει ότι α) η µείωση
είναι σύµφωνη προς τις ως άνω συνταγµατικές αρχές και
β) οι επιπτώσεις της µειώσεως δεν έχουν αποτέλεσµα
που ισοδυναµεί µε παραβίαση του πυρήνα του κοινωνικο-
ασφαλιστικού δικαιώµατος, δηλαδή παροχή αξιοπρεπούς
διαβιώσεως.

5. Ο νοµοθέτης είναι ελεύθερος να οργανώσει το ασφα-
λιστικό σύστηµα, υπό τον όρο ότι η υποχρεωτική ασφάλι-
ση παρέχεται αποκλειστικά από το ίδιο το Κράτος ή από
Ν.Π.Δ.Δ.. Είναι δυνατή η συγχώνευση ασφαλιστικών φο-
ρέων σε ήδη υφιστάµενο ή το πρώτον δηµιουργούµενο υ-
πό την προϋπόθεση της συντάξεως µελέτης από την ο-
ποία να προκύπτει η βιωσιµότητα του συγχωνεύοντος ή
του νέου ασφαλιστικού φορέα. 
Εν όψει τούτων:
Η δηµιουργία ενός φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως µε έ-

νταξη σ’ αυτόν όλων φορέων ασφαλίσεως (κύριας, επι-
κουρικής και εφ’ άπαξ παροχών) µε ενιαίους κανόνες για
παλαιούς και νέους ασφαλισµένους δεν αντίκειται στο
Σύνταγµα υπό την προϋπόθεση ότι στηρίζεται σε µελέτη
βιωσιµότητας. Ο ανακαθορισµός των συντάξεων των ήδη
συνταξιούχων µε αναφορά στον νέο, ενιαίο, τρόπο υπο-
λογισµού της κύριας και επικουρικής συντάξεως για πα-
λαιούς και νέους ασφαλισµένους, εφόσον συνεπάγεται
µείωση των συντάξεων, δεν αντίκειται στο Σύνταγµα υ-
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πό την προϋπόθεση ότι σέβεται τις αρχές της ισότητας
της συµµετοχής στα δηµόσια βάρη και της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Δεν είναι επιτρεπτή µείωση η οποία εν
τοις πράγµασι ισοδυναµεί µε παροχή που δεν εξασφαλί-
ζει αξιοπρεπή διαβίωση. 
Για τον προσδιορισµό των οικονοµικών παραµέτρων

των κανονιστικών ρυθµίσεων του νόµου ελήφθησαν πε-
ραιτέρω υπόψη, πέραν των αναλογιστικών µελετών-προ-
βολών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής οι εξής ειδικές
µελέτες, οι οποίες συντάχθηκαν από το Κέντρο Προ-
γραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το
Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) του
Υπουργείου Οικονοµικών και ειδική επιτροπή του Υπουρ-
γείου Εργασίας: Εύλογες δαπάνες διαβίωσης: ΣΟΕ, Χρή-
ση των ορίων για το ασφαλιστικό σύστηµα, Αθήνα, 2016,
ΚΕΠΕ, Επίκαιρα θέµατα του ασφαλιστικού συστήµατος,
Αθήνα, 2016 και ειδική οικονοµική µελέτη της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

II. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Θεµελιώδεις αρχές του Ενιαίου

Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας

Με το άρθρο αυτό τίθενται οι βασικές αρχές του Ενιαί-
ου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας, βασικό συστατι-
κό του οποίου είναι το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα.
Η εν λόγω ρύθµιση, σε εφαρµογή των σύγχρονων τάσε-
ων του δικαίου κοινωνικής ασφάλειας διευρύνει το εύ-
ρος της συνταγµατικής προστασίας και προσδιορίζει ως
φορείς των κοινωνικών δικαιωµάτων στην κοινωνική α-
σφάλιση, στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια, όχι µό-
νον τους έλληνες πολίτες αλλά όσους διαµένουν µόνιµα
και νόµιµα στη χώρα. Από το Σύνταγµα και ειδικότερα τις
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 25 παρά-
γραφος 1 προκύπτει ο δηµόσιος, καθολικός και αναδια-
νεµητικός χαρακτήρας του κοινωνικοασφαλιστικού συ-
στήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, το Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνι-
κής Ασφάλειας έχει ως στόχο την ουσιαστική απλοποίη-
ση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, την αποκα-
τάσταση της ισότητας, µέσω καθιέρωσης ενιαίων κανό-
νων, τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, την
ενίσχυση του κοινωνικού, αναδιανεµητικού χαρακτήρα,
ενώ, παράλληλα, εγγυάται τη µακροπρόθεσµη βιωσιµό-
τητα του συστήµατος, µε γνώµονα την εξασφάλιση πλή-
ρους κοινωνικής προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίω-
σης, µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και α-
ναδιανοµής. 
Το Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας προσδιορί-

ζει το σύνολο των κρατικών πολιτικών στους τοµείς της
κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πρόνοιας και της
υγείας, που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών υπερ-
καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού και αµ-
βλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Στο παρελθόν οι πο-
λιτικές αυτές αναπτύσσονταν άναρχα και όχι συµπληρω-
µατικά, µε σχετική υπερτροφία των συνταξιοδοτικών δα-
πανών έναντι άλλων, ιδίως αυτών που αφορούν ευάλω-

τες οµάδες, όπως οι άνεργοι και οι κοινωνικά αποκλει-
σµένοι. Ο βασικός σκοπός της πρόβλεψης «συστήµα-
τος» κοινωνικής ασφάλειας είναι ακριβώς η αποκατά-
σταση της συµπληρωµατικότητας και της ισορροπίας µε-
ταξύ των συνιστωσών του. Ο νόµος συµβάλλει στην κα-
τεύθυνση αυτή διακρίνοντας πλήρως τις συνταξιοδοτι-
κές από τις προνοιακές παροχές, µεριµνώντας όµως πα-
ράλληλα για την παραπληρωµατικότητά τους, ιδίως µέ-
σω της πρόβλεψης της εθνικής σύνταξης. 
Τέλος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τρίτη παράγρα-

φο, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτό
προσδιορίζεται µε το νόµο αυτό, εφαρµόζεται κατά τρό-
πο όµοιο, ενιαίο και σύµφωνο µε τη συνταγµατική αρχή
της ισότητας, για όλους χωρίς διάκριση, τόσο στον ιδιω-
τικό και στον δηµόσιο τοµέα όσο και στις διαφορετικές
κατηγορίες εργαζοµένων, είτε είναι µισθωτοί είτε αυτοα-
πασχολούµενοι, µε ειδικές προσαρµογές, αυτονοήτως,
όπου υφίσταται διαφοροποίηση των πραγµατικών συν-
θηκών. 

Άρθρο 2 
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

Το άρθρο 2 εισάγει τους ορισµούς των δύο τµηµάτων
το άθροισµα των οποίων αποτελεί τη σύνταξη γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, υπό το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Τα δύο αυτά τµήµατα αντιστοιχούν σε δύο βασικές
και αλληλοσυµπληρούµενες αρχές του Εθνικού Συστή-
µατος Κοινωνικής Ασφάλισης, την αρχή της εξασφάλι-
σης ενός ελάχιστου πυρήνα αξιοπρεπούς παροχής και
την αρχή της ανταποδοτικότητας, που σκοπεί στην απο-
κατάσταση, κατά το δυνατό, του προτέρου εισοδήµατος,
βάσει της αναλογικής σχέσης εισφορών-παροχών. 
Ειδικότερα, το µεν τµήµα της Εθνικής Σύνταξης απο-

σκοπεί στην αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισµού, καθώς εγγυάται ένα κατώτατο ποσό
σύνταξης που δεν εξαρτάται από την καταβολή εισφο-
ρών ούτε από το ύψος των αποδοχών ή του εισοδήµατος
του ασφαλισµένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός, εξα-
σφαλίζει στην ευπαθή οµάδα των χαµηλοσυνταξιούχων
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αφετέρου, παρέχει,
κατ’ αποτέλεσµα, υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε
ασφαλισµένους µε χαµηλότερες συντάξιµες αποδοχές ή
λίγα χρόνια ασφάλισης Τέλος, δεδοµένου ότι η Εθνική
Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται από εισφορές των ασφα-
λισµένων, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο κοινωνικής ανα-
διανοµής υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών κατηγο-
ριών.
Από την άλλη, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται

βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ει-
σφορές και των ποσοστών αναπλήρωσης που προβλέπο-
νται στον παρόντα νόµο. Η ανταποδοτική σύνταξη στηρί-
ζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και αποτελεί το
σύνδεσµο µεταξύ συνταξιοδοτικής παροχής, εισφορών
και εισοδήµατος. Παράλληλα, σύµφωνα µε την αρχή της
κοινωνικής αλληλεγγύης, το αναλογικό µέρος της σύ-
νταξης χρηµατοδοτείται από τις τρέχουσες εισφορές
των ασφαλισµένων.
Συνολικά, η κατά τα ανωτέρω σύνταξη, δηλαδή, το ά-

θροισµα Εθνικής Σύνταξης και ανταποδοτικού µέρους, α-
φενός, εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης
σε όλους τους ασφαλισµένους, αφετέρου, εγκαθιδρύει
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ένα στενό δεσµό µεταξύ παροχής, εισφορών και εισοδή-
µατος, µε αποτέλεσµα η παροχή να αντιστοιχεί στο επί-
πεδο διαβίωσης που διήγε ο ασφαλισµένος κατά τη διάρ-
κεια του εργασιακού βίου. Η κανονισθείσα σύνταξη κα-
ταβάλλεται ανά µήνα. Τέλος ορίζεται ότι το κράτος, πέ-
ραν της υποχρέωσης κάλυψης της δαπάνης της εθνικής
σύνταξης από τη φορολογία, έχει πλήρη εγγυητική υπο-
χρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών και
για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των ταµείων, κατά
τα οριζόµενα και στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συ-
ντάγµατος. Η εγγυητική ευθύνη του κράτους δεν περιο-
ρίζεται στη ρυθµιστική υποχρέωση του για την κανονι-
στική ρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος µε τρόπο
τέτοιο που να εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του, αλλά και
για την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων που παρόλα αυτά θα
προκύψουν στον Ε.Φ.Κ.Α.. 

Άρθρο 3 
Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

Το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.ΣΥ.Κ.Α.) συνίσταται για να εξασφαλιστεί η συµπληρω-
µατικότητα των κοινωνικών πολιτικών που ασκούνται α-
πό τα Υπουργεία Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το
όργανο αυτό λειτουργεί συµβουλευτικά και επικουρικά
για την αποτελεσµατικότερη χάραξη της εθνικής πολιτι-
κής στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Α-
σφάλειας.
Το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης

(Ε.ΣΥ.Κ.Α.) θα απαρτίζεται, τόσο από εξειδικευµένο σε
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης επιστηµονικό και διοικητι-
κό προσωπικό που βρίσκεται σε θέσεις εγνωσµένου κύ-
ρους, όσο και από εκπροσώπους των κοινωνικών εταί-
ρων, καθώς και των συνταξιούχων και των Ατόµων µε Α-
ναπηρία, ώστε, κατά τη χάραξη της πολιτικής, να λαµβά-
νεται υπόψη –κατά το δυνατόν- το σύνολο των κοινωνι-
κών και οικονοµικών παραµέτρων. Η θητεία των µελών
του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι τριετής. Επειδή πρόκειται για ένα πο-
λυπληθές συλλογικό όργανο, η λειτουργία του θα επι-
κουρείται από την ύπαρξη εκτελεστικής επιτροπής. Η ε-
κτελεστική επιτροπή θα λειτουργεί, επιπλέον, ως παρα-
τηρητήριο εφαρµογής της κοινωνικοασφαλιστικής νοµο-
θεσίας, εισηγούµενη προς τον Υπουργό επί θεµάτων επι-
χειρησιακού σχεδιασµού, οργανωτικού και λειτουργικού
εκσυγχρονισµού των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

Άρθρο 4 
Υπαγωγή στον Ε.Φ.Κ.Α. των υπαλλήλων-λειτουργών 

του Δηµοσίου, καθώς και των στρατιωτικών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και
προκειµένου να υπάρξουν οικονοµίες κλίµακας, έτσι ώ-
στε να µειωθεί κατά τρόπο απολύτως ανώδυνο για τους
ενδιαφερόµενους η συνταξιοδοτική δαπάνη, ορίζεται ότι
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού,
οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί, οι
τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, των ιερέων και των
υπαλλήλων των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δη-

µοσίου δικαίου, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων,
των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµα-
τος που αποχωρούν από την Υπηρεσία από την ανωτέρω
ηµεροµηνία και µετά, υπάγονται στο ασφαλιστικό – συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον µε την υ-
παγωγή αυτή διασφαλίζεται η ισότητα ως προς την α-
σφαλιστική αντιµετώπιση των ανωτέρω προσώπων µε
τους ασφαλισµένους των Φορέων Κύριας Ασφάλισης
της Χώρας (περίπτωση α΄). 
Οι ισχύουσες κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία

διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσί-
ου που ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις θεµελίωσης συντα-
ξιοδοτικού δικαιώµατος, καθώς και τα όρια ηλικίας κατα-
βολής της σύνταξης εξακολουθούν να ισχύουν και µετά
την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στον Ε.Φ.Κ.Α.
(περίπτωση β΄). 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι µέχρι την

31.12.2016 και την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., το
Δηµόσιο εξακολουθεί να εισπράττει τις ασφαλιστικές ει-
σφορές των προσώπων της παραγράφου 1 και να κατα-
βάλλει όσες συντάξεις έχουν κανονισθεί µέχρι την ηµε-
ροµηνία αυτή. Επίσης το Δηµόσιο εξακολουθεί να κανο-
νίζει τις συντάξεις όσων έχουν αποχωρήσει από την Υ-
πηρεσία από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου
αυτού και µέχρι την 31.12.2016 µε βάση τις διατάξεις
του παρόντος νόµου (περ. α και β). 
Οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο συντάξεις, κατά

την ηµεροµηνία έναρξης πλήρους λειτουργίας του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και οι συντάξεις που θα κανονισθούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, µεταφέρο-
νται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτόν, λαµβα-
νοµένων υπόψη και των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου
σύνταξης του άρθρου 13 (περίπτωση γ΄). 
Με τις διατάξεις της παρ. 3 εξαιρούνται από την υπα-

γωγή στον Ε.Φ.Κ.Α., τα πρόσωπα που ρητά αναφέρονται
στην παράγραφο αυτή, λόγω των απολύτως ιδιαίτερων
συνθηκών ασφάλισης/συνταξιοδότησής τους, αφού εκ
των πραγµάτων τυχόν υπαγωγή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. θα
δηµιουργήσει επί του παρόντος µείζονα διαχειριστικά
προβλήµατα. Συγκεκριµένα τα πρόσωπα που εξαιρού-
νται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι τα ακόλουθα:
α. οι παθόντες από τροµοκρατική ενέργεια ή βίαιο

συµβάν.
β. όσοι δικαιούνται πολεµική σύνταξη ή σύνταξη ανα-

πήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Α-
ντίστασης ΟΓΑ. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντί-
στασης 
γ. οι λογοτέχνες – καλλιτέχνες που δικαιούνται σύ-

νταξη από το Δηµόσιο 
δ. όσοι λαµβάνουν προσωπικές συντάξεις, καθώς και 
ε. όσοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας η οποία προήλ-

θε εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. 
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται

στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµο-
σίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλο-
νται από το Δηµόσιο.
Η υπαγωγή στον προαναφερόµενο φορέα και των

προσώπων αυτών θα εξετασθεί σε δεύτερη φάση και α-
φού εξασφαλισθεί η οµαλή ένταξή τους στο φορέα αυ-
τό. 

4. Επειδή το ανωτέρω εγχείρηµα είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικό, δεδοµένου ότι αφορά ασφαλισµένους και συντα-
ξιούχους που προσεγγίζουν τις 900.000, µε ιδιαίτερες α
νά κατηγορία ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές προϋποθέ-
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σεις, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης θα ορισθεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των προεκτεθεισών διατάξεων. 

Άρθρο 5 
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης-παροχών των υπαλλήλων -
λειτουργών του Δηµοσίου, καθώς και των στρατιωτικών

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 και προκειµένου να δια-
σφαλιστεί η αναφερόµενη στο άρθρο 4 ίση αντιµετώπιση
των ασφαλισµένων του Δηµοσίου µε τους ασφαλισµέ-
νους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ορίζονται ενι-
αίοι κανόνες ασφάλισης και παροχών και συγκεκριµένα:
Ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. α-

σφαλισµένου και εργοδότη, το οποίο ορίζεται σε ποσο-
στό 20% επί των µηνιαίων αποδοχών των προαναφερό-
µενων προσώπων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, το ο-
ποίο κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισµέ-
νου και κατά 13,33% σε βάρος του εργοδότη και εν προ-
κειµένω του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου (παράγραφος 1) . 
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολο-

γισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µισθω-
τών και των εργοδοτών που συνίσταται στο δεκαπλάσιο
του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµε-
νο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25
ετών, το οποίο ισχύει και επί πολλαπλής µισθωτής απα-
σχόλησης ή έµµισθης εντολής όσον αφορά την εισφορά
ασφαλισµένου (παράγραφος 2).

Άρθρο 6 
Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές 

διατάξεις του Δηµοσίου 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διασφαλίζεται η ο-
µαλή µετάβαση των ασφαλισµένων του Δηµοσίου στο
νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Συγκεκριµένα, ορίζεται
ότι: 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι:
α. Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την Υπηρεσία

λόγω συνταξιοδότησης, µέχρι και την ηµεροµηνία έναρ-
ξης ισχύος του παρόντος νόµου, υπολογίζονται, σύµφω-
να µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
Δηµοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, λαµ-
βανοµένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 13 πε-
ρί ανωτάτου ορίου σύνταξης (περίπτωση α΄).
β. Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα, κατά την ηµεροµη-

νία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου δεν έχουν συ-
µπληρώσει το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής
της σύνταξης, υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυ-
τού (περίπτωση β΄).
γ. Όσοι αποχωρούν από την Υπηρεσία και υποβάλλουν

αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος αλλά εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κα-
τά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόµενης σύ-
νταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του πο-
σού της σύνταξης που θα ελάµβαναν µε βάση τις διατά-
ξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου ό-
πως αυτές ισχύουν κατά την 31.12.2014, το ήµισυ της
διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προ-
σωπική διαφορά, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 13,
ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή

εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική
διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και
στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής αντίστοιχα (περίπτωση α΄). 
δ. Για τους υπαγοµένους στις διατάξεις του νόµου αυ-

τού, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περ. α της
παρ.2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, µε τις οποίες ο-
ρίζεται ότι στην περίπτωση που ο υπάλληλος αποχωρεί
από την Υπηρεσία έχοντας συµπληρώσει τα έτη ασφάλι-
σης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος αλλά
όχι και το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξής του,
µπορεί να ζητήσει την έκδοση πράξης κανονισµού της
σύνταξης του µε αναστολή καταβολής αυτής µέχρι τη
συµπλήρωση του προαναφεροµένου ορίου ηλικίας (περί-
πτωση β΄). 
ε. Το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) κατα-

βάλλεται στα πρόσωπα των παρ.1 και 3 του άρθρου 4, µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται
και στους συνταξιούχους των φορέων κοινωνικής ασφά-
λισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α..
Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι

του Δηµοσίου που κατά την ηµεροµηνία ένταξής τους
στον Ε.Φ.Κ.Α. λαµβάνουν και δεύτερη σύνταξη από άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α.
σύνταξη ίση µε το άθροισµα των καταβαλλόµενων συ-
ντάξεων. Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται α-
πό διαφορετική αιτία, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβά-
λει αυτές χωριστά (παράγραφος 3). 

Άρθρο 7 
Εθνική Σύνταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 καθιερώνεται η Εθνική
Σύνταξη, η οποία αποτελεί νέο θεσµό, η λειτουργία του
οποίου είναι αφενός αναδιανεµητική, εξασφαλίζοντας υ-
ψηλότερες συντάξιµες αποδοχές από όσες θα δικαιολο-
γούσε η αυστηρή ανταποδοτικότητα σε όσους έχουν χα-
µηλότερα εισοδήµατα ή λίγα χρόνια ασφάλισης και αφε-
τέρου εγγυητική, εξασφαλίζοντας για όλους προστασία
από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η Εθνι-
κή Σύνταξη καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση θεµε-
λίωσης δικαιώµατος σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος ή α-
νικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις.
Ειδικά για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος απαιτεί-

ται επιπροσθέτως νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα για του-
λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του 15ου και του έ-
τους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο ό-
ριο καταβολής της σύνταξης. Η µόνιµη διαµονή του α-
σφαλισµένου στην Ελλάδα αποδεικνύεται κατά τη διαδι-
κασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαµο-
νής στους πολίτες Χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης µειώνεται κατά 1/40 για
κάθε έτος που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών δια-
µονής στην Ελλάδα µεταξύ του 15ου και του έτους κατά
το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο καταβο-
λής της σύνταξης. Σηµειωτέον, πως το ποσό της εθνικής
σύνταξης που προσδιορίζεται για τον εκάστοτε δικαιού-
χο, κατόπιν της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης,
δεν αυξάνεται για κάθε επιπρόσθετο έτος παραµονής
στην Ελλάδα µετά τη συνταξιοδότηση του εν λόγω δι-
καιούχου.
Οι εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν

θεµελιώσει δικαίωµα σε πλήρη σύνταξη και έχουν συ-
µπληρώσει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, λαµβάνουν

6



πλήρες το ποσό της εθνικής σύνταξης. Στις περιπτώσεις
θεµελίωσης δικαιώµατος σε µειωµένη σύνταξη εξ ιδίου
δικαιώµατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης µειώνεται
κατά 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται της συµπλή-
ρωσης του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Α-
ντιστοίχως µε τα προβλεπόµενα για τα έτη παραµονής
στην Ελλάδα, το ποσό της εθνικής σύνταξης που προσ-
διορίζεται για τον εκάστοτε δικαιούχο µειωµένης σύντα-
ξης εξ ιδίου δικαιώµατος, δεν αυξάνεται για κάθε µήνα
που ο δικαιούχος, κατόπιν της συνταξιοδότησής του,
προσεγγίζει το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης,
ούτε, επίσης, χορηγείται πλήρης η Εθνική Σύνταξη, όταν
ο δικαιούχος συµπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
Στις περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σε µειωµέ-

νη σύνταξη ανικανότητας, χορηγείται το 75% της Εθνι-
κής Σύνταξης για συνταξιούχους µε ποσοστό ανικανότη-
τας από 67% έως και 79,99% και το 50% της Εθνικής Σύ-
νταξης για συνταξιούχους µε ποσοστό ανικανότητας α-
πό 50% έως και 66,99%. Στους συνταξιούχους µε ποσο-
στό ανικανότητας άνω του 79,99% χορηγείται πλήρες το
ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι ως άνω προσαρµογές
δεν εφαρµόζονται για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτού-
νται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), ό-
πως, επίσης, και για τα πρόσωπα του τέταρτου εδαφίου
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και
26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). Η εν λόγω ρύθµιση επα-
ναλαµβάνει αυτούσια την διάταξη για την βασική σύντα-
ξη του ν. 3865/2010, (όπως επαναλαµβάνεται στο οικείο
άρθρο για τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα και
η ανάλογη ρύθµιση του νόµου 3863/2010). Η εναρµόνιση
και οµοιογενοποίηση των σχετικών διατάξεων θα αποτε-
λέσει αντικείµενο της νοµοτεχνικής επιτροπής που προ-
βλέπεται στο άρθρο 11.
Στις περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων συντάξεων

χορηγείται µόνο µία εθνική σύνταξη. Σε περίπτωση σώ-
ρευσης µίας πλήρους και µίας µειωµένης κύριας σύντα-
ξης, χορηγείται πλήρες το ποσό της εθνικής σύνταξης.
Τέλος, σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο
µειωµένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσο-
στό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεµία
απ’ αυτές, εφόσον το άθροισµά τους είναι µικρότερο ή ί-
σο µε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. 
Για την πρώτη εφαρµογή του νόµου, το ποσό της εθνι-

κής σύνταξης ορίζεται στα τριακόσια ογδόντα τέσσερα
(384) ευρώ µηνιαίως και καταβάλλεται εις ολόκληρον ε-
φόσον έχουν συµπληρωθεί είκοσι (20) έτη ασφάλισης.
Το ως άνω ποσό δεν υπολείπεται του ορίου της φτώχει-
ας, ήτοι του 60% του διάµεσου εισοδήµατος. Επιπροσθέ-
τως, το ως άνω ποσό βαίνει µειούµενο κατά 2% για κάθε
έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον
έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Πα-
ρά τον κατ’ αρχήν καθολικό χαρακτήρα της Εθνικής Σύ-
νταξης, κρίνεται σκόπιµο να υπάρχει µία µικρή διαφορο-
ποίηση για τους ασφαλισµένους που έχουν συµπληρώ-
σει λιγότερα από είκοσι (20) έτη ασφάλισης και τουλάχι-
στον δεκαπέντε (15) έτη, ώστε να δοθούν κίνητρα παρα-
µονής στην αγορά εργασίας, κάτι το οποίο θα συµβάλ-
λει, ταυτόχρονα, στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συ-
στήµατος. Τέλος, τα ως άνω ποσά αναπροσαρµόζονται
µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14, δηλαδή, από
1.1.2017 αυξάνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη βάση συντελεστή που δια-
µορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ και κα-

τά 50% από τη µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή
του προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια
µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.

Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 καθιερώνεται το αναλο-
γικό µέρος της σύνταξης, το οποίο χορηγείται, εφόσον ο
ασφαλισµένος κύριας ασφάλισης θεµελιώσει δικαίωµα
σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά
µεταβίβαση. Το ποσό του αναλογικού µέρους της σύντα-
ξης υπολογίζεται βάσει των συντάξιµων αποδοχών και
του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισµένου, σύµφωνα µε
το άρθρο 15, καθώς και βάσει των ποσοστών αναπλήρω-
σης του πίνακα της παραγράφου 4.
Οι συντάξιµες αποδοχές καθορίζονται ανάλογα µε την

κατηγορία, στην οποία ανήκει ο ασφαλισµένος. Ειδικό-
τερα, για τους µισθωτούς λαµβάνεται υπόψη ο µέσος ό-
ρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’ όλη
τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Συγκεκριµένα, ο
µέσος όρος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του
συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου διά
του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Ως προς τα δύο αυτά
µεγέθη, το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών ισοδυναµεί
µε το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο α-
σφαλισµένος και υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Όσον αφορά στο
χρόνο ασφάλισης, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 15. Τέλος, κατά τον υπολογισµό των µηνιαίων α-
ποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλι-
σµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξανόµενες
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ δεν προσµε-
τράται το τελευταίο έτος ή τµήµα του έτους, κατά το ο-
ποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση.
Στις περιπτώσεις των αυτοαπασχολούµενων, ελεύθε-

ρων επαγγελµατιών και αγροτών, ως συντάξιµες αποδο-
χές, λαµβάνονται υπόψη: 
α) για το χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόµου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει
των οποίων γινόταν ο υπολογισµός των εισφορών για
κύρια σύνταξη, σύµφωνα µε το τότε ισχύον δίκαιο, 
β) για το χρονικό διάστηµα µετά την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόµου, το εισόδηµα του ασφαλισµένου
που υπόκειται σε εισφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα του παρόντος νόµου, καθ’ όλη τη διάρκεια
του ασφαλιστικού του βίου.
Το τελικό ποσό του αναλογικού µέρους της σύνταξης

που δικαιούται ο ασφαλισµένος για το σύνολο του χρό-
νου ασφάλισης, προκύπτει βάσει των ποσοστών αναπλή-
ρωσης του πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Ειδικότε-
ρα, στην πρώτη και δεύτερη στήλη του πίνακα αναγρά-
φονται, αντιστοίχως, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της
κάθε κλίµακας ετών ασφάλισης, ενώ στην τρίτη στήλη α-
ναγράφεται το ποσοστό αναπλήρωσης για την αντίστοι-
χη κλίµακα. Σε περίπτωση συµπλήρωσης των ετών α-
σφάλισης της δεύτερης στήλης, το ποσοστό αναπλήρω-
σης, στο ύψος που έχει διαµορφωθεί κατά τα ανωτέρω,
προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το προβλεπόµενο ποσο-
στό για την επόµενη κατηγορία ετών ασφάλισης. Το πο-
σοστό αναπλήρωσης της εκάστοτε κλίµακας ετών ασφά-
λισης καλύπτει µόνο τα έτη ασφάλισης της συγκεκριµέ-
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νης κλίµακας, ενώ για τα έτη ασφάλισης της προηγούµε-
νης ή της επόµενης κλίµακας εφαρµόζεται το ποσοστό
αναπλήρωσης της κλίµακας αυτής. Η προοδευτική αύξη-
ση του ποσοστού αναπλήρωσης ανά κλίµακα ετών α-
σφάλισης ανταµείβει τους ασφαλισµένους µε µεγαλύτε-
ρο εργασιακό βίο και αντίστοιχη συνεισφορά στα ασφα-
λιστικά ταµεία και, συνακόλουθα, παρέχει κίνητρα για
παραµονή στην εργασία. Ταυτόχρονα, λαµβάνοντας υ-
πόψη και περιπτώσεις ασφαλισµένων, οι οποίοι, λόγω
της υψηλής ανεργίας, έχουν διακοπτόµενο εργασιακό
βίο, η διαφορά στα ποσοστά αναπλήρωσης ανά κλίµακα
ετών ασφάλισης δεν είναι δυσανάλογα µεγάλη.
Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνταξιούχοι

των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και
κλάδων, κατά την ηµεροµηνία της ένταξης αυτών στον
Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον είναι δικαιούχοι περισσοτέρων της
µίας συντάξεων και οι συντάξεις τους είναι της αυτής αι-
τίας ήτοι δύο συντάξεις εξ ιδίου δικαιώµατος ή δύο συ-
ντάξεις κατά µεταβίβαση ή δύο συντάξεις ανικανότητας,
δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το άθροι-
σµα των καταβαλλόµενων συντάξεων από τους εντασ-
σόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους. Σε
περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται από διαφορε-
τικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να τις καταβάλλει
χωριστά.
Τέλος, µε την παράγραφο 6, καταργούνται για τα πρό-

σωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6, οι διατάξεις που προέβλεπαν κατώτατο όριο
σύνταξης, καθώς και αυτές που προέβλεπαν ότι εάν κα-
τά τη συνάθροιση του συντάξιµου χρόνου το χρονικό
διάστηµα που είναι µικρότερο από 12 µήνες υπολογιζό-
ταν σαν ολόκληρο έτος υπό την προϋπόθεση ότι ήταν
τουλάχιστον ίσο µε 6 µήνες. Με την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, η δικαιούµενη σύνταξη θα είναι το ά-
θροισµα εθνικής σύνταξης και αναλογικού µέρους, χω-
ρίς να υπάρχει κατώτατο όριο γι’ αυτό το άθροισµα.
Τα ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου ορίσθηκαν στο

ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που επιτρέπει η κατάσταση
της εθνικής οικονοµίας, βάσει των αναλογιστικών µελε-
τών-προβολών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και
των προαναερθεισών ειδικών οικονοµικών µελετών. Ε-
ξασφαλίζουν µεγαλύτερη αναπλήρωση εισοδήµατος
στις χαµηλότερες οικονοµικά κατηγορίες εργαζοµένων,
κατ’ εφαρµογή των επιταγών του άρθρου 25 του Συντάγ-
µατος. Άλλωστε, κατά την πάγια εθνική και ευρωπαϊκή
νοµολογία, κρίνεται σύµφωνη προς την αρχή της αναλο-
γικότητας η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των συ-
νταξιοδοτικών παροχών, µε συντελεστές που καταλή-
γουν σε µικρότερες συντάξεις, ιδίως για κατηγορίες συ-
νταξιούχων που είχαν πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρω-
σης, όταν τείνουν στον εν γένει εξορθολογισµό της κοι-
νωνικής ασφάλισης.
Άλλωστε, µε την πρόβλεψη αυξητικής αναπροσαρµο-

γής των συντάξεων ανάλογα µε την αύξηση του ΑΕΠ ε-
ξασφαλίζεται ότι η άνοδος της εθνικής οικονοµίας θα α-
ντανακλασθεί αµέσως και στο επίπεδο των συντάξεων,
αυξάνοντας τις στο µέλλον αναλόγως.

Άρθρο 9 
Προσωρινή σύνταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου 9, προβλέπεται ότι η προ-
σωρινή σύνταξη για τους ασφαλισµένους του Δηµοσίου
θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται µε βάση τις διατά-

ξεις του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 λαµβανοµένων
υπόψη και των εδαφίων που προστίθενται σε αυτές µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, µε τις
προαναφερόµενες προσθήκες προβλέπεται ότι δεν κα-
ταβάλλεται προσωρινή σύνταξη και: 
α) στην περίπτωση της ταυτόχρονης λήψης και άλλης

σύνταξης από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
και 
β) στην περίπτωση που, προκειµένου να θεµελιωθεί το

σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωµα είναι απαραίτητη η
προηγούµενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης. 
Η προσθήκη των ανωτέρω περιπτώσεων µη καταβολής

προσωρινής σύνταξης κρίθηκε επιβεβληµένη αφού και
στις δύο περιπτώσεις η τελική θετική κρίση ως προς την
απονοµή της σύνταξης είναι επισφαλής µε ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων των ποσών που θα έχει λάβει ο ενδιαφερόµενος
ως προσωρινή σύνταξη. 

Άρθρο 10 
Οικογενειακή παροχή – προσαύξηση σύνταξης

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ρυθµίζεται το επίδοµα
τέκνων και οικογενειακής παροχής. Στο εξής, σύµφωνα
µε τους ενιαίους κανόνες υπολογισµού των συντάξεων
που ορίζουν το ανταποδοτικό τµήµα της στη βάση του
µέσου µισθού, στις µελλοντικές συντάξεις θα ενσωµα-
τώνονται αυτοµάτως οι πρόσθετες κρατήσεις όσων α-
σφαλισµένων του δηµοσίου έχουν τέκνα, προσαυξάνο-
ντας τις. Επιπλέον οι ίδιοι θα εισπράττουν, αν το δικαιού-
νται, τα επιδόµατα που προβλέπονται από τις γενικές ι-
σχύουσες διατάξεις. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2, για τους νυν συνταξιούχους η
οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται
µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, όπως
αυτές ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
νόµου αυτού. 

Άρθρο 11 
Σύνταξη αναπηρίας

Με το άρθρο 11 θεσπίζεται µια µεταβατική περίοδος
µέχρι την θέσπιση νέων κανόνων για την εναρµόνιση για
όλους τους ασφαλισµένους των προϋποθέσεων συντα-
ξιοδότησης λόγω αναπηρίας, προκειµένου να εξαλει-
φθούν οι ανισότητες που απορρέουν από τη διαφορετική
µεταχείριση όµοιων περιπτώσεων. Μέχρι την εναρµόνι-
ση αυτή οι εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, κλάδοι
και τοµείς, εξακολουθούν να καταβάλλουν τις συντάξεις
αναπηρίας, σύµφωνα µε τις µέχρι την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού γενικές και καταστατικές τους διατάξεις. 
Προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της εναρµόνισης,

συστήνεται επιτροπή, η οποία θα στελεχωθεί από εµπει-
ρογνώµονες των εντασσόµενων ασφαλιστικών φορέων
µε αντικείµενο την επανεξέταση των υφιστάµενων δια-
τάξεων και τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλους
τους ασφαλισµένους.

Άρθρο 12
Σύνταξη λόγω θανάτου

Το άρθρο 12 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την κατά µε-
ταβίβαση σύνταξη, εισάγοντας, για πρώτη φορά, ενιαίες
αρχές και κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους, ανε-
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ξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης. Κατά αυτόν
τον τρόπο αίρονται οι αδικίες που είχαν συντελεσθεί κα-
τά το παρελθόν, και συγχρόνως, µε την κατάργηση της
πολυνοµίας, καθίσταται απλούστερος ο υπολογισµός
της κατά µεταβίβαση σύνταξης και εποµένως πιο προσι-
τή η νοµοθεσία για τους πολίτες και ταχύτερη η διαδικα-
σία απονοµής της.
Πιο αναλυτικά, στην παράγραφο 1 ορίζονται οι δικαι-

ούχοι, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέ-
πει να πληρούνται για την κάθε κατηγορία. Σηµειώνεται
ότι, ως προς τις έννοµες συνέπειες, το σύµφωνο συµ-
βίωσης εξοµοιώνεται πλήρως µε τον γάµο, εποµένως ε-
πιζών σύζυγος θεωρείται και ο τελέσας σύµφωνο συµ-
βίωσης µε τον θανόντα (βλ. και άρθρο 16). Ιδίως σε ό,τι
αφορά στον επιζώντα σύζυγο προβλέπεται όριο ηλικίας
για τη θεµελίωση δικαιώµατος κατά µεταβίβαση σύντα-
ξης, το οποίο πρέπει να έχει συµπληρωθεί κατά το χρόνο
θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου. Η προσθή-
κη ορίου ηλικίας κρίνεται σκόπιµη µε δεδοµένο πως η
παροχή κατά µεταβίβαση σύνταξης σε πρόσωπα κάτω
του ως άνω ορίου παρέχει αντικίνητρα παραµονής ή ει-
σόδου στην αγορά εργασίας και επιβαρύνει το ασφαλι-
στικό σύστηµα µε δυσανάλογο τρόπο και κατά παράβα-
ση της αρχής της ανταποδοτικότητας. Παράλληλα, η εν
λόγω ρύθµιση αναγνωρίζει την εγγενή δυσκολία εύρε-
σης εργασίας σε πρόσωπα άνω των 55 ετών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ο επιζών σύζυγος δικαιούται κατά µεταβίβαση
σύνταξη, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον και για όσο χρό-
νο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην παράγραφο
1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοπο-
ριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω. Τέ-
λος, λαµβάνοντας υπόψη πως, ενδεχοµένως, ο επιζών
σύζυγος είχε µείνει εκτός αγοράς εργασίας κατά τη
διάρκεια του γάµου ή λόγω µεγάλης ηλικίας θα αντιµε-
τωπίσει δυσκολίες κατά την αναζήτηση εργασίας προ-
βλέπεται στην παράγραφο 6 πως εφόσον, εντός χρονι-
κού διαστήµατος πέντε (5) ετών από την πρώτη καταβο-
λή της κατά µεταβίβαση σύνταξης, ο επιζών σύζυγος ξε-
κινήσει να εργάζεται ή να αυτοαπασχολείται, οι ασφαλι-
στικές του εισφορές καταβάλλονται (ή χρηµατοδοτού-
νται) από το Δηµόσιο για διάστηµα δύο (2) ετών, όπως
αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου αυτού. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται πως ο επιζών σύζυ-

γος δεν δικαιούται τη σύνταξη, αν ο θάνατος του ασφα-
λισµένου συζύγου επήλθε προ της παρόδου πέντε ετών
από την τέλεση του γάµου, εκτός των περιπτώσεων που
περιοριστικά αναφέρονται στα στοιχεία από α΄ έως δ΄.
Σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης είναι αποφυγή τε-
λέσεως εικονικών γάµων, καθώς και καταβολής για µα-
κρό χρονικό διάστηµα εκ µεταβιβάσεως συντάξεων.
Η παράγραφος 3 αναφέρει περιοριστικά τους λόγους

για τους οποίους καταργείται το δικαίωµα κατά µεταβί-
βαση σύνταξης των δικαιούχων της παραγράφου 1.
Η παράγραφος 4 ορίζει το ποσοστό της σύνταξης που

δικαιούται η κάθε κατηγορία. Ειδικότερα, για την περί-
πτωση που ο γάµος έλαβε χώρα µετά την απονοµή της
εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξης του θανόντος ( παράγρα-
φος 4 Αα), περιορίζεται το ποσοστό του επιζώντος συζύ-
γου επί της συντάξεως του θανόντος, εφόσον αυτό,
πλέον, συναρτάται από τη διάρκεια του γάµου και τη δια-
φορά ηλικίας µεταξύ των συζύγων. Η συγκεκριµένη διά-
ταξη έχει συνταχθεί στο πρότυπο σχετικής διάταξης του
Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων

της Ε.Ε.. Η εν λόγω πρόβλεψη αποσκοπεί στην αποφυ-
γή, αφενός µεν, τελέσεως εικονικών γάµων, και αφετέ-
ρου δε, καταβολής για µακρό χρονικό διάστηµα εκ µετα-
βιβάσεως συντάξεων σε περίπτωση γάµων µε εξαιρετικά
µεγάλη διαφορά ηλικίας µεταξύ των συζύγων, η οποία
θα επιβάρυνε σηµαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισ�ό. Ο-
µοίου περιεχοµένου ρύθµιση προβλεπόταν και στο
ν. 4002/2011 (άρθρπ 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ΄).
Η παράγραφος 5 προβλέπει τη µείωση της συντάξεως

του επιζώντα συζύγου, σε περίπτωση που ο επιζών ερ-
γάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από ο-
ποιαδήποτε πηγή ως προβλεπόταν µε βάση το προηγού-
µενο νοµοθετικό καθεστώς. Με την παράγραφο 7 καταρ-
γείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το συγκε-
κριµένο θέµα και ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος
επέρχεται µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νό-
µου.

Άρθρο 13 
Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

Με το άρθρο 13 προβλέπονται τα ανώτατα ποσά συ-
ντάξεων που θα καταβάλλονται µέχρι την ολοκλήρωση
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Σκο-
πός της µεταβατικής αυτής διάταξης είναι η οικονοµική
εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήµατος και η άµβλυν-
ση κοινωνικών αντιθέσεων και ανισοτήτων, ενώ µε τον
τρόπο αυτό αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των
δικαιούχων µεσαίων και χαµηλών και παράλληλα δια-
σφαλίζεται µεσοπρόθεσµα η βιωσιµότητα του ασφαλι-
στικού συστήµατος. Σηµειωτέον ότι η ρύθµιση αυτή δεν
είναι διαρκής, εφόσον δεν καθιερώνει εις το διηνεκές το
προβλεπόµενο ανώτατο όριο. Απλώς αναστέλλεται η κα-
ταβολή του επιπλέον του ανωτάτου ορίου τµήµατος της
σύνταξης, δεν περικόπτεται αυτό οριστικά. Θα καταβλη-
θεί αυτό µετά τη λήξη του προγράµµατος προσαρµογής
και µετά τον επανυπολογισµό της οικείας σύνταξης,
σύµφωνα µε το άρθρο 14. 
Άλλωστε, κατά την πάγια νοµολογία το ύψος των συ-

νταξιοδοτικών παροχών δεν αποτελεί σταθερό ποσό,
αλλά δύναται να µεταβάλλεται είτε επί τα βελτίω είτε ε-
πί τα χείρω, ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές συν-
θήκες και, σύµφωνα πάντοτε µε αντικειµενικά κριτήρια,
τα οποία εξειδικεύει ο νοµοθέτης, εντός των ορίων της
ευρείας εξουσίας που αυτός διαθέτει (πρβλ. ΣτΕ Ολ.
2288/2015 σκέψη 10). 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου

της Επικρατείας «ο κοινός νοµοθέτης και η κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού κανονιστικώς δρώσα διοίκηση δεν εµποδί-
ζονται να µεταβάλλουν το σύστηµα συνταξιοδοτήσεως
κατηγοριών ασφαλισµένων, ιδίως δε το ύψος των ασφα-
λιστικών παροχών και µε µείωση αυτών για τον εφεξής
χρόνο- µείωση που µπορεί να πραγµατοποιηθεί και κατά
προοδευτική κλίµακα σε βάρος των υψηλότερων παρο-
χών ή µε τη θέσπιση ανώτατου ορίου των παροχών που
ήδη χορηγούνται, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει µεγα-
λύτερη, σε αναλογία µε τη σύνταξη που θα χορηγηθεί,
οικονοµική επιβάρυνση εκείνων από τους ασφαλισµέ-
νους οι οποίοι έχουν καταβάλει περισσότερες εισφο-
ρές» (ΣτΕ 2499/2004 και 892/2009). Περαιτέρω, δεν κα-
τοχυρώνεται, µε βάση τη νοµολογία του ΕΔΔΑ δικαίωµα
σε µισθό ή σύνταξη ορισµένου ύψους (ΕΔΔΑ, τµήµα µεί-
ζονος συνθέσεως, 18.2.2009, Andrejeva κατά Λετονίας,
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αριθµ. 55707/00, ΕΔΔΑ, 1.6.1999, Skorkiewicz κατά Πο-
λωνίας, αριθµ. 9860/98 απόφαση επί του παραδεκτού,
12.10.2000 Jankovi� κατά Κροατίας, αριθµ. 43440/98 α-
πόφαση παραδεκτού, 10.4.2001, Kuna κατά Γερµανίας,
αριθµ. 52449/99 απόφαση επί του παραδεκτού,
20.9.2001, Αθανάσιος Κανάκης κ.ά. κατά Ελλάδος, α-
ριθµ. 59142/00 απόφαση επί του παραδεκτού, 27.9.2001,
Lenz κατά Γερµανίας, αριθµ. 40862/98, απόφαση επί του
παραδεκτού, 28.1.2003, Juhani Saarinen κατά Φινλαν-
δίας, αριθµ. 69136/01 απόφαση επί του παραδεκτού,
12.10.2004, Kjartan �smundsson κατά Ισλανδίας, αριθµ.
60669/00, 19.4.2007, 22.10.2009, Αποστολάκης κατά Ελ-
λάδας, αριθµ. 39574/07, 8.12.2009, Wieczorek κατά Πο-
λωνίας, αριθµ. 18176/05, 8.2.2011, Poulain κατά Γαλλίας,
αριθµ. 52273/08 απόφαση επί του παραδεκτού,
31.5.2011, Maggio κ.ά κατά Ιταλίας, αριθµ. 46286/09
52851/08 53727/08 54486/08 56001/08, 25.10.2011,
Valkov κ.α. κατά Βουλγαρίας, αριθµ. 2033/04 171/05
19125/04 19475/04 19490/04 19495/04 19497/04
2041/05 24729/04, 7.2.2012, Frimu κ. ά. Κατά Ρουµανίας
αριθµ. 5312/11 45581/11 45583/11 45587/11 45588/11 α-
πόφαση επί του παραδεκτού) µε συνέπεια να µην απο-
κλείεται, κατ’ αρχήν, διαφοροποίηση του ύψους συντα-
ξιοδοτικής παροχής αναλόγως µε τις εκάστοτε επικρα-
τούσες συνθήκες. 
Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή της εν

λόγω ρύθµισης η δίκαιη ισορροπία ανάµεσα στον περιο-
ρισµό δικαιωµάτων των συνταξιούχων και την εξυπηρέ-
τηση δηµοσίου σκοπού µε βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και
την αρχή της αναλογικότητας., σύµφωνα µε την νοµολο-
γία του ΕΔΔΑ, εξασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία ανάµεσα
στην προσβολή των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και
την εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού, ο οποίος έγκειται
στην αποκατάσταση της ισορροπίας του κοινωνικού προ-
ϋπολογισµού (ΕΔΔΑ, 6.12.2011, Sulcs κατά Λετονίας, α-
ριθµ. 42923/10 κ.α. απόφαση επί του παραδεκτού, σκέψη
25). Άλλωστε, βάσει της νοµολογίας του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το δίκαιο της Ένωσης
δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη, όταν θεσπίζουν µέτρα
στον τοµέα των συντάξεων, να λαµβάνουν υπόψη όχι
µόνο λόγους πολιτικού, κοινωνικού ή δηµογραφικού χα-
ρακτήρα, αλλά και δηµοσιονοµικούς λόγους, εφόσον
διασφαλίζεται η γενική αρχή της απαγόρευσης διακρίσε-
ων λόγων ηλικίας. (βλ. 21.7.2011, Fuchs και Köhler, C-
159/10, σκέψη 73, 11.11.2014, Schmitzer, C-531/13, σκέ-
ψη 41, 28.5.2015, Starjakob. C-417/13 σκέψη 36).

Άρθρο 14
Αναπροσαρµογή συντάξεων-προστασία 

καταβαλλόµενων συντάξεων

Με βάση το άρθρο 14, επανυπολογίζονται οι συντά-
ξεις που ήδη καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Περαιτέρω, ρητώς προστατεύονται
οι ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις. Ειδικότερα, η επέµ-
βαση στις υφιστάµενες έννοµες σχέσεις αποτελεί θεσµό
διαχρονικού δικαίου. Εντούτοις, ο νοµοθέτης επιλέγει
να εισάγει µία ευνοϊκή µεταχείριση για τους ήδη συντα-
ξιούχους προβλέποντας ρητά ότι µέχρι την ολοκλήρωση
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής οι συ-
ντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που εί-
χαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις
τότε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, παρακρατούµε-
νης της εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης, όπως

αυτή προβλέπεται στο α. 1 παρ. 30 του ν. 4334/2015. Με
τον τρόπο αυτό, επιλέγεται να διατηρηθούν τα ποσά των
καταβαλλόµενων συντάξεων στα όρια που προδιαγρά-
φονται µε βάση τον ως άνω τρόπο υπολογισµού. Ως εκ
τούτου, η συγκεκριµένη πρόβλεψη στοχεύει στο σεβα-
σµό της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, όπως αυτή
προστατεύεται, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Στην περίπτωση που το ποσό της σύνταξης, όπως επα-
νυπολογίζεται, είναι µεγαλύτερο από το ήδη καταβαλλό-
µενο, η διαφορά καταβάλλεται σταδιακά, σε βάθος πε-
νταετίας. 
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 3, εξουσιοδοτούνται οι

Υπουργοί Οικονο�ικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αυξάνουν ετη-
σίως, αρχής γενο�ένης από 1.1.2017, το συνολικό ποσό
της σύνταξης, στη βάση συντελεστή που διαµορφώνεται
από τη �εταβολή του ΑΕΠ (κατά 50%) και του �είκτη
Τι�ών Καταναλωτή (κατά 50%) του προηγού�ενου έτους
και δεν υπερβαίνει την ετήσια µεταβολή του Δείκτη Τι-
µών Καταναλωτή. Επιπλέον, µε σεβασµό στη βασική αρ-
χή του νέου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, το ο-
ποίο στηρίζεται σε ενιαίους κανόνες για όλους τους α-
σφαλισµένους, τόσο του δηµοσίου, όσο και του ιδιωτι-
κού τοµέα, καταργούνται οι διατάξεις της συνταξιοδοτι-
κής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, µε τις οποίες προβλέπε-
ται αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων, που κατα-
βάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον ο-
ριζόµενο στο άρθρο αυτό ή µε βάση τις ισχύουσες κάθε
φορά µισθολογικές διατάξεις.
Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστι-

κή Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες, οι
οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη
συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συντα-
ξιοδοτικής δαπάνης. Οι µελέτες αυτές συµβάλλουν στην
αποτύπωση οικονοµικών δεδοµένων κρατικής συνεισφο-
ράς σε συνταξιοδοτικές δαπάνες σε συνάρτηση µε την
εν γένει παρακολούθηση βασικών παραγόντων που επη-
ρεάζουν το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. 
Τέλος, ο προβλεπόµενος ειδικός νόµος αποσκοπεί

στον ανακαθορισµό συντάξεων, µε στόχο τη διασφάλιση
της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού
συστήµατος. Για το λόγο αυτό, ορίζεται ότι το ύψος των
ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και
την επικουρική σύνταξη, προβαλλόµενο έως το έτος
2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης
των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφο-
ράς το 2009.

Άρθρο 15 
Χρόνος ασφάλισης

Το άρθρο 15 αποσκοπεί στην οµαλή µετάβαση των α-
σφαλισµένων από τους εντασσόµενους ασφαλιστικούς
φορείς στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Με βάση τις διατάξεις του παρόντος, o χρόνος ασφά-

λισης που διανύθηκε στους υφιστάµενους φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου
που λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
(κυρίως στρατιωτικοί), καθώς και του χρόνου που ανα-
γνωρίστηκε, εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
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του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία θεωρείται ότι έχει πραγµατο-
ποιηθεί στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αναγνωρίσεις ετών εργασίας που δεν έχουν
ακόµα ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του προ-
βλεπόµενου ποσού εξαγοράς συνεχίζονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Άρθρο 16 
Δικαιώµατα αντισυµβαλλοµένου

συµφώνου συµβίωσης

Στο άρθρο 16 αναφέρεται ρητώς ότι τα µέρη του συµ-
φώνου συµβίωσης εξισώνονται µε τους συζύγους, ως
προς την αναγνώριση δικαιωµάτων, παροχών ή περιορι-
σµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή
της εν γένει ασφαλιστικής ή προνοιακής νοµοθεσίας. 
Η παραπάνω ρύθµιση έρχεται σε εφαρµογή του Νόµου

4356/2015, και συγκεκριµένα του άρθρου 12 αυτού, σύµ-
φωνα µε το οποίο αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσµοί
µεταξύ των µερών του συµφώνου συµβίωσης και περαι-
τέρω αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται δικαιώµατα,
ενυπάρχοντα σε όλη την εθνική έννοµη τάξη και σε πλη-
θώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου, µεταξύ αυτού και
του ασφαλιστικού, τα οποία µέχρι σήµερα δεν απολάµ-
βαναν. 
Επιπλέον, κατ’ επιταγή του Συντάγµατος και συγκεκρι-

µένα των άρθρων 2 παράγραφος 1, περί σεβασµού και
προστασίας της αξίας του ανθρώπου, 4 παράγραφος 1
περί ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόµου, 51 περί
δικαιώµατος να αναπτύσσει ο καθένας ελεύθερα την
προσωπικότητά του και 9 παράγραφος 1 περί προστα-
σίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του κάθε αν-
θρώπου, πλέον τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης απο-
λαµβάνουν δικαιώµατα της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής
και ο σεβασµός της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανε-
ξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού, σύµφωνα µε
το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους κανονισµούς των ασφαλι-

στικών οργανισµών παρέχεται η δυνατότητα στον άµεσα
ασφαλισµένο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή κλά-
δου ή τοµέα να ασφαλίσει για υγειονοµική περίθαλψη τα
µέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται και µε
τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε την παράγραφο 10
του άρθρου 48 του ν. 3996/2011. Ως µέλος οικογενείας,
δηλαδή, του ασφαλισµένου ή του εξ ιδίου δικαιώµατος
συνταξιούχου ή του συνταξιούχου λόγω ανικανότητας,
αναγνωρίζεται µεταξύ άλλων, όπως ο σύζυγος, το αντι-
συµβαλλόµενο µέρος του συµφώνου συµβίωσης του
ν. 4356/2015. 

Άρθρο 17 
Παράλληλη ασφάλιση

Το άρθρο 17 ρυθµίζει την παράλληλη ασφάλιση. Συ-
γκεκριµένα, προβλέπεται ότι, ασφαλισµένοι υποχρεωτι-
κώς σε δύο ή περισσότερους εντασσόµενους φορείς ή
Τοµείς ασφάλισης έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµα-
τική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές ει-
σφορές, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοι-

νωνική ασφάλιση. Επίσης, προβλέπεται ο υπολογισµός
του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης και της επιπλέ-
ον παροχής. 

Άρθρο 18 
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Το άρθρο 18 ρυθµίζει την προαιρετική ασφάλιση για
κύρια σύνταξη ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήµα.
Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ηµεροµηνία υ-
ποβολής της αίτησης στον Ε.Φ.Κ.Α. και διενεργείται για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπολείπεται των 25
ηµερών ασφάλισης ανά µήνα και των 300 ηµερών ανά έ-
τος., σύµφωνα µε το άρθρο αυτό προβλέπονται εξαιρέ-
σεις από την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, κα-
θώς και λόγοι διακοπής της και λόγοι απώλειας του δι-
καιώµατος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης. Α-
σφαλισµένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφά-
λιση µέχρι 31.12.2016 συνεχίζουν την προαιρετική α-
σφάλιση µε τους ίδιους όρους. Παρέχεται, επίσης, εξου-
σιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών
προκειµένου να καθορίσουν την έναρξη, αναστολή, δια-
κοπή/λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης,
ζητήµατα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση στην
περίπτωση πολλαπλής ή παράλληλης απασχόλησης, τον
τρόπο απόδειξης τήρησης των όρων της ρύθµισης οφει-
λών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19 
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

Με το άρθρο 19 ρυθµίζονται τα ζητήµατα της διαδοχι-
κής ασφάλισης για τα πρόσωπα που έχουν ασφαλιστεί
σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανι-
σµούς οι οποίοι εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.. Ένας από
τους βασικούς σκοπούς της ασφαλιστικής µεταρρύθµι-
σης είναι η απλοποίηση και η συνακόλουθη επιτάχυνση
της διαδικασίας απονοµής των συντάξεων µέσω της έ-
νταξης των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας σύνταξης
στον Ε.Φ.Κ.Α..
Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι η αίτηση συνταξιοδό-

τησης των ασφαλισµένων θα υποβάλλεται στον Ε.Φ.Κ.Α.
και θα εξετάζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Φορέα
ή Τοµέα ή Κλάδου στην οποία υπάγονταν λόγω ιδιότη-
τας ή απασχόλησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης. Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξης εφόσον
πραγµατοποίησαν έναν ελάχιστον αριθµό ηµερών ασφά-
λισης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του άρ-
θρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και έχει συµπληρώσει
το νόµιµο κατά τις διατάξεις του εντασσόµενου Φορέα,
Τοµέα ή Κλάδου όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Για την
συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης υπολογίζεται ο
χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης, καθώς
και ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για
την οποία καταβλήθηκαν εισφορές.
Ορίζεται ότι προκειµένου να υπολογιστεί η σύνταξη

του ασφαλισµένου οι εντασσόµενοι φορείς ενηµερώ-
νουν την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για κάθε στοι-
χείο που απαιτείται για τον υπολογισµό της σύνταξης
του ασφαλισµένου ώστε η αρµόδια υπηρεσία του
Ε.Φ.Κ.Α. να έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει τη σύντα-
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ξη βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Όλοι οι ασφαλισµένοι ανεξαιρέτως δικαιούνται το πο-

σό της σύνταξης που αναλογεί σε κάθε εντασσόµενο
φορέα κοινωνικής ασφάλισης όταν συµπληρωθεί το όριο
ηλικίας που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις εκάστοτε
φορέα. 

Διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισµού των συντάξεων
βάσει της χρονικής στιγµής υποβολής της αίτησης συ-
νταξιοδότησης. Για τις εκκρεµούσες αιτήσεις συνταξιο-
δότησης που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961, ως ί-
σχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι
διατάξεις του παρόντος νόµου θα εφαρµόζονται για ό-
σες αιτήσεις υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του. 
Κάθε αντίθετη διάταξη αναφορικά µε τις διατάξεις πε-

ρί διαδοχικής ασφάλισης καταργείται από την ηµεροµη-
νία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. και την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Διευκρινίζεται το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει τις αι-

τήσεις συνταξιοδότησης των προσώπων που προσελή-
φθησαν πρώτη φορά στο Δηµόσιο πριν την 1.1.1983 και
ορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα επι-
λογής του συνυπολογισµού του χρόνου διαδοχικής α-
σφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορείς/τοµείς/κλάδους διαδοχικής ασφάλισης εφόσον
µετά την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν συνεχίζουν να
ασφαλίζονται για δραστηριότητα που υπάγεται στην α-
σφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τοµέα ή ταµείου που
δεν επιθυµεί την προσµέτρηση του χρόνου του. Επιπλέ-
ον, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις παράλληλου χρόνου α-
σφάλισης οι ασφαλισµένοι µπορούν να επιλέξουν τον
χρόνο ασφάλισης που επιθυµούν να υπολογιστεί βάσει
των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. Για τον χρόνο
παράλληλης ασφάλισης που δεν υπολογίζεται βάσει των
διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ισχύουν οι διατά-
ξεις περί παράλληλης ασφάλισης του παρόντος νόµου.
Περαιτέρω ορίζεται ότι για τον χρόνο διαδοχικής α-

σφάλισης σε οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης ισχύ-
ουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
ν. 3863/2010 ενώ για τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ
φορείς ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της προηγούµε-
νης παραγράφου.
Η αίτηση για την χορήγηση εφάπαξ παροχών υποβάλ-

λεται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποίο
υπάγεται ο ασφαλισµένος πριν την διακοπή της ασφάλι-
σης ή την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Για την α-
πονοµή του εφάπαξ λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε όλους τους ε-
ντασσόµενους Φορείς/Τοµείς/ Κλάδους/Λογαριασµούς,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο για τον υπολογι-
σµό της εφάπαξ παροχής του παρόντος νόµου. Για εκ-
κρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής, αυτή υπο-
λογίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου. 
Περί επίλυσης αµφισβητήσεων εφαρµόζονται οι διατά-

ξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4202/1961 ενώ η επίλυση
των αµφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλή-
λων-λειτουργών του Δηµοσίου υπάγεται στην αρµοδιό-
τητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 20
Απασχόληση Συνταξιούχων

Το άρθρο 20 ρυθµίζει την απασχόληση των συνταξιού-
χων προβλέποντας ότι σε περίπτωση που συνταξιούχοι

αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστη-
ριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του
Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρι-
κές καταβάλλονται µειωµένες σε ποσοστό 60% για όσο
καιρό απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την
δραστηριότητα. Για το διάστηµα αυτό καταβάλλονται για
τον απασχολούµενο συνταξιούχο οι εισφορές κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στις οικείες διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου. Πριν αναλάβουν εργασία ή αυταπασχολη-
θούν οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τούτο
στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στο φορέα επικου-
ρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται.

Άρθρο 21
Αναλογική Εφαρµογή διατάξεων

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Δεδοµένου ότι µε το νόµο λαµβάνει χώρα για πρώτη
φορά η ουσιαστική ενοποίηση των υφιστάµενων Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και προκειµένου η ένταξή τους
στον Ε.Φ.Κ.Α. να πραγµατοποιηθεί χωρίς λειτουργικά
και οργανωτικά προβλήµατα, στο παρόν άρθρο ορίζεται
το νοµικό πλαίσιο που θα ισχύει για το διάστηµα που θα
µεσολαβήσει από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέ-
χρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ενοποίησης µε
την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και
Προεδρικών Διαταγµάτων. 
Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-

ντος άρθρου, για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται σε αυ-
τό, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι συνταξιοδοτικές
διατάξεις του Δηµοσίου, όπως ισχύουν κατά την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος νόµου αυτού. 
Ειδικότερα, από την ηµεροµηνία υπαγωγής των προ-

σώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 στον Ε.Φ.Κ.Α.,
για τις εισφορές, παροχές και οφειλές, εφαρµόζονται α-
ναλογικά οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν κα-
τά την ανωτέρω ηµεροµηνία για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με όµοια
απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών µέσω Α-
ναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και η είσπραξη ει-
σφορών και οφειλών µέσω ΚΕΑΟ. Ειδικά για το Δηµόσιο
τα ανωτέρω αφορούν µόνον τις εισφορές.

Άρθρο 22 
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β5 της παρα-
γράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η κα-
ταβολή της σύνταξης των αγάµων ή διαζευγµένων θυγα-
τέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορο-
λογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονοµικού έ-
τους, έχουν και άλλα εισοδήµατα, εκτός από την κύρια
και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το
αναγόµενο σε ετήσια βάση ποσό των 720 ευρώ δηλαδή
το ποσό των 8.640€. Εάν τα εισοδήµατα αυτά δεν υπερ-
βαίνουν το ποσό των 8.640€ τότε το µηνιαίο ποσό της
σύνταξης (720€) µειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό α-
ναγοµένου αυτού σε µηνιαία βάση. Κατά την εφαρµογή
των ανωτέρω διατάξεων, παρουσιάστηκε το οριακό φαι-
νόµενο στην περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο
δύο κατά µεταβίβαση συντάξεων, κατά τον έλεγχο των
εισοδηµάτων να αναστέλλεται ταυτόχρονα η καταβολή
και των δύο, αφού το ετήσιο ποσό της µίας αποτελεί το
εισόδηµα που ελέγχεται για την καταβολή της άλλης.
Για το λόγο αυτό και προκειµένου να αποφευχθεί το
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προαναφερόµενο φαινόµενο και να εξασφαλισθεί ότι τα
πρόσωπα αυτά θα λαµβάνουν τουλάχιστον µία σύνταξη,
µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται η
αναστολή καταβολής της µίας εκ των δύο συντάξεων,
κατόπιν επιλογής των ενδιαφεροµένων. 

Εξυπακούεται ότι η καταβαλλόµενη σύνταξη αφενός
µεν δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 720 ευρώ, ό-
πως ισχύει για όλες τις συντάξεις των άγαµων θυγατέ-
ρων, αφετέρου δε εάν υπάρχουν και άλλα εισοδήµατα ε-
κτός των δύο αυτών συντάξεων, υπόκειται στους ελέγ-
χους που προβλέπονται για όλες τις άγαµες ενήλικες
θυγατέρες.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του

ν. 4151/2013, ορίστηκε ότι προκειµένου να ενσωµατωθεί
στο συντάξιµο µισθό των Προϊσταµένων Οργανικών Μο-
νάδων, το επίδοµα θέσης ευθύνης, πρέπει τα πρόσωπα
αυτά να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου για µια
τουλάχιστον διετία.

Επειδή κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων
διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε άσκηση
καθηκόντων Προϊσταµένου διαφορετικής βαθµίδας (λ.χ.
Προϊσταµένου Τµήµατος και Δ/ντή), χωρίς να συµπλη-
ρώνεται η ανωτέρω διετία σε καµία από αυτές, µε αποτέ-
λεσµα για τον κανονισµό της σύνταξης να µη µπορεί να
ληφθεί υπόψη κανένα από τα επιδόµατα θέσης ευθύνης,
µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι
σε περίπτωση που έχουν ασκηθεί καθήκοντα Προϊσταµέ-
νου Οργανικής Μονάδας διαφορετικής βαθµίδας και έχει
συµπληρωθεί αθροιστικά η προβλεπόµενη διετία, λαµβά-
νεται υπόψη για τον κανονισµό της σύνταξης το επίδοµα
θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο
χρόνο.

Επιπλέον µε τις ίδιες διατάξεις, σε εφαρµογή όσων έ-
γιναν δεκτά µε τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου κατά τη δεύτερη Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλει-
άς του την 29η Οκτωβρίου 2014, οι προαναφερόµενες
διατάξεις, καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4151/2013 ενσωµατώνονται ως εδάφια στην περ. ι της
παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτι-
κών και Στρατιωτικών Συντάξεων), µε κατάργηση των
προαναφεροµένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3
του ν. 4151/2013.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά ότι

για τη συµπλήρωση του απαραίτητου χρόνου των 12 ε-
τών, προκειµένου να αναγνωρισθεί, ως συντάξιµος ο
χρόνος σπουδών, λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρό-
νος ασφάλισης και όχι µόνον ο χρόνος δηµόσιας υπηρε-
σίας. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, αναγνωρίζεται ως

συντάξιµος ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκι-
σης που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκηµα της α-
νυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθη-
καν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικα-
λούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθή-
σεις (αντιρρησίες συνείδησης). 
Η θέσπιση της αναγνώρισης ως συντάξιµου του προα-

ναφερόµενου χρόνου κρίθηκε επιβεβληµένη, αφού ήδη
στους καταταγόµενους στο στρατό από 27.6.1997 (ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2510/1997) παρέχεται η δυ-
νατότητα στους αντιρρησίες συνείδησης να υπηρετούν
άοπλη στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική πολιτική θη-

τεία. Ο χρόνος της θητείας τους αυτής µπορεί να ανα-
γνωρισθεί συντάξιµος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα α-
πό τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία για την αναγνώριση ως
συνταξίµου του χρόνου στρατιωτικής θητείας. 
Με τις διατάξεις της περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1

του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προ-
βλέπεται η συνταξιοδότηση των στρατιωτικών που απο-
µακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, χωρίς
τη θέλησή τους, µε τη συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας
και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τις προτεινόµενες
διατάξεις της παραγράφου 5 επαναδιατυπώνονται οι α-
νωτέρω διατάξεις, έτσι ώστε να έχουν εφαρµογή µόνο
για όσους αποµακρύνονται χωρίς υπαιτιότητά τους και
όχι και για περιπτώσεις που ο στρατιωτικός αποτάσσεται
ή αποµακρύνεται της Υπηρεσίας για πειθαρχικά παρα-
πτώµατα κλπ.
Με τις διατάξεις της παραγράρου 6 επεκτείνεται το δι-

καίωµα υπολογισµού αυξηµένου του χρόνου πτητικής ε-
νέργειας και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Η συµπλήρωση των απαραίτητων ωρών πτήσης, προκει-
µένου να υπολογισθεί η προσαύξηση του ανωτέρω χρό-
νου βεβαιώνεται µε διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβε-
στικού Σώµατος. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι για

τους υπαλλήλους – λειτουργούς του Δηµοσίου που απο-
λύονται για πειθαρχικούς λόγους, η σύνταξή τους κατα-
βάλλεται µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
τους. 
Τα πρόσωπα αυτά, εκ παραδροµής είχαν παραλειφθεί

από τις οικείες διατάξεις της υποπαραγράφου Β.2 της
παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
µε τις οποίες θεσπίστηκε ως γενικό όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης το 67ο έτος της ηλικίας για όσα από τα ανω-
τέρω πρόσωπα θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα α-
πό 1.1.2013 και µετά. 
Με τις διατάξεις της παρ. 8 και προκειµένου να µην υ-

πάρχει οποιαδήποτε αµφισβήτηση, προβλέπεται ρητά ό-
τι ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης Κανονι-
σµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων, ο οποίος, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ.
169/2007, µπορεί να διακόπτει την καταβολή της προκα-
ταβολής της σύνταξης εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συ-
ντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την καταβολή
της, είναι αρµόδιος για την έκδοση καταλογιστικής πρά-
ξης µε την οποία θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα στην περίπτωση αυτή ποσά προκαταβολής
σύνταξης. 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ.

169/2007 προβλέπεται ότι δεν µπορεί να αναγνωρισθούν
αναδροµικά οικονοµικά δικαιώµατα από συντάξεις για
χρονικό διάστηµα πέραν των 3 ετών. Επειδή λόγω της α-
θρόας εξόδου των υπαλλήλων του Δηµοσίου κατά τα τε-
λευταία έτη, παρατηρήθηκε υπέρµετρη καθυστέρηση
στην απονοµή των συντάξεων, στις περιπτώσεις διαδοχι-
κής ασφάλισης, όπου για τον προσδιορισµό του τελικού
ποσού σύνταξης µεσολαβούν και άλλοι ασφαλιστικοί
φορείς, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις η ανα-
δροµικότητα των συντάξεων να ανατρέχει πέραν της
τριετίας, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 9 προ-
βλέπεται ότι ο υφιστάµενος περιορισµός των τριών (3) ε-
τών ως προς την καταβολή αναδροµικών συντάξεων δεν
ισχύει για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι η υπέρβαση της τριετίας οφείλεται σε α-
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δυναµία της συνταξιοδοτικής διοίκησης για απονοµή της
οριστικής σύνταξης και όχι σε υπαιτιότητα του υπαλλή-
λου (καθυστέρηση προσκόµισης αναγκαίων δικαιολογη-
τικών που του ζητήθηκαν κ.λπ.).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 διορθώνεται

φράση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του π.δ.
169/2007, στην οποία εκ παραδροµής αναγράφεται
«στην παράγραφο 2β» αντί της σωστής φράσης «στην
παράγραφο 2α», µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η
εφαρµογή της διάταξης αυτής. 

Άρθρο 23 
Ρυθµίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεµάτων

Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 2703/1999 ρυθµίζεται η συνταξιοδοτική αντιµετώπιση
των µελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που τελούν σε αναστολή άσκη-
σης καθηκόντων τους. Επειδή πλέον µπορούν να τελούν
σε αναστολή άσκησης καθηκόντων και τα µέλη του Επι-
στηµονικού Προσωπικού των ΤΕΙ, µε τις προτεινόµενες
διατάξεις της παραγράφου 1 επεκτείνεται η προαναφε-
ρόµενη ρύθµιση και στα πρόσωπα αυτά. 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 (περιπτώσεις α΄ και β΄) ο-

ρίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999, οι
οποίες ρυθµίζουν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό κα-
θεστώς των Προέδρων και των Μελών των Ανεξαρτήτων
Αρχών (εξακολούθηση υπαγωγής στο ασφαλιστικό κα-
θεστώς που υπάγονταν πριν από το διορισµό τους στις
θέσεις αυτές, ασφαλιστικές εισφορές κλπ) έχουν εφαρ-
µογή και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δηµο-
σίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται
ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
των δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο
µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Η διάταξη κρίνεται ε-
πιβεβληµένη προκειµένου να διευκολυνθεί η κινητικότη-
τα ως προς την κάλυψη των προαναφερόµενων θέσεων
µέσω της µη διάψευσης των συνταξιοδοτικών προσδο-
κιών των προσώπων αυτών.
Επίσης µε τις διατάξεις της περ. γ της ίδιας παραγρά-

φου ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ή-
δη συνταξιοδοτηθεί µπορούν να αναγνωρίσουν µε κατα-
βολή των προβλεποµένων ασφαλιστικών εισφορών, το
χρόνο που διετέλεσαν στις προαναφερόµενες θέσεις ως
συντάξιµο εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρ-
µόδια Δ/νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης του νόµου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η αναπρο-
σαρµογή της σύνταξής τους διενεργείται αναδροµικά α-
πό την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευσης του νόµου
αυτού µήνα. 

Με τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 3865/2010 ορίζεται
ότι στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος εργάζεται ως
µισθωτός, περικόπτεται κατά 70% το ποσό της σύνταξης
το οποίο υπερβαίνει τα 30 ηµεροµίσθια του ανειδίκευτου
εργάτη ενώ εάν αυτοαπασχολείται περικόπτεται το πο-
σό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ηµεροµίσθια του
ανειδίκευτου εργάτη. Με τις προτεινόµενες διατάξεις
της παρ. 3 προβλέπεται ότι ως ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου
εργάτη λαµβάνεται υπόψη εκείνο που ίσχυε την 31-12-
2011. 
Με τη διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 16 του άρ-

θρου 6 του ν. 4002/2011 ορίζεται ότι «Με απόφαση του

Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζεται το µέγεθος και
τα κριτήρια του δείγµατος των ελέγχων που διενεργεί η
Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγ-
χων.» 
Επειδή διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση ότι

ο καθορισµός του ως άνω δείγµατος σε ετήσια βάση εί-
ναι ιδιαίτερα δυσχερής, µε τις προτεινόµενες διατάξεις
της παραγράφου 4 (περίπτωση Α΄) προτείνεται η απάλει-
ψη της λέξεως «ετησίως», έτσι ώστε να γίνει χρονικά
πιο ευέλικτος ο προαναφερόµενος καθορισµός. 

Με δικαστικές αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτό ότι οι διατάξεις του άρ-
θρου 57 του ν. 3691/2008 πρέπει να έχουν ανάλογη ε-
φαρµογή και για τα πρόσωπα που έχουν δικαιωθεί σύ-
νταξη από το Δηµόσιο, µε βάση τις διατάξεις του ν.δ.
99/1974. Επειδή έκτοτε έχουν εκδοθεί από το Ελεγκτικό
Συνέδριο αµετάκλητες αποφάσεις σχετικές µε το προα-
ναφερόµενο θέµα, οι οποίες µε βάση πρακτικά του Τρι-
µελούς Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να
εκτελεσθούν άµεσα, γεγονός που επιφέρει ξαφνική και
ιδιαίτερα σηµαντική δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
4 (περίπτωση β΄) προβλέπεται ότι ο τρόπος, ο χρόνος
και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών που προ-
κύπτουν από την αναπροσαρµογή της σύνταξης των α-
νωτέρω προσώπων, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα,
θα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να µετριασθεί ο
αιφνιδιασµός του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη δα-
πάνη που συνεπάγεται η εφαρµογή των ανωτέρω απο-
φάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Επίσης µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της ίδιας

παραγράφου προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση ανα-
δροµικά που επιδικάζονται µε δικαστικές αποφάσεις,
συµψηφίζονται µε τυχόν ποσά που οφείλει ο δικαιούχος
στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες οικείες διατά-
ξεις. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ικανοποιείται πά-

γιο αίτηµα των ενδιαφεροµένων, προκειµένου η γνωµά-
τευση των υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστο-
ποίησης Αναπηρία (ΚΕΠΑ) να λαµβάνεται εξίσου υπόψη
για την εξαίρεση από τις µειώσεις του άρθρου 11 του ν.
3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011,
της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρ-
θρου 1 του ν. 4051/2012, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ε-
πανεξέταση από την Α.Σ.Υ.Ε. και η διπλή ταλαιπωρία του
αναπήρου, σε περίπτωση που έχει ήδη εξετασθεί από το
ΚΕ.Π.Α. και έχει τη σχετική γνωµάτευση αυτού. 
Η ρύθµιση αυτή ήδη ισχύει προκειµένου να εξαιρεθεί ο

συνταξιούχος από τη µείωση του ν. 4093/2012. 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι στις περι-

πτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν ε-
σφαλµένα από τις αποδοχές ενέργειας του υπαλλήλου,
µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υ-
πέρ Δηµοσίου, το επιπλέον οφειλόµενο ποσό καταβάλ-
λεται από τον υπάλληλο σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις, η
κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/6
των αποδοχών του.

Οι διατάξεις αυτές κρίνονται επιβεβληµένες προκει-
µένου αφενός να εξασφαλισθεί η είσπραξη των οφειλο-
µένων ποσών και αφετέρου να διευκολυνθεί ο υπάλλη-
λος στην εξόφληση του κατά τα ανωτέρω οφειλόµενου
ποσού. 
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Άρθρο 24
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 24, προτείνεται η υπαγω-
γή του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., στο ειδικό συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 11 του ν.δ.
4277/1962). 
Βασικός λόγος για την ένταξη των ανωτέρω προσώ-

πων στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
είναι αφενός λειτουργικά και οικονοµικά προβλήµατα
του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., καθώς αποτελούσε, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 6302/34 ασφαλιστικό φορέα για το
τακτικό προσωπικό του και αφετέρου δε λόγοι ισότητας
µε τους αντίστοιχους τακτικούς υπαλλήλους άλλων
Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθε-
στώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρ-
µογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ.
το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων
υπηρεσιών.
Υπόχρεο για την κρίση των αιτήσεων συνταξιοδότη-

σης τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., και για την καταβο-
λή των συντάξεων είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ειδικό συνταξιο-
δοτικό καθεστώς) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
νόµου αυτού και µετά.
Προβλέπεται τέλος, η κατάργηση των διατάξεων του

ν.δ. 2487/53 µε τις οποίες καθίστατο ο Ο.Δ.Α.Ζ. συντα-
ξιοδοτικός φορέα των υπαλλήλων του, καθώς και κάθε
άλλη αντίθετη διάταξη. 

Άρθρο 25 
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων 

του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)

Με τις διατάξεις του ν. 4239/1962, προβλεπόταν η συ-
νταξιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων του ΤΑΔΚΥ από
το ίδιο το Ταµείο, εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατά-
ξεων συνταξιοδότησης των δηµοτικών υπαλλήλων. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3655/2008, ο
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) εντάχθηκε στο Ταµείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), ως Το-
µέας Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΤΑΔΚΥ), ενώ µε το αρ. 115 του ίδιου νόµου ο Κλάδος
Πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων εντάχθηκε στο Ταµείο Πρόνοιας Δη-
µοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ως Τοµέας Πρόνοιας Δηµο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ως άνω νόµου,
προβλέφθηκε η µεταφορά του 1/2 από το προσωπικό
που υπηρετούσε στο ΤΑΔΚΥ κατά το χρόνο ένταξης στο
ΤΕΑΔΥ και του λοιπού προσωπικού στο ΤΠΔΥ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4002/2011,

προβλέφθηκε ότι στον Τοµέα Ασφάλισης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και στον Τοµέα Πρό-
νοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ

αντίστοιχα, θα καταβάλλονται εφεξής οι ασφαλιστικές
εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης των υπαλλή-
λων του Ταµείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτό κατά
την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3655/2008
και οι ίδιοι Τοµείς θα βαρύνονται και µε την καταβολή
των συντάξεων τόσο των υπηρετούντων υπαλλήλων, ό-
σο και εκείνων που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Επιπλέον, προβλεπόταν ότι, για τους υπαλλήλους που

είχαν ήδη µεταταγεί ή µεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 και είχαν
διατηρήσει το προηγούµενο καθεστώς ασφάλισης, οι ει-
σφορές τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης καταβάλ-
λονται στον Τοµέα Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ, ο οποίος βαρύνεται και µε
την καταβολή της σύνταξής τους (νυν ΕΤΕΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΤΕΑ, στο οποίο -από τη σύ-

στασή του µε τις διατάξεις του ν. 4052/2012- έχει εντα-
χθεί –µεταξύ άλλων επικουρικών ταµείων- το ΤΕΑΔΥ και
ο Τοµέας Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων, χορηγεί συντάξεις στους ήδη συνταξιούχους του
πρώην ΤΑΔΚΥ και η µεν απόφαση συνταξιοδότησης εκ-
δίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δε δα-
πάνη βαρύνει το ίδιο το ΕΤΕΑ. Επιπλέον, ο Τοµέας Πρό-
νοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ,
χορηγεί σύνταξη στους τακτικούς υπαλλήλους του πρώ-
ην ΤΑΔΚΥ και η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται α-
πό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δε δαπάνη επί-
σης βαρύνει τον ίδιο τον Τοµέα. 
Επειδή, ωστόσο, το ΕΤΕΑ είναι φορέας αποκλειστικά

επικουρικής ασφάλισης, µε κύριο αντικείµενο την απο-
νοµή επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισµένους του,
το δε ΤΠΔΥ είναι φορέας Πρόνοιας µε κύριο αντικείµενο
αντίστοιχα την απονοµή εφάπαξ παροχών και όχι την α-
πονοµή κύριων συντάξεων και δεδοµένου ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου υπάγονται στις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδο-
τικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955, ν.δ.
4277/1962), µε τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου
4, προβλέπεται ότι οι τακτικοί υπάλληλοι των ΕΤΕΑ και
του ΤΠΔΥ, οι οποίοι προέρχονται από το πρώην ΤΑΔΚΥ,
ασφαλίζονται σε φορέα αποκλειστικά κύριας ασφάλι-
σης, ο οποίος και θα βαρύνεται µε την καταβολή των συ-
ντάξεών τους, καθώς και µε την καταβολή των συντάξε-
ων των ήδη συνταξιούχων υπαλλήλων του πρώην ΤΑΔ-
ΚΥ.

Άρθρο 26 
Έκταση Εφαρµογής

Στο άρθρο 26 καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των
ρυθµίσεων του παρόντος κεφαλαίου. Συγκεκριµένα οι
διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, εφαρµόζονται α-
νάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλ-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσί-
ους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συ-
ντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους
φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σι-
δηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι-
στικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών
Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α΄ 276). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 27 
Εφαρµογή κοινών κανόνων ασφαλισµένων 

στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα 

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 προβλέπεται ότι, βάσει
των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεµελιωδών
αρχών ισονοµίας των άρθρων 1 και 2, οι ρυθµίσεις των
άρθρων 4-20 του Κεφαλαίου Β΄ εφαρµόζονται και σε ό-
λους τους ασφαλισµένους εξαιρουµένων των ασφαλι-
σµένων στο Δηµόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδας, για
τους οποίους εφαρµόζεται το Κεφάλαιο Γ΄. 
Σκοπός του νόµου είναι η εγκαθίδρυση ενιαίων κανό-

νων για όλες τις κατηγορίες ασφαλισµένων, χωρίς ευµε-
νείς διακρίσεις για ειδικότερες κατηγορίες ασφαλισµέ-
νων. Παράλληλα, ορίζεται, όπως και στο Κεφάλαιο Β’, ό-
τι η συνταξιοδοτική παροχή αποτελεί το άθροισµα της ε-
θνικής σύνταξης, που χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό και στοχεύει ιδίως στην αντιµετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισµού, και της ανταποδοτικής σύ-
νταξης, που υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των
οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού ανα-
πλήρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8. 
Λόγω της διαφορετικής πρόβλεψης του νόµου

3863/2010 σε σχέση µε αυτήν του ν. 3865/2010 για τους
δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας, διατηρούνται προσω-
ρινά οι διαφορετικές ρυθµίσεις, προβλέπεται όµως ότι
αυτές θα εναρµονιστούν έως την 31.12.2016 για όλους
τους αναπήρους που εργάζονται στον δηµόσιο και τον ι-
διωτικό τοµέα.
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι το Κεφάλαιο Γ’ καλύπτει

κατηγορίες ασφαλισµένων που δεν υπάγονται στο Κε-
φάλαιο Β΄, όπως αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους ε-
παγγελµατίες και αγρότες, το συγκεκριµένο κεφάλαιο
περιέχει επιπρόσθετες διατάξεις ώστε να ρυθµίζονται
ζητήµατα που δεν καλύπτονται από το Κεφάλαιο Β΄. Συ-
νεπώς, µε την εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου
Γ΄ και των ειδικότερων επιφυλάξεων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ εφαρ-
µόζονται αναλογικά και στους ασφαλισµένους του Κε-
φαλαίου Γ΄, µε εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου
Β΄ που, από τη φύση τους, ρυθµίζουν αποκλειστικά τη
σχέση των δηµοσίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων µε την
υπηρεσία τους.

Άρθρο 28 
Ανταποδοτική σύνταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 ρυθµίζεται το ανταπο-
δοτικό µέρος της σύνταξης για τους ασφαλισµένους του
Κεφαλαίου Γ΄, το οποίο χορηγείται, εφόσον ο ασφαλι-
σµένος κύριας ασφάλισης θεµελιώσει δικαίωµα σύντα-
ξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Το ποσό του
ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης υπολογίζεται βά-
σει των συντάξιµων αποδοχών και του χρόνου ασφάλι-
σης του ασφαλισµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του
παρόντος νόµου, καθώς και βάσει των ποσοστών ανα-
πλήρωσης του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού το ανταποδοτικό

µέρος της σύνταξης καθορίζεται κατά δίκαιο και όµοιο

µε αυτόν του Κεφαλαίου Β΄ τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη
το εισόδηµα των ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού του βίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η παρού-
σα ρύθµιση εξασφαλίζει το σύνδεσµο µεταξύ εισφορών,
παροχών και εισοδήµατος και, συνακόλουθα, εγγυάται
την ισότιµη αντιµετώπιση των ασφαλισµένων βάσει των
αρχών της ισονοµίας και της ανταποδοτικότητας, χωρίς
ευµενή µεταχείριση ειδικών κατηγοριών. 
Οι συντάξιµες αποδοχές καθορίζονται ανάλογα µε την

κατηγορία, στην οποία ανήκει ο ασφαλισµένος. Ειδικό-
τερα, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του
ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λό-
γω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαµβάνονται υπόψη:
α. για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδο-

χών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλι-
στικού του βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το
πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδο-
χών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνο-
λο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοεί-
ται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται
σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του
βίου. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών
λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για
κάθε ηµερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή
τµήµατος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση
συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόµενες κατά την ετήσια
µεταβολή µισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή.
β. για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους

επαγγελµατίες και τους αγρότες, το εισόδηµα, το οποίο
υπόκειται σε εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και 40
του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βί-
ου. Για το διάστηµα µέχρι την θέση σε ισχύ του νόµου
αυτού εισόδηµα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το
ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνι-
αία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά
έκαστου µήνα ασφάλισης συνυπολογιζοµένων, µε ανα-
γωγή κατά κεφαλήν τυχόν υφιστάµενων κατά το διάστη-
µα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταµεί-
ων. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµ-
βάνεται υπόψη το εισόδηµα του ασφαλισµένου για κάθε
ηµερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τµήµα-
τος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συντα-
ξιοδότησης.
γ. για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-

σµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού
εξαγοράς ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισό-
δηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που
καταβλήθηκε για την εξαγορά έκαστου µήνα ασφάλισης.
Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξα-
γορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του πο-
σού της ανταποδοτικής σύνταξης. 
Λόγω αντικειµενικής αδυναµίας, που οφείλεται στην

έλλειψη στοιχείων των ασφαλιστικών ταµείων ως προς
τις αποδοχές ή τα εισοδήµατα των ασφαλισµένων καθ’
όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου, ο υπολογι-
σµός των συντάξιµων αποδοχών, για αιτήσεις συνταξιο-
δότησης που κατατίθενται µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και εντός του έτους 2016, γίνεται βάσει
του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος ή αποδοχών µε έτος
βάσης το 2002. Εφεξής, ετησίως η περίοδος αυτή ανα-
φοράς αυξάνεται κατ’ ένα έτος. 
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Άρθρο 29 
Προσωρινή σύνταξη

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6, ορίζεται ότι στην
περίπτωση ασφαλισµένου µε διαδοχικό χρόνο ασφάλι-
σης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, η αίτη-
ση για προσωρινή σύνταξη υποβάλλεται και επεξεργάζε-
ται από τον τελευταίο Κλάδο του Ε.Φ.Κ.Α. στον οποίο υ-
πάγονται ο ασφαλισµένος κατά την τελευταίο χρονική
περίοδο πριν την αίτησή του.
Στην περίπτωση που για τον υπολογισµό του ποσού

της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούµενος χρόνος α-
σφάλισης της παραγράφου 1 του παρόντος δεν επαρκεί,
λόγω αλλαγής επαγγελµατικής κατεύθυνσης του ασφα-
λισµένου, λαµβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς
χρόνος ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής
σύνταξης όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά α-

σφαλισµένων που έχουν οφειλή µέχρι του ποσού που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 30
Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλαν

αυξηµένες εισφορές

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 προβλέπεται η προ-
σαύξηση της σύνταξης για τους ασφαλισµένους που υπό
την ισχύ του προηγούµενου καθεστώτος κατέβαλαν υ-
ψηλότερες εισφορές από αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 

Άρθρο 31 
Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήµατος

ή ατυχήµατος εκτός εργασίας 

Με το άρθρο 31 ρυθµίζεται, κατά ενιαίο τρόπο, η χορή-
γηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου,
όταν η αναπηρία και ο θάνατος αντίστοιχα οφείλονται σε
εργατικό ατύχηµα ή ατύχηµα κατά την απασχόληση, χω-
ρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης. Σε καµία περίπτω-
ση το ποσό της δικαιούµενης σύνταξης δε µπορεί να υ-
πολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της
εθνικής σύνταξης για είκοσι (20) έτη ασφάλισης στο ύ-
ψος που εκάστοτε διαµορφώνεται, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 7 του παρόντος. Προβλέπεται ρητά ότι µε εργατικό
ατύχηµα ή ατύχηµα κατά την απασχόληση εξοµοιώνο-
νται και οι επαγγελµατικές ασθένειες. Έως την πλήρη έ-
ναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., επί ατυχήµατος εκτός
εργασίας ή απασχόλησης, κρίνουν τα υφιστάµενα αρµό-
δια όργανα ή επιτροπές των εντασσόµενων φορέων, το-
µέων, κλάδων και λογαριασµών.
Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής και η διαδικα-

σία για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης
λόγω θανάτου θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής,
προβλέπεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
του Κανονισµού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας α-
σφάλισης και για όσους ασφαλίζονται µετά την 1.1.2016
αυτές του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύουν κατά την δηµοσί-
ευση του νόµου αυτού.
Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις θεσπίζονται, επίσης, και

για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λό-
γω θανάτου, όταν η αναπηρία και ο θάνατος αντίστοιχα
οφείλονται σε ατύχηµα εκτός εργασίας ή απασχόλησης,
αφού στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πραγµατοποίη-
ση του µισού χρόνου ασφάλισης από αυτόν που προβλέ-
πεται στην συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή
νόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 11. Προβλέπεται επίσης, ό-
τι οι καταβαλλόµενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει
ρυθµίσεων που καταργούνται στο εξής, διατηρούνται ως
έχουν, µε την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 14 και
33.

Άρθρο 32 
Παροχές ασθενείας σε χρήµα 

Σύµφωνα µε το άρθρο 32, µέχρι την πλήρη εναρµόνιση
των παροχών σε χρήµα που χορηγούν το Δηµόσιο και οι
εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, Κλάδοι και
Λογαριασµοί, ως προς το ύψος παροχών, την έκταση, τα
δικαιούχα πρόσωπα, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα ή λεπτοµέρεια, εφαρµόζονται
οι γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις των ε-
ντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, Κλάδων
και Λογαριασµών, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού. Η ως άνω εναρµόνιση θα λάβει χώρα
µε τον Κανονισµό Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.
µέχρι την 31.12.2016 µετά από αναλογιστική µελέτη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 33 
Αναπροσαρµογή συντάξεων-προστασία

καταβαλλόµενων συντάξεων

Με βάση το άρθρο αυτό, αναπροσαρµόζονται οι συ-
ντάξεις που ήδη καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νοµοσχεδίου και, συγκεκριµένα, σύµ-
φωνα µε την ανάλογη εφαρµογή ο του άρθρου 14 σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 7, 8, 27, 28 και 12. Λόγω αντι-
κειµενικής αδυναµίας, που οφείλεται στην έλλειψη στοι-
χείων των ασφαλιστικών ταµείων ως προς τις αποδοχές
ή τα εισοδήµατα των ασφαλισµένων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του ασφαλιστικού τους βίου, για τον υπολογισµό
του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµενων, έως
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, συ-
ντάξεων, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη ο
συντάξιµος µισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη
χορηγηθείσα σύνταξη. Στις περιπτώσεις που ο συντάξι-
µος µισθός συνδέεται µε ασφαλιστικές κατηγορίες ή α-
σφαλιστικές κλάσεις ή µε τεκµαρτά ποσά, αυτός υπολο-
γίζεται λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιµή τους κα-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος. Στις λοιπές περιπτώ-
σεις ο συντάξιµος µισθός λαµβάνεται σε τρέχουσες τι-
µές µε τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρµογής των
συντάξεων όλων των ετών που έχουν µεσολαβήσει από
την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ως την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 34
Χρόνος ασφάλισης

Το άρθρο 34 αποσκοπεί στην οµαλή µετάβαση των α-
σφαλισµένων από τους εντασσόµενους ασφαλιστικούς
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φορείς στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34, o χρόνος ασφά-

λισης που διανύθηκε στους υφιστάµενους φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου
που αναγνωρίστηκε, εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξα-
γορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί α-
πό προϋπηρεσία ή άλλη αιτία θεωρείται ότι έχει πραγµα-
τοποιηθεί στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αναγνωρίσεις ετών εργασίας που δεν έχουν
ακόµα ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του προ-
βλεπόµενου ποσού εξαγοράς συνεχίζονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς. 
Παράλληλα, το άρθρο 34 απαριθµεί τις ειδικότερες πε-

ριπτώσεις χρόνου ασφάλισης (χρόνος πραγµατικής α-
σφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται
εισφορές από τους µισθωτούς, λογιζόµενος χρόνος συ-
ντάξιµης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υ-
παλλήλων, πλασµατικός χρόνος, σύµφωνα µε ειδικότε-
ρες διατάξεις, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, χρόνος
διαδοχικής ασφάλισης). Επιπροσθέτως, προβλέπεται ει-
δική ρύθµιση για τα πρόσωπα που καλόπιστα υπήχθησαν
στην ασφάλιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέ-
ων, τοµέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες
προϋποθέσεις.

Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή

Ο κατακερµατισµός των φορέων πρόνοιας που υφί-
στατο έως σήµερα είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια την
πολυνοµία και κατ’ επέκταση την πολυπλοκότητα στην
εφαρµογή των διατάξεων, µε αποτέλεσµα το ύψος της
τελικά χορηγούµενης από τον κάθε επιµέρους φορέα ε-
φάπαξ παροχής να ποικίλλει, υπολογιζόµενος �ε τρό-
πους που σε πολλές περιπτώσεις δεν υπηρετούν την ι-
σονοµία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο προβλεπόµε-
νος άλλωστε υπό τις ισχύουσες διατάξεις µαθηµατικός
τύπος για τον υπολογισµό της παροχής είναι πρακτικά α-
νεφάρµοστος, µε αποτέλεσµα να µην έχουν καταβληθεί
παροχές εφάπαξ από το έτος 2013 έως σήµερα. 
Με την προτεινόµενη διάταξη του παρόντος άρθρου

ρυθµίζονται θέµατα του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι πόροι,
ο χρόνος ασφάλισης, οι προϋποθέσεις χορήγησης της ε-
φάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισµού κ.α., µε τρόπο ε-
νιαίο για όλους τους ασφαλισµένους και για όλο το χρο-
νικό διάστηµα ασφάλισής τους. Σκοπός της ρύθµισης εί-
ναι αφενός να εξασφαλιστεί η µελλοντική συνέχιση χο-
ρήγησης της εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους και, α-
φετέρου δε, η απλοποίηση του πλαισίου των φορέων
πρόνοιας, το οποίο είχε καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκο
και δαπανηρό µε τη λειτουργία µεγάλου αριθµού φορέ-
ων και τοµέων- κλάδων πρόνοιας. 
Παράλληλα, καταργούνται στο εφεξής οι επιµέρους

τρόποι υπολογισµού της παροχής που προβλέπονταν
στα εκάστοτε υφιστάµενα καταστατικά των εντασσόµε-
νων µε το παρόν στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων - κλά-
δων πρόνοιας, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού που βα-
σίζεται στη νέα τεχνική βάση, ο οποίος, λόγω της ενσω-
µάτωσης συντελεστή βιωσιµότητας, παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρη δυσχέρεια στην εφαρµογή και επιφέρει σηµαντικές
µειώσεις στο τελικό ύψος της παροχής. 
Η απλοποίηση του τρόπου υπολογισµού καταλαµβάνει

και το πλήθος των Ν.Π.Δ.Δ. που αποδίδουν το εφάπαξ
βοήθηµα του ν. 103/1975 (Α΄167). Λόγω του ότι οι ε-
ντασσόµενοι φορείς, τοµείς- κλάδοι πρόνοιας, στην
πλειονότητά τους, έχουν συσσωρευµένα ελλείµµατα και
αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, είναι ε-
πιτακτική η ανάγκη εισαγωγής ενός ενιαίου τρόπου υπο-
λογισµού, ώστε να υπάρξει αποτελεσµατική λύση που
θα είναι ταυτόχρονα και βιώσιµη, εξασφαλίζοντας τα α-
σφαλιστικά δικαιώµατα των ασφαλισµένων και την οικο-
νοµική ισορροπία του συστήµατος µε κοινωνικά αποδε-
κτό τρόπο.
Συνεπώς, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυ-

τών και µε δεδοµένες τις δηµοσιονοµικές συνθήκες στη
χώρα µας, κρίνεται σκόπιµη η αναθεώρηση του συστήµα-
τος, έτσι ώστε να κινείται γύρω από τις βασικές αρχές
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διασφάλισης του δη-
µόσιου χαρακτήρα του, µε την παράλληλη πρόνοια για
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της βιωσιµό-
τητάς του.
Συγκεκριµένα, προτείνεται η θέσπιση των διατάξεων

του άρθρου αυτού, στις οποίες προβλέπονται, κατά πα-
ράγραφο, τα ακόλουθα:
Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-

θρου προσδιορίζονται τα υπαγό�ενα υποχρεωτικά στην
ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών πρόσωπα. Με
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της ασφάλι-
σης τους. Επιπλέον, προβλέπεται και η υπαγωγή όσων α-
ναλαµβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότη-
τα, η οποία, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των
εντασσόµενων φορέων, τοµέων – κλάδων, δηµιουργού-
σε υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλισή τους. Ως εκ
τούτου, διασφαλίζεται, αφενός, η ασφαλιστική κάλυψη
για εφάπαξ παροχή των προσώπων που αναλαµβάνουν
εργασία για πρώτη φορά µετά την έναρξη λειτουργίας
του Ε.Φ.Κ.Α και, αφετέρου, η υπαγωγή στην ασφάλιση
νέων ασφαλισµένων στον Κλάδο. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

καθορίζονται οι πόροι του Κλάδου. 
Με τις διατάξεις της παρ. 3 α του άρθρου αυτού προσ-

διορίζεται ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Πα-
ροχών που είναι: α) ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλο-
νται ασφαλιστικές εισφορές και β) ο χρόνος ασφάλισης
που πραγ�ατοποιήθηκε στους εντασσό�ενους φορείς,
το�είς- κλάδους, συ�περιλα�βανο�ένου του χρόνου που
αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξα-
γορά του. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του παρόντος

άρθρου καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης εφά-
παξ παροχής από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. 
Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου καθορίζεται

ο τρόπος υπολογισµού της εφάπαξ παροχής. Με το ι-
σχύον νοµικό πλαίσιο που προβλέπει την εφαρµογή συ-
ντελεστή βιωσιµότητας, για τον καθορισµό του οποίου
λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα, η περιουσία κάθε ασφαλι-
στικού οργανισµού και οι συνολικές αιτήσεις του έτους
συνταξιοδότησης, έχουν παρουσιαστεί πρακτικά προ-
βλήµατα λειτουργίας και υπολογισµού του. Η εφαρµογή
του, συνεπαγόταν την κατάργηση της ανταποδοτικότη-
τας των εισφορών, αφού ασφαλισµένοι, οι οποίοι κατέ-
βαλαν την ίδια εισφορά και για τα ίδια χρόνια ασφάλι-
σης, θα ελάµβαναν διαφορετικό ποσό εφάπαξ, αναλό-
γως των οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων του έ-
τους συνταξιοδότησής τους και ιδίως του αριθµού των
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αιτήσεων συνταξιοδότησης του έτους αναφοράς.
Ο συντελεστής βιωσιµότητας αποτελούσε εγγενές

πρόβληµα στον τρόπο υπολογισµού, όντας αντίθετος
στην φύση του εφάπαξ βοηθήµατος, το οποίο χορηγείται
µία φορά και όχι περιοδικά και αποσυνδεόταν από τις κα-
ταβληθείσες εισφορές, εξαρτώντας την παροχή από το
τυχαίο γεγονός του αριθµού των αποχωρούντων από
την υπηρεσία ή το επάγγελµα ή την εργασία κατά το έ-
τος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η εφαρµο-
γή του συντελεστή βιωσιµότητας θα παραβίαζε την αρχή
της ίσης µεταχείρισης, καθώς θα προέκυπταν εξαιρετικά
σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των ποσών που θα
χορηγούνταν στους ασφαλισµένους µε µόνη αιτία δια-
φοροποίησης το έτος αποχώρησής τους. Εξάλλου µε
την εφαρµογή του, θα προέκυπταν αντικειµενικοί λόγοι
καθυστέρησης, καθώς ο αιτών θα έπρεπε να περιµένει
τουλάχιστον έως το πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους
για να καταστεί δυνατός ο υπολογισµός του συντελε-
στή. 
Η αρχή της ισονοµίας επιτάσσει τον αντικειµενικό

προσδιορισµό του υπολογισµού της εφάπαξ παροχής µε
ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισµένους, ήτοι τόσο
για τους ασφαλισµένους µέχρι την 31.12.1992 («παλαι-
ούς ασφαλισµένους») όσο και για τους ασφαλισµένους
από την 1.1.1993 και µετά («νέους ασφαλισµένους»). 
Με τη ρύθµιση αυτή η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται

στο εξής από το άθροισµα δύο τµηµάτων: α) το τµήµα
που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης µέχρι την
31.12.2013 και β) το τµήµα που αντιστοιχεί για τα έτη α-
σφάλισης µετά την 1.1.2014. Για το τµήµα για τα έτη α-
σφάλισης µέχρι την 31.12.2013 το ποσό της εφάπαξ πα-
ροχής θα προκύπτει βάσει των καταβληθεισών εισφορών
προσαρµοσµένο µε πάγιο ποσοστό του 60% για τους µι-
σθωτούς και 75 % για τους αυτοαπασχολούµενους απο-
συνδεόµενο µε τυχαία κριτήρια, όπως αυτό του πλήθους
των αιτήσεων συνταξιοδότησης κατά το έτος αναφοράς. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται αφενός η βιωσιµό-

τητα των φορέων πρόνοιας και αφετέρου οι ασφαλισµέ-
νοι δεν κινδυνεύουν µε πιθανή απονοµή ελαχίστων πο-
σών λόγω του µεγάλου αριθµού αιτήσεων συνταξιοδό-
τησης κατά το έτος αποχώρησής τους. Με την προγενέ-
στερη αυτής νοµοθετική ρύθµιση το αρχικά ορισµένο πο-
σοστό του 70% και 85% για µισθωτούς και αυτοαπασχο-
λούµενους αντίστοιχα δεν ανταποκρίνονταν στην τελική
τους διαµόρφωση, καθώς το τελικό τους ύψος ήταν συ-
νάρτηση του αριθµού των αιτήσεων απονοµής εφάπαξ
παροχής. Όσο µεγαλύτερος αριθµός ασφαλισµένων κα-
τέθετε αίτηση απονοµής εφάπαξ ανά έτος τόσο περισ-
σότερο µειώνονταν τα ποσοστά αυτά αφού ήταν συνδε-
δεµένα µε τον συντελεστή βιωσιµότητας. 
Για έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εξής το τµήµα της

εφάπαξ παροχής θα υπολογίζεται µε βάση το διανεµητι-
κό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφα-
λαιοποίηση για το σύνολο των ασφαλισµένων (βλ. συνυ-
ποβαλλόµενο µε αρ.πρωτ.132/1.3.2016 τεχνικό σηµείω-
µα για τη νέα τεχνική βάση). Επίσης, προβλέπεται εξου-
σιοδοτική διάταξη, έτσι ώστε µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που εκδίδεται µετά από τη σύµφωνη γνώµη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να καθορίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του τρόπου υ-
πολογισµού της εφάπαξ παροχής. 
Στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, οι

εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για α-

ποχωρήσεις από την υπηρεσία, την εργασία ή το επάγ-
γελµα από την 1.9.2013 και εφεξής κρίνονται µε βάση
τον τρόπο υπολογισµού που προβλέπουν οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διοι-
κητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται. 
Με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι, οι

φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.), στους οποίους ετηρείτο ο λογαρια-
σµός του ν. 103/1975 (Α΄167) και χορηγούν εφάπαξ βοη-
θήµατα σε αποχωρούντες υπαλλήλους, ασφαλισµένους
στο καθεστώς του ν.103/1975 (Α΄167), για το χρόνο υπη-
ρεσίας τους που πραγµατοποιήθηκε µέχρι 31.12.2005, ε-
ξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στο παρόν άρθρο. 
Με την παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου ορίζεται

ότι όπου προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά επι-
στρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης
συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης. Για επι-
στροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2013 η
παροχή προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικεί-
ων καταστατικών και τη γενικότερη νοµοθεσία που ισχύ-
ουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Για επιστροφή εισφο-
ρών χρονικών διαστηµάτων από 1.1.2014 και µετά το ύ-
ψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρε-
µένη αξία των εισφορών στην ατοµική µερίδα.
Με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου προβλέπε-

ται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε
άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη που προβλέ-
πει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό κα-
ταργείται. 

Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36, ασφαλισµέ-
νοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση,
για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή κα-
ταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε
δύο ή περισσότερους φορείς ή Τοµείς ασφάλισης που ε-
ντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε ανα-
ληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπό-
µενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται
από τον παρόντα νόµο. Παράλληλα, όσον αφορά τις
πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δρα-
στηριότητες ο ασφαλισµένος δεν έχει υποχρέωση κατα-
βολής ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. Για
λόγους ευχερούς συστηµατικής ερµηνείας, επαναλαµ-
βάνονται στο παρόν άρθρο οι διατάξεις του άρθρου 17
του παρόντος. 
Ειδικότερα, ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου

υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν ε-
ξαρτηµένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται,
δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγο-
νται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων,
όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, στην ασφάλιση ενός φορέα ή Τοµέα ασφάλισης
που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του
Ε.Φ.Κ.Α.: α) µηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 38, για το εισόδηµα που προέρ-
χεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β) α-
σφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 39 του παρόντος, για το εισόδηµα, εφόσον υπάρχει,
από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το οποίο εκ-
δίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδεί-
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ξεις επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν
εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του παρό-
ντος. 
Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής

στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε φορέα από τους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., ό-
πως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπο-
χρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότε-
ρους φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 39 του παρόντος ασφαλιστι-
κές εισφορές. 
Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του παρό-

ντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους υ-
πολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή πε-
ρισσότερους φορείς, έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατό-
πιν υποβολής σχετικής αίτησης, τις προβλεπόµενες ει-
σφορές επί των αποδοχών τους και µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος και
δεύτερης σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν
το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµέ-
νου.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6, οι διατάξεις του παρό-

ντος πλην της παραγράφου 5, έχουν εφαρµογή από την
1.1.2017., σύµφωνα µε την παράγραφο 7, το άρθρο 39
του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθ-
µίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται.
Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του παρόντος,

σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης σε φορείς ασθέ-
νειας εκτός Ε.Φ.Κ.Α. ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέ-
ξει το φορέα παροχών υγειονοµικής περίθαλψης

Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Σύµφωνα µε το άρθρο 37, όσον αφορά στην προαιρετι-
κή συνέχιση της ασφάλισης, εφαρµόζεται αναλόγως το
άρθρο 18 υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσε-
ων του άρθρου 37. Συγκεκριµένα, για τις κατηγορίες των
µισθωτών, αυτοαπασχολούµενων, ελεύθερων επαγγελ-
µατιών και αγροτών, καταβάλλεται µηνιαία εισφορά κατ’
αναλογία των προβλεπόµενων στα άρθρα 38-40 και 101
αντίστοιχα. Τέλος, προϋπόθεση για την υπαγωγή αυτοα-
πασχολούµενων, ελεύθερων επαγγελµατιών και αγρο-
τών είναι να µην υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία
του ασφαλισµένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση ο-
φειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης της οποίας
οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής
στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. 
Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992, 41 α.ν.

1846/1951, 22 παρ. 1 του ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του
ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη κα-
ταργείται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 38 
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

Με τις ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού ορίζονται οι ει-

σφορές των ασφαλισµένων του Ε.Φ.Κ.Α. µε ενιαίο τρό-
πο, όπως είναι πλέον αναγκαίο λόγω της ύπαρξης ενός
µόνο φορέα κοινωνικής ασφάλισης., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου, το συνολικό ποσοστό ει-
σφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου
µισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων. Από τις ως άνω α-
ποδοχές εξαιρούνται οι κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες
παροχές λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και
βαριάς αναπηρίας. Όσον αφορά στο συνολικό ποσοστό
εισφοράς 20%, κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των
ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδο-
τών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του Δηµο-
σίου και των Ν.Π.Δ.Δ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Περαιτέρω, καθορίζεται ανώτατο όριο ασφαλιστέων α-

ποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς µισθωτών και εργοδοτών, το οποίο ισούται µε
το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου
µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Το ως άνω α-
νώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρµόζεται και ε-
πί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντο-
λής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου. Η προ-
σθήκη ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών αποσκο-
πεί στην αποτροπή της καταβολής υπερβολικά υψηλών
ασφαλιστικών εισφορών, που θα επιβαρύνουν υπέρµε-
τρα το ασφαλιστικό κόστος για µισθωτούς και εργοδό-
τες και θα λειτουργήσουν σε βάρος της απασχόλησης
και της οικονοµικής δραστηριότητας.
Ως προς την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς εργο-

δότη- εργαζόµενου για τον κλάδο σύνταξης, αντιµετωπί-
ζονται ως µισθωτοί οι ακόλουθες κατηγορίες ασφαλι-
σµένων, υπό την επιφύλαξη του τεκµηρίου που προβλέ-
πεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/51: α) Οι ασφαλι-
σµένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγο-
νταν στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών
Πρακτόρων και Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε., ανεξαρτήτως
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, β) Οι α-
σφαλισµένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και παρέχουν ε-
ξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, γ) ο διευθυντής, γενικός διευ-
θυντής, εντεταλµένοι, διευθύνοντες ή συµπράττοντες
σύµβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισµών εφόσον
συνδέονται µε την εταιρία µε σχέση εξαρτηµένης εργα-
σίας, δ) τα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη διοικητι-
κού συµβουλίου ΑΕ και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω
ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής, ε) τα µέλη
Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν αµοι-
βή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της α-
µοιβής, στ) Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, και άλλα
πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, για το εισόδηµα
που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρε-
σιών, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνι-
κή ασφάλιση. Ως προς το εισόδηµα από άσκηση ελεύθε-
ρου επαγγέλµατος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παρο-
χής υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις επαγγελµατικής
δαπάνης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39, µε
την εξαίρεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην κατώτατη
ασφαλιστική κλάση χαµηλότερου εισοδήµατος. 
Ειδικά για τα πρόσωπα της περίπτωσης α προβλέπεται

µεταβατική περίοδος ως προς το ύψος της ασφαλιστικής
εισφοράς εργοδότη και εργαζόµενου. Όσον αφορά στον
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καθορισµό του προσώπου του εργοδότη, προβλέπεται
πως 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 περιοδικώς . Κατά
τα λοιπά, ως προς τις κατηγορίες αυτές, γίνεται αναλο-
γική εφαρµογή των πάσης φύσεως διατάξεων περί ει-
σφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης

ασφαλισµένου και εργοδότη που υπερβαίνουν ή υπολεί-
πονται των ποσοστών της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου αναπροσαρµόζονται ετησίως, ισόποσα και στα-
διακά, από 1.1.2017, ώστε από 1.1.2020 να διαµορφω-
θούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην παρά-
γραφο 1. Η εναρµόνιση των ποσοστών ασφαλιστικών ει-
σφορών εξυπηρετεί τη γενική αρχή της ισονοµίας και
την εγκαθίδρυση ενιαίων κανόνων µεταξύ των ασφαλι-
σµένων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται µία µεταβατική
περίοδος, ώστε η ως άνω εναρµόνιση να γίνει σταδιακά.
Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου προβλέπει συ-

γκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων, για τους οποί-
ους οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων και εργοδο-
τών δεν αναπροσαρµόζονται και παραµένουν στο ύψος
που προβλεπόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρό-

ντος άρθρου, τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισµένων
που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδι-
κών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, στο πρ. Ν.Α.Τ., υπολογίζο-
νται µηνιαίως επί του βασικού µισθού που δεν µπορεί να
είναι κατώτερος από τον προβλεπόµενο στην ισχύουσα
ή την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των ε-
πιδοµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του
π.δ. 913/1978, τα οποία επίσης δεν µπορεί να είναι κατώ-
τερα όσων προβλέπουν οι ισχύουσες ή οι τελευταίες ι-
σχύσασες συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οι εισφορές
καταβάλλονται ανά τρίµηνο. 
Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του πα-

ρόντος άρθρου, οι εισφορές δηλώνονται από τον εργο-
δότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νοµοθεσία του τελευταίου.
Στην παράγραφο 8 προβλέπεται η έκδοση απόφασης

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούµενες
διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισµό των ποσοστών,
οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα, η ανα-
προσαρµογή των ποσοστών των κατά την παρ. 5 εξαι-
ρούµενων κατηγοριών ασφαλισµένων, και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυ-
τού.
Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος

του παρόντος η εισφορά που προβλέπεται στους
ν. 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 καταστα-
τικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ίσχυαν έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Α.Π.– Μ.Μ.Ε., καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά
κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του παρόντος, εφαρ-
µοζοµένων και στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 4
του παρόντος.
Στην παράγραφο 10 ορίζεται η υποχρεωτική ταυτό-

χρονη καταβολή µισθού, ασφαλιστικών εισφορών και
φόρου µισθωτών υπηρεσιών µέσω τραπεζών. Τα περι-
στατικά τόσο της µη καταβολής δεδουλευµένων αποδο-
χών των εργαζοµένων όσο και της ανασφάλιστης εργα-
σίας έχουν διογκωθεί µε αποτέλεσµα χιλιάδες εργαζό-
µενοι να βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή οικονοµική
κατάσταση. Η υποχρεωτική καταβολή µισθού, ασφαλι-
στικών εισφορών και φόρου µισθωτών υπηρεσιών µέσω
τραπεζών θα επιτρέψει τον πληρέστερο έλεγχο της πα-
ραβατικότητας της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθε-
σίας και θα ενισχύσει την καταπολέµηση της εισφορο-
διαφυγής.

Άρθρο 39 
Εισφορές αυτοαπασχολουµένων 
και ελεύθερων επαγγελµατιών

Με το άρθρο 39 εισάγονται ενιαίοι κανόνες για τους α-
σφαλισµένους που προέρχονται από τον Ο.Α.Ε.Ε. και το
Ε.Τ.Α.Α. ως προς το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφο-
ράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, καθώς και ως προς
τη βάση υπολογισµού της ως άνω εισφοράς. Κατ’ αρχήν
ορίζεται ενιαίο ύψος ασφαλιστικών εισφορών που υπο-
λογίζεται µε βάση το πραγµατικό εισόδηµα του ασφαλι-
σµένου και καταργείται το προϊσχύσαν σύστηµα των α-
σφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκµαρτών ποσών
που αποτελούσε άδικη βάση υπολογισµού, καθώς δεν α-
ντανακλούσε τις πραγµατικές οικονοµικές δυνατότητες
του ασφαλισµένου. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονται ενιαίοι και κα-

νόνες για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισµένων του
Ε.Φ.Κ.Α. και τα βάρη κατανέµονται κατά δίκαιο τρόπο α-
νάλογα µε τις δυνάµεις του εκάστοτε ασφαλισµένου. Ε-
πιπροσθέτως, µε δεδοµένο ότι, λόγω της οικονοµικής
κρίσης που αντιµετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια,
ένας µεγάλος αριθµός επιστηµόνων, ιδίως νέων, έχει ε-
γκαταλείψει τη χώρα, στρεφόµενος στην αγορά εργα-
σίας άλλων χωρών, παρέχεται µία ευνοϊκότερη ασφαλι-
στική επιβάρυνση για συγκεκριµένες κατηγορίες νέων α-
σφαλισµένων, ώστε να δοθούν πρόσθετα κίνητρα παρα-
µονής στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κα-

θορίζεται το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφο-
ράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν οι
αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, πα-
λαιοί και νέοι ασφαλισµένοι κατά τη διάκριση του ν.
2084/1992. 
Συγκεκριµένα ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέ-

ους ασφαλισµένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992,
τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γε-
νικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφά-
λιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους οικονοµολόγους
ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε., εγγεγραµµένους στο Οι-
κονοµικό Επιµελητήριο, το ποσοστό της µηνιαίας ασφα-
λιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρ-
χεται µηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έ-
τη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε πο-
σοστό 17% για τα επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό
20% για το διάστηµα µετά το 5ο έτος της υπαγωγής
τους στην ασφάλιση.
Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαίου ει-

σοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσµα από την άσκηση της δραστη-
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ριότητάς τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος.
Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη προ-
σωπικών εταιρειών νοείται, για την εφαρµογή του παρό-
ντος, το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού µερίσµατος
της εταιρίας δια του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε
µέλους σε αυτή. Σε περίπτωση µηδενικού µερίσµατος τα
µέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρό-
ντος. 
Επειδή ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί ενιαίο φορέα ασφαλισµέ-

νων, ευµενέστερη µεταχείριση σε µία κατηγορία ασφαλι-
σµένων θα συνεπαγόταν µεταφορά πόρων προς αυτή α-
πό τις υπόλοιπες κατηγορίες, µε συνέπεια την παραβία-
ση των αρχών ισονοµίας του συστήµατος. Για το λόγο
αυτό προβλέπεται επιστροφή της ανωτέρω ασφαλιστι-
κής ελάφρυνσης των νέων ασφαλισµένων. Ειδικότερα
προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό που υπολείπεται του
ποσοστού 20% µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα
πέντε πρώτα έτη ασφάλισης οφείλεται και σε κάθε περί-
πτωση πρέπει να καταβληθεί εφόσον ο ασφαλισµένος
πληροί συγκεκριµένο εισοδηµατικό κριτήριο και σε κάθε
περίπτωση έως και το έτος συνταξιοδότησης του ασφα-
λισµένου, υπολογιζόµενο επί του µηνιαίου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο προσαυξηµένο
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως αυτή καθορίζε-
ται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας

υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό ει-
σφοράς 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 µηνιαία βάση υπολογισµού δεν δύναται να υπο-
λείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 70% επί του ε-
κάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού ά-
γαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισο-

δήµατος εφαρµόζεται σε η διάταξη της παρ. 2 του άρ-
θρου 38. Προβλέπεται, επίσης, ότι διατάξεις νόµου που
προβλέπουν την καταβολή µειωµένων ασφαλιστικών ει-
σφορών για τους ασφαλισµένους προερχόµενους από
το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην α-
σφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017. Οι παράγραφοι 1-
4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους υγει-
ονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση,
καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε ανα-
στολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Δικηγόρων.
Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 3. 
Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βάσει

των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ί-
σχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προ-
έκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα Ασφάλισης
Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε. και α-
σκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν, ανεξαρτή-
τως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις
προβλεπόµενες στις παραγράφους 1, 2 και 3 ασφαλιστι-
κές εισφορές.
Στην παράγραφο 7 προσδιορίζεται ποιοι άλλοι έχουν

υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρ-
θρο, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου. Περαιτέρω, στους ασφαλισµένους της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι αµείβονται µε

δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύ-
πτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την απασχό-
λησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νοµικά)
εφαρµόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υ-
πολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς,
οι διατάξεις του άρθρου 38. 
Από 1.7.2016 οι διατάξεις που προβλέπουν ένσηµα υ-

πέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, δι-
καστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες καταργού-
νται. Οµοίως και οι αναλογικές εισφορές υπέρ των Τοµέ-
ων Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαιογράφων
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Ε.Τ.Α.Α.) επί των αναλογικών δικαιωµάτων από τη σύ-
νταξη συµβολαίων που αναγράφονται στα άρθρα 115,
117 και 118 του ν. 2830/2000. Τα καταργούµενα ποσο-
στά επί των αναλογικών δικαιωµάτων των Συµβολαιο-
γράφων στα κρατικά – τραπεζικά συµβόλαια προσαυξά-
νουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συµβο-
λαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται,
προκειµένου να διανεµηθούν, σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συµβολαιογράφων. 
Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. κατα-

βάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοιβής ανά
δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέ-
πεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου
προείσπραξης. Ο οικείος δικηγορικός Σύλλογος απο-
στέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατά-
σταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχο-
λούνται µε έµµισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβλη-
θεί µέσω ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα α-
ντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλι-
σµένου.
Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει µε τις ασφαλι-

στικές εισφορές και την προβλεπόµενη από τις διατάξεις
του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 εισφορά, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4144/2013, υπέρ
του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτε-
λώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Κλάδος ασφα-
λισµένων Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., καθώς και υπέρ
των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων –
Κλάδος ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει
στον Ο.Α.Ε.Δ.. Επί εµµίσθων ασφαλισµένων που εκ της
ιδιότητάς ασκούν και ελευθέριο επάγγελµα οι ως άνω ει-
σφορές επιβάλλονται µόνον επί των µηνιαίων αποδοχών
τους. 

Σε ικανοποίηση σχετικού αιτήµατος συλλόγων επι-
στηµόνων, όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 40 χρόνια
ασφάλισης, µε αίτηση τους µπορεί να καταβάλλουν µει-
ωµένη κατά το 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούµε-
νοι από την προσαύξηση της σύνταξης τους ως προς τα
επόµενα έτη ασφάλισης.
Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι α-

σφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει
των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλι-
σµένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής
στον Ο.Α.Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλι-
σµένων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστι-
κών Πρακτόρων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι
31.12.2015 παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016.
Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστι-

κής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή
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αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία ει-
σφορά των ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει των
γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ί-
σχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε
υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας
ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, Τοµέας Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονοµικών, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών),
όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015 παραµένουν
αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016, εξαιρουµένης της εισφο-
ράς που καταβαλλόταν για την Ειδική προσαύξηση, κα-
θώς και του κλάδου µονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. τα
οποία καταργούνται από την 1.1.2016.
Μέχρι την 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του

παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από
τους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος ασφαλιστικούς φορείς. 
Τέλος, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από
γνώµη του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α., εξειδικεύονται οι κατηγο-
ρίες αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών
των κατηγοριών αυτών, οι οποίοι µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων
Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι
την έκδοση της Απόφασης αυτής η ασφάλιση και η κατα-
βολή των εισφορών συνεχίζει µε το καθεστώς που ίσχυε
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 40 
Εισφορές ασφαλισµένων στον Ο.Γ.Α.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40, οι ασφαλι-
σµένοι, οι οποίοι ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούµε-
νοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α.,
καταβάλλουν, από 1.1.2017, ασφαλιστική εισφορά στον
κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως
αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισό-
δηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα κατά
το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Η καταβολή ασφαλι-
στικής εισφοράς, βάσει του εισοδήµατος του ασφαλι-
σµένου εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανοµή των ασφαλιστι-
κών βαρών, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του
καθενός, και στηρίζεται στη θεµελιώδη αρχή του νέου
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που εγκαθιδρύει
σύνδεσµο µεταξύ εισοδήµατος, εισφορών και παροχών.
Επίσης, προς το σκοπό της ίσης µεταχείρισης των ασφα-
λισµένων η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει ανεξαρτήτως χρό-
νου υπαγωγής στην ασφάλιση. Τέλος, προβλέπεται ειδι-
κή ρύθµιση για τον υπολογισµό του ασφαλιστέου εισο-
δήµατος σε περιπτώσεις οικογενειακής αγροτικής εκµε-
τάλλευσης.
Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται

το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς σε ποσο-
στό 20% από την 1.1.2022. Παράλληλα, προβλέπεται µε-
ταβατική περίοδος σταδιακής αύξησης του εν λόγω πο-
σοστού µε αφετηρία την 1.7.2015. Σκοπός της ως άνω
µεταβατικής περιόδου είναι να µην υπάρξει απότοµη επι-
βάρυνση των ασφαλισµένων, ιδιαίτερα λαµβανοµένων υ-
πόψη των εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών της ελληνικής
οικονοµίας και, ειδικά, του κλάδου αγροτικής παραγω-
γής. 
Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το µέσω

αγροτικό εισόδηµα είναι πολύ κατώτερο του µέσου αστι-

κού, ορίζεται ως πάγια ρύθµιση ότι το κατώτατο ασφαλι-
στέο µηνιαίο εισόδηµα για τους αγρότες θα είναι το πο-
σό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών και όχι το 100% που ισχύει για τους αυτοαπα-
σχολούµενους.

Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης 

Το άρθρο 41 ορίζει τα ποσοστά των ασφαλιστικών ει-
σφορών υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων.
Από 1.1.2017 τα ποσοστά που προβλέπονται για τους µι-
σθωτούς και τις λοιπές κατηγορίες, των οποίων οι ασφα-
λιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του παρόντος νόµου, υ-
πολογίζονται επί των πραγµατικών τους αποδοχών σε
είδος ή σε χρήµα και ορίζονται σε ποσοστό 7,10% επί
των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέµεται κατά πο-
σοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15%
βαρύνει τον ασφαλισµένο και 4,30% βαρύνει τον εργο-
δότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήµα, εκ του
οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 0,25% βαρύ-
νει τον εργοδότη. 
Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου προβλέπεται

ότι από 1.1.2017 για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
και τους αυτοαπασχολούµενους, τα ποσοστά των ασφα-
λιστικών εισφορών υγειονοµικής περίθαλψης υπολογί-
ζονται επί του ασφαλιστέου εισοδήµατός τους και ορίζο-
νται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµα-
τός τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξ
ολοκλήρου τους ασφαλισµένους και κατανέµεται κατά
ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50
% για παροχές σε χρήµα. 
Η διάταξη προβλέπει την καταβολή ασφαλιστικών ει-

σφορών υγειονοµικής περίθαλψης από τους ασφαλισµέ-
νους µε βάση τις οικονοµικές τους δυνάµεις, προς απο-
φυγή κοινωνικών αδικιών. Παράλληλα, προβλέπεται µε-
ταβατική περίοδος σταδιακής αύξησης των ανωτέρω πο-
σοστών. Σκοπός της ως άνω µεταβατικής περιόδου είναι
να µην υπάρξει απότοµη επιβάρυνση των ασφαλισµέ-
νων, ιδιαίτερα λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρετικά δυ-
σµενών συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας. 
Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την δηµοσίευ-

ση του νόµου µικρότερο ή µεγαλύτερο των οριζόµενων
στο άρθρο αυτό, αναπροσαρµόζονται ισόποσα ετησίως
µέχρι την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθεί
στα ανωτέρω ποσοστά.

Άρθρο 42 
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών

Στόχος της προτεινόµενης διάταξης είναι η διευκό-
λυνση των αγροτών να εκπληρώσουν την κοινωνικοα-
σφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής
µισθού προς τους αγρεργάτες, συµπεριλαµβανοµένων
και των παράτυπων αλλοδαπών εργατών γης. Η ρύθµιση
αυτή συνδυάζεται µε πρόσφατη ρύθµιση του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπει διαδικασία, µε
την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθµητικά
όρια µετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπι-
στωµένη ανάγκη για εργασία), ο δε αγρότης επικαλείται
αντικειµενική αδυναµία για απασχόληση εργατών γης µε
έγκυρες συµβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητή-
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σει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα δια-
µενόντων πολιτών τρίτων χωρών
Για τους απασχολούµενους ως εργάτες γης προβλέ-

πεται η έκδοση ειδικού παραβόλου αγοράς ασφαλιστι-
κών εισφορών, στο οποίο θα περιλαµβάνεται το ποσό
της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθε-
νται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήµα-
τα 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 φο-
ρέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, µε καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής
εισφοράς. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά
µήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την
διάθεση του παραβόλου 

Άρθρο 43
Προθεσµία Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Η θεσµοθέτηση από 1.1.2017 σύντοµης προθεσµίας
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων,
ήτοι ανά τρίµηνο, αποσκοπεί στο να συµβάλλει ενεργά
στον ευχερέστερο έλεγχο των εσόδων του ενιαίου τα-
µείου του Ε.Φ.Κ.Α., µε επακόλουθο την αποτελεσµατικό-
τερη διαχείριση και αξιοποίησή τους προς όφελος του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και την βιωσιµότητά
του.

Άρθρο 44
Εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιούχων

Το άρθρο 44 προβλέπει τα ποσοστά των ασφαλιστικών
εισφορών υγειονοµικής περίθαλψης των συνταξιούχων.
Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, αντικα-
θίσταται η παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄
80), η οποία µε τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπα-
ράγραφος Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α 94) αναριθµήθηκε σε παράγραφο 30, ώστε από την
1.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης υπέρ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξι-
ούχων του Ε.Φ.Κ.Α. ορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολο-
γίζεται επί του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύντα-
ξης, αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ει-
σφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύµφωνα µε τις οι-
κείες διατάξεις. Θεραπεύεται έτσι ο παραλογισµός της
υφιστάµενης ρύθµισης να υπολογίζονται κρατήσεις στη
βάση όχι των καταβαλλόµενων συντάξεων αλλά επί του
ποσού που ίσχυε πριν από τις περικοπές της τελευταίας
πενταετίας. Επιπλέον, στο άρθρο 44 προβλέπεται ότι α-
πό την 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις επικουρικές συντάξεις, υπολογιζόµε-
νης επίσης επί του καταβαλλόµενου ποσού επικουρικής
σύνταξης. Για την εφαρµογή του άρθρου 44 ως καταβαλ-
λόµενο ποσό νοείται το πράγµατι καταβαλλόµενο ποσό
κατά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του νόµου συ-
µπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς Εισφορά Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων, σύµφωνα µε τις οικείες διατά-
ξεις και λαµβάνοντας υπόψη τυχόν προσωπική διαφορά. 

Άρθρο 45
Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήµατος

Στο πλαίσιο της σύνδεσης των εισοδηµάτων των α-
σφαλισµένων µε τις εισφορές τους στον Ε.Φ.Κ.Α., η ο-
ποία αποτελεί βασική αρχή του νέου συστήµατος, η θε-
σµοθέτηση κοινού µητρώου εισφορών και φόρου εισοδή-
µατός τους, διευκολύνει την διασταύρωση των φορολο-
γικών και εν γένει οικονοµικών στοιχείων των ασφαλι-
σµένων προς αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών που ε-
πιβαρύνουν την Δηµόσια Διοίκηση. 
Περαιτέρω, η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στο να καταπο-

λεµηθεί αποτελεσµατικότερα η εισφοροδιαφυγή και φο-
ροδιαφυγή, που πλήττουν την εύρυθµη λειτουργία της
Δηµόσιας Διοίκησης για πολλές δεκαετίες. 

Άρθρο 46 
Αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού 

υπολογισµού εισφορών

Η ανασφάλιστη εργασία αποτελεί µια από τις µεγαλύ-
τερες παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας, καθώς α-
ποστερεί τα ασφαλιστικά ταµεία από σηµαντικούς πό-
ρους αποδυναµώνοντας τη χρηµατοδοτική επάρκεια του
ασφαλιστικού συστήµατος, ενώ, την ίδια στιγµή, αποτε-
λεί µια από τις πιο ακραίες µορφές παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας παραβιάζοντας θεµελιώδη δικαιώ-
µατα των εργαζοµένων. Βάσει των εκτιµήσεων επιστη-
µονικών φορέων, αλλά και του γραφείου προϋπολογι-
σµού της Βουλής, οι απώλειες εσόδων των ασφαλιστι-
κών ταµείων, λόγω της εισφοροδιαφυγής ανέρχονται α-
πό 6 έως 8 δις ευρώ ετησίως. Εκτός της παραβίασης της
εργασιακής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, η ανασφάλι-
στη εργασία στρεβλώνει τον ανταγωνισµό αποτελώντας
τροχοπέδη για την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνι-
κής οικονοµίας.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία τέσσερα έτη υπήρ-

ξε πληθώρα νοµοθετικών ρυθµίσεων που αποσκοπούσαν
στον περιορισµό της ανασφάλιστης εργασίας τα ποσο-
στά αυξήθηκαν θεαµατικά την περίοδο της ύφεσης της
ελληνικής οικονοµίας και παραµένουν σε εξαιρετικά υ-
ψηλά επίπεδα. Οι µέχρι σήµερα νοµοθετικές ρυθµίσεις
για την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας λει-
τουργούσαν αποκλειστικά κατασταλτικά, χωρίς την πα-
ραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων. Ακόµα και η σηµα-
ντική αύξηση του προστίµου για την ανασφάλιστη εργα-
σία δεν επέφερε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα, καθώς η
εισπραξιµότητα του προστίµου παραµένει σε πολύ χαµη-
λά επίπεδα, µόλις στο 20-25%, ενώ είναι συχνό το φαι-
νόµενο οι εργοδότες να καταφεύγουν στην πρακτική
των νοµιµοφανών προσλήψεων συµµορφούµενοι µε την
ελάχιστη νοµιµότητα προκειµένου και να αποφεύγουν
την επιβολή του προστίµου και να αποφεύγουν την κατα-
βολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.
Με το άρθρο 46 επιχειρείται για πρώτη φορά η θέσπι-

ση ενός εκ των προτέρων αντικειµενικού µηχανισµού υ-
πολογισµού εισφορών. Με Προεδρικό Διάταγµα, κατόπιν
πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων µπορεί να θεσπίζεται ένας ελάχιστος αριθ-
µός εργαζοµένων για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσε-
ων, µέσω της καθιέρωσης ενός ελάχιστου απαιτούµενου
αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού εισφορών για αυτές. Η
προσδιοριζόµενη κατά το σύστηµα αυτό δαπάνη αποτε-
λεί το ελάχιστο οφειλόµενο ποσό για ασφαλιστικές ει-
σφορές κατά µαχητό τεκµήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το
αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού για κάθε
κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των ε-
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πιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε α-
ναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος ειδικότερο ζή-
τηµα.

Ο υπολογισµός των ελαχίστων καταβαλλόµενων α-
σφαλιστικών εισφορών ανά επιχείρηση θα λαµβάνει υ-
πόψη του το είδος της επιχείρησης, το µέγεθος της ε-
γκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, την τυχόν εποχια-
κή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, τον κύκλο ερ-
γασιών, τις αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ει-
δικότητες, τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης, καθώς
και την τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από
τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.
Επειδή η πολυπλοκότητα των παραµέτρων της αγοράς

εργασίας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ανεπιεική απο-
τελέσµατα, καθώς οι παράγοντες της αγοράς είναι διαρ-
κώς µεταβαλλόµενοι, προβλέπεται µηχανισµός αµφι-
σβήτησης των ελαχίστων ορίων από τη πλευρά των ερ-
γοδοτών. Από την άλλη µεριά, ο ορισµός ελαχίστου α-
ριθµού ηµεροµισθίων δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από
τη νόµιµη ευθύνη του για την τήρηση της ασφαλιστικής
νοµοθεσίας και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
για το σύνολο των εργαζοµένων που απασχολεί.

Άρθρο 47
Μετοχικά Ταµεία 

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται ό-
τι η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτι-
κών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, καθώς και από τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού,
Αεροπορίας και Ναυτικού, αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άµυνας, χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από
τις καταθέσεις των µετόχων και από τα περιουσιακά
στοιχεία των ταµείων. Ο χαρακτήρας των µετοχικών τα-
µείων ήταν ανέκαθεν ανακεφαλαιοποιητικός, και όχι α-
ναδιανεµητικός, και, συνακόλουθα, τα χορηγούµενα µε-
ρίσµατα οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις
καταθέσεις του µετόχου, ώστε να αποφεύγεται η δηµι-
ουργία ελλειµµάτων. Προς το σκοπό αυτό αποκλείεται
ρητά οποιαδήποτε µεταφορά πόρων στα ταµεία από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, µε εξαίρεση τους πόρους έ-
κτακτης χρηµατοδότησης των µερισµάτων των εν δυνά-
µει µερισµατούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καταργούνται η υ-

ποπερίπτωση Ε΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α΄ 85) και η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄
160).

Άρθρο 48 
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 καθιερώνεται νέος
τρόπος υπολογισµού του µηνιαίου µερίσµατος των µετό-
χων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.). Ο νέος τρόπος υπολογισµού εξασφαλίζει την
αντιστοιχία µεταξύ χορηγούµενου µερίσµατος και κατα-
θέσεων του µέτοχου, κατά τη διάρκεια της συµµετοχής
του στο Ταµείο. Περαιτέρω, και προς το σκοπό της ίσης
µεταχείρισης των µετόχων, προβλέπεται η αναπροσαρ-
µογή των µερισµάτων, όσων έχουν εξέλθει της υπηρε-

σίας µέχρι την προηγούµενη της δηµοσίευσης του παρό-
ντος νόµου, σύµφωνα µε το νέο τρόπο υπολογισµού του
µερίσµατος, ενώ καταργείται κάθε διάταξη που προέβλε-
πε κατώτατο όριο µερίσµατος. 
Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθήµα-

τος για µετόχους που δεν συµπλήρωσαν το ελάχιστο ό-
ριο συµµετοχής για χορήγηση µηνιαίου µερίσµατος, κα-
θώς οι καταθέσεις του µετόχου πρέπει να του επιστρα-
φούν, ακόµη κι αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για χο-
ρήγηση µερίσµατος. 
Τέλος, προβλέπεται ο περιορισµός των προσώπων που

δικαιούνται µέρισµα. Συγκεκριµένα, κατά το προϊσχύσαν
καθεστώς ο κύκλος των δικαιούχων ήταν ιδιαίτερα ευ-
ρύς, γεγονός το οποίο επιβάρυνε τη βιωσιµότητα του Τα-
µείου και δεν δικαιολογείτο από λόγους κοινωνικής δι-
καιοσύνης. Επιπροσθέτως, ορισµένες από τις τροποποι-
ούµενες ή καταργούµενες διατάξεις δεν στηρίζονταν
στη θεµελιώδη αρχή της ισότητας των φύλων.

Άρθρο 49
Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήµατος

Προβλέπεται ότι στους πόρους Ε.Φ.Κ.Α συµπεριλαµ-
βάνονται τα ποσά των επιβληθέντων προστίµων των άρ-
θρων 23 και 24 του ν. 3996/2011 και το 20% των εσόδων
που προκύπτουν από την εκποίηση και εκµετάλλευση α-
κινήτων του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δηµοσίων ε-
πιχειρήσεων των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ,
εξαιρουµένων όσων έχουν µεταβιβαστεί στο Ταµείο Α-
ξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δηµοσίου.

Άρθρο 50 
Ευθύνη διοικούντων προσώπων νοµικών προσώπων

ή νοµικών οντοτήτων για ληξιπρόθεσµες 
οφειλές προς εργαζοµένους 

Με την παρούσα ρύθµιση , προβλέπεται αναλογική ε-
φαρµογή των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 31 ν. 4321/2015
και για κάθε είδους ληξιπρόθεσµη και µη παραγεγραµµέ-
νη απαίτηση των εργαζοµένων των νοµικών προσώπων
ή νοµικών οντοτήτων που πηγάζουν από τις συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι µε
αυτές και έχουν επιδικασθεί µε εκτελεστές δικαστικές α-
ποφάσεις. Κατά συνέπεια, επεκτείνεται η προσωπική ευ-
θύνη των διοικούντων προσώπων στις υποχρεώσεις του
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας του άρθρου
3 του ν. 4174/2013 προς τους εργαζοµένους, οι οποίες
απορρέουν από τη σχέση εξαρτηµένης εργασίας των τε-
λευταίων µε την επιχείρηση, έχουν καταστεί ληξιπρόθε-
σµες και δεν έχουν παραγραφεί.
Η εν λόγω ρύθµιση αποσκοπεί στην κοινωνική προστα-

σία των εργαζοµένων των επιχειρήσεων, οι οποίοι, ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρόνια εν µέσω της κρίσης που διέρ-
χεται η ελληνική οικονοµία, µένουν έκθετοι απέναντι
στην οικονοµική δυσπραγία ή εν γένει κακοδιαχείριση
του εργοδότη τους, καθώς συχνά η µη καταβολή των δε-
δουλευµένων τους αποτελεί την εύκολη λύση για περι-
κοπή των εξόδων της επιχείρησης. Νοµικά πρόσωπα υ-
περχρεωµένα έναντι των τραπεζών και συχνά µη δυνά-
µενα να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις
τους πτωχεύουν ή συγχωνεύονται, µε αποτέλεσµα οι ερ-
γαζόµενοι να µην µπορούν να διεκδικήσουν αποτελε-
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σµατικά τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τους, ενόψει µά-
λιστα και των δυσµενών για αυτούς νέων διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του Πτωχευτικού Κώδι-
κα κατ’ αναλογία.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 31 του
ν. 4321/2015, µε την οποία προβλέπεται ότι οι διατάξεις
των παραγράφων 1, 2 και 4 για την προσωπική, αλληλέγ-
γυα και εις ολόκληρον ευθύνη των προσώπων της παρ.
1, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων των ερ-
γαζοµένων των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτή-
των, οι οποίες πηγάζουν από τις συµβάσεις εξαρτηµένης
εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι µε αυτές, κατα-
λαµβάνουν και απαιτήσεις γεγενηµένες πριν την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, εάν η παραγραφή συµπληρώ-
νεται µετά την έναρξη ισχύος του.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 51 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύσταση - Σκοπός

Με το άρθρο 51 συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Α-
σφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα
ασφάλισης πέραν του ότι υλοποιεί τη βασική αρχή ισο-
νοµίας που χαρακτηρίζει το νέο σύστηµα, απλοποιεί τις
εν γένει κοινωνικοασφαλιστικές διαδικασίες.
Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α. θα λειτουρ-

γήσει πλήρως ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης από
1.1.2017, οπότε και θα ενταχθούν σε αυτόν αυτοδίκαια
οι υφιστάµενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθιστάµενος
έτσι καθολικός διάδοχος τούτων. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α.,
µετά την ένταξή τους διατηρούν αυτοτελή νοµική προ-
σωπικότητα για την άσκηση των µη ασφαλιστικών αρµο-
διοτήτων τους. Έως τότε (µεταβατικό στάδιο), οι Φ.Κ.Α.
εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως και σήµερα, σύµ-
φωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές τους δια-
τάξεις, πλην όσων ρητώς ορίζονται διαφορετικά, ενώ ο
Ε.Φ.Κ.Α. θα λειτουργεί µόνο µε τις προβλεπόµενες στον
παρόντα νόµο υπηρεσίες του και µόνο για τους σκοπούς
ενοποίησης.
Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι στον Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχο-

νται οι εν γένει αρµοδιότητες που αφορούν στις συντά-
ξεις του Δηµοσίου, οι οποίες και θα καταβάλλονται εφε-
ξής από τον Ενιαίο Φορέα. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η
κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προ-
σώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέ-
πονται από την οικεία νοµοθεσία µέσω της χορήγησης:
α) µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας
και θανάτου στους ασφαλισµένους του ή στα µέλη οικο-
γενείας τους, β) παροχών ασθένειας σε χρήµα, γ) ειδι-
κών προνοιακών επιδοµάτων και δ) κάθε άλλης παροχής
σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρµό-
διος ο Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 52
Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α.

Στο άρθρο 52 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Δια-
τάγµατος Οργανισµού του νέου φορέα µέχρι
31.12.2016. Περιεχόµενο του Προεδρικού Διατάγµατος
αποτελεί µεταξύ άλλων: 
α) η διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες

η καθ’ ύλην και η κατά τόπον κατανοµή των αρµοδιοτή-
των των υπηρεσιών που τον συγκροτούν σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και θέµατα λειτουργίας
και αρµοδιότητάς τους, β) οι αρµοδιότητες των Γενικών
Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων
και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και λοιπών οργανι-
κών µονάδων, γ) οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες,
ο αριθµός και η κατανοµή των θέσεων του κάθε φύσεως
προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες µέσα στο πλαί-
σιο του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων, τα
τυπικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο
και ειδικότητα, δ) η γενική περιγραφή προσόντων και τυ-
πικών καθηκόντων των προϊσταµένων, ε) η σύσταση ή
συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών ή οργανικών µονά-
δων του Ε.Φ.Κ.Α., στ) η σύσταση νέων θέσεων προσωπι-
κού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο,
υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν, ζ) η σύσταση
κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κα-
τάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα κατάργησης αντί-
στοιχων οργανικών θέσεων, η) η µεταφορά θέσεων προ-
σωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάµενους ή νέους, της
ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων
ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους
της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή
συγχώνευση υφισταµένων και θ) κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του
Ε.Φ.Κ.Α..
Από την έναρξη ισχύος του Οργανισµού συστήνονται

στο Φορέα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διοικητι-
κές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέ-
ταση ενδικοφανών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές
αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται µε
την ίδια ως άνω απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η αποζηµίωση των
συµµετεχόντων στις εν λόγω επιτροπές.
Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών αυτών, συνεχίζουν

να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.,
µόνο όσον αφορά στην εξέταση και λήψη απόφασης επί
αιτήσεων θεραπείας, οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα αρ-
µόδια όργανα του άρθρου 40 του Καταστατικού Ασφάλι-
σης και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει. Τα ως
άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του
Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ε-
φαρµοζόµενες αναλόγως. Για τους λοιπούς εντασσόµε-
νους φορείς, στους οποίους προβλέπεται από τη νοµο-
θεσία που τους διέπει η διαδικασία ενδικοφανών προ-
σφυγών, και µέχρι τη σύσταση των ανωτέρω επιτροπών,
ορίζεται ότι αρµόδιο για την εξέταση αυτών είναι το Δ.Σ

26



του Ε.Φ.Κ.Α. 
Με τον Οργανισµό του Ε.Φ.Κ.Α. θα επιτευχθεί η ουσια-

στική ενοποίηση των υπηρεσιών των εντασσοµένων φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης, θα εξορθολογιστεί η διοι-
κητική και λειτουργική οργάνωση του κοινωνικοασφαλι-
στικού συστήµατος της χώρας και θα αντιµετωπιστούν
διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες, όπως το υ-
πέρογκο διοικητικό και λειτουργικό κόστος και η γραφει-
οκρατία. 
Επίσης, προβλέπεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να ε-

φαρµόζει την περί ΚΕ.Π.Α. νοµοθεσία.
Τέλος, µε Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µετά α-

πό πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισµός Ασφάλι-
σης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., στη βάση πορίσµατος Ε-
πιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω Υπουρ-
γό, καθώς και Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..

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

Στο άρθρο 53 προσδιορίζονται οι φορείς, τοµείς, κλά-
δοι και λογαριασµοί ασφάλισης που εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος θα λειτουργεί µε ενιαία διοικητική και
οικονοµική οργάνωση. Συγκεκριµένα, εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. οι φορείς, τοµείς, κλάδοι και λογαριασµοί κύ-
ριας ασφάλισης και παροχών σε χρήµα, ώστε αυτός να
καταστεί ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης µε ενιαί-
ους κανόνες για όλους, όσοι υπάγονται στις καταστατι-
κές του διατάξεις. Στο πλαίσιο ενοποίησης των καταβαλ-
λόµενων παροχών, προβλέπεται ότι, όσες παροχές σε
χρήµα καταβάλλονταν από φορείς, τοµείς, κλάδους και
λογαριασµούς πρόνοιας που µε το παρόν εντάσσονται
στο Ε.Τ.Ε.Α., θα καταβάλλονται από τον Ε.Φ.Κ.Α.. Για
τον σκοπό αυτό θα διαχωριστεί η ή περιουσία των φορέ-
ων πρόνοιας που αντιστοιχεί στις σχετικές παροχές,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νό-
µου για τον διαχωρισµό της περιουσίας. Επιπλέον, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου 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 άρ-
θρου 44 του ν.3863/2010 (Α΄ 115) , το οποίο αποδίδεται
στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήµα του Τµήµα-
τος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων του πρώην ΚΑΠ -
ΔΕΗ, τη χορήγηση των οποίων αναλαµβάνει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ο Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 54 
Κ.Ε.Α.Ο.

Με τις διατάξεις του άρθρου 54 προβλέπεται η µετα-
φορά και υπαγωγή του Κ.Ε.Α.Ο. στον Ε.Φ.Κ.Α. από
1.1.2017 µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, καθώς
και µε την υφιστάµενη οργανωτική του δοµή και το προ-
σωπικό του. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από το Διοικητή
του Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοικητή του µετά από µεταβίβα-
ση της αρµοδιότητας αυτής. 

Η εν γένει λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο. καθορίζεται από
την οικεία νοµοθεσία και εξακολουθεί να ασκεί όλες τις
ανατεθειµένες σε αυτό αρµοδιότητες κατά τα οριζόµενα
σε αυτή.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση της είσπρα-
ξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών,
η οποία θα λάβει χώρα από 1.1.2017 και εφεξής.

Άρθρο 55 
Ασφαλιστέα πρόσωπα

Με το άρθρο 55 προβλέπεται ότι ασφαλιστέα στον
Ε.Φ.Κ.Α πρόσωπα είναι όλοι όσοι υπάγονταν στην ασφά-
λιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή κατα-
στατικές τους διατάξεις και όσοι, µετά την εν λόγω έ-
νταξη, αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν
ασφαλιστέα ιδιότητα, καθώς και τα προστατευόµενα µέ-
λη των οικογενειών τους. Καθίσταται, δηλαδή, σαφές ό-
τι η παρούσα ασφαλιστική µεταρρύθµιση διακρίνεται από
παρελθούσες ενοποιήσεις φορέων κοινωνικής ασφάλι-
σης, καθώς παύει η διασπορά των ασφαλισµένων σε δια-
φορετικά ταµεία, µε όλες τις επιµέρους διαφοροποιή-
σεις που αυτό συνεπαγόταν, όπως για παράδειγµα το ε-
πίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών, και τίθενται οι βάσεις
για την ουσιαστική ενοποίηση των κανόνων της κοινωνι-
κής ασφάλισης. 

Άρθρο 56
Πόροι

Στο άρθρο 56 προβλέπονται οι πόροι του Ε.Φ.Κ.Α, οι ο-
ποίοι είναι απαραίτητοι για την πραγµάτωση των σκοπών
του και την αποτελεσµατική λειτουργία του. Συγκεκριµέ-
να, πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν οι ασφαλιστικές ει-
σφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι της
περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατι-
κών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέ-
πεται από διάταξη νόµου. Επιπλέον, οι πάσης φύσεως
πόροι των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών αποτελούν πόρους του Ε.Φ.Κ.Α από την η-
µεροµηνία ένταξής τους σε αυτόν. Τέλος, ο Ε.Φ.Κ.Α. ως
διάδοχος φορέας εξακολουθεί να εισπράττει και να απο-
δίδει εισφορές και πάσης φύσεως πόρους που εισπράτ-
τονταν και αντίστοιχα αποδίδονταν σε τρίτους φορείς α-
πό τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λο-
γαριασµούς του άρθρου 56 του παρόντος, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 57
Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.

Στο άρθρο 57 ορίζονται τα όργανα Διοίκησης του
Ε.Φ.Κ.Α.
Ειδικότερα ορίζεται ότι όργανα Διοίκησης του νέου

φορέα είναι ο Διοικητής και το Διοικητικό Συµβούλιο. Κα-
θορίζονται τα προσόντα του Διοικητή και ο τρόπος διορι-
σµού του. Συστήνονται θέσεις Υποδιοικητών, που επιλέ-
γονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και
ρυθµίζονται θέµατα σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και λειτουργίας του.
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Άρθρο 58 
Συµβουλευτικές Επιτροπές 

Στο άρθρο 58 προβλέπεται η σύσταση στο νέο φορέα
Συµβουλευτικών Επιτροπών, στις οποίες εκπροσωπού-
νται οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και
επιστηµονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικεί-
ου κοινωνικού χώρου και οι οποίες συνδράµουν το Δ.Σ.,
µεταξύ άλλων, στον καθορισµό της δράσης και στη χά-
ραξη γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
Δεδοµένου ότι στον Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται ανόµοιες κατη-
γορίες ασφαλισµένων προερχόµενοι από διαφορετικούς
κοινωνικούς χώρους, µε αποτέλεσµα να έχουν διακριτά
συµφέροντα, επιδιώξεις και ανάγκες, κρίνεται απαραίτη-
τη η εισαγωγή αυτού του νέου θεσµού, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εκπροσώπησή τους µέσω ενός ευέλι-
κτου συλλογικού οργάνου, µε ειδική εξειδίκευση ανά κα-
τηγορία.
Με το ίδιο άρθρο δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-

γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης προκειµένου να καθορίσει τη συγκρότηση, τη
σύνθεση, τις αρµοδιότητες και τη διαδικασία ανάδειξης
των δύο εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

Άρθρο 59 
Αρµοδιότητες Διοικητή 

Άρθρο 60 
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

Στις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 καθορίζονται οι
αρµοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συµβου-
λίου αντίστοιχα.

Άρθρο 61
Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση συγκεκριµέ-
νου αριθµού θέσεων Ειδικών Συµβούλων – Συνεργατών
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
στο γραφείο του Διοικητή και στα γραφεία των Υποδιοι-
κητών για την υποβοήθηση στο έργο τους.
Για τα προσόντα, την πρόσληψη, αποχώρηση και την

εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού,
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί των πολιτικών
γραφείων των µελών της Κυβέρνησης. Η δε πλήρωση
των θέσεων αυτών προβλέπεται ότι µπορεί να γίνει και
µε απόσπαση υπαλλήλου του δηµοσίου και του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα. 

Άρθρα 62 - 69

Στα εν λόγω άρθρα προβλέπεται η διοικητική οργάνω-
ση του νέου φορέα, κυρίως σε επίπεδο Γενικών Διευθύν-
σεων και Διευθύνσεων υπαγόµενων απευθείας στο Διοι-
κητή, προκειµένου ο Ε.Φ.Κ.Α. να µπορεί να λειτουργήσει
κατά το µεταβατικό στάδιο, µέχρι την έναρξη της πλή-
ρους λειτουργίας του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης
µε το νέο οργανισµό.
Έτσι, προβλέπεται σύσταση τµηµάτων Γραµµατείας

Διοικητή και Υποδιοικητών, Διευθύνσεων Ειδικού Προ-
γράµµατος και Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσω-

τερικών Υποθέσεων και Γενικών Διευθύνσεων Εισφορών
και Ελέγχων, Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υ-
ποστήριξης, Απονοµής Συντάξεων, Καταβολής Παροχών
Υγείας, Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, καθώς και Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων
και Εργοδοτών.
Επίσης, περιγράφονται οι στρατηγικοί σκοποί και οι

αρµοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και οι
αρµοδιότητες των υπόλοιπων συνιστώµενων µε τον πα-
ρόντα νόµο οργανικών µονάδων.

Άρθρο 70 
Περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 καθορίζεται η περιου-
σία του νέου φορέα, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις
του, η κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς και η δια-
δικασία κτήσης τους. 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι στον Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολι-

κό διάδοχο των εντασσόµενων σε αυτόν φορέων, τοµέ-
ων, κλάδων και λογαριασµών, περιέρχεται αυτοδικαίως
το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού των ε-
ντασσόµενων σε αυτόν φορέων, τοµέων, κλάδων και λο-
γαριασµών, η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, ενώ ο
Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα
και υποχρεώσεις των εντασσόµενων φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών. Η µεταβίβαση της περιουσίας
γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµα-
τος υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκη-
σης ή άλλων νοµικών προσώπων και χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συµβολαίου.
Σε περιπτώσεις συγκυριότητας περιουσιακών στοιχεί-

ων των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων µε άλλους
φορείς που δεν εντάσσονται σε αυτόν, ο διαχωρισµός
της περιουσίας γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, µετά από οικονοµική µελέτη. 
Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασ-

σοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, κα-
θώς και η αποτίµηση της αξίας τους ενεργείται, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις από τις οικονοµικές υπηρε-
σίες τους µέχρι την παύση της λειτουργίας τους, ή από
ορκωτούς λογιστές, µετά από ανάθεση.
Στο υπόψη άρθρο προβλέπονται επίσης οι βασικοί κα-

νόνες οικονοµικής λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.. Το λογιστι-
κό και οικονοµικό έτος του Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται µε το η-
µερολογιακό. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. κα-
ταρτίζουν τον Προϋπολογισµό του για το ενιαίο οικονο-
µικό έτος της λειτουργίας του, ο οποίος περιλαµβάνει τα
προβλεπόµενα ετήσια έσοδα και έξοδα και µετά την έ-
γκρισή του από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., εγκρίνεται µε από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκτελείται υπό την ευ-
θύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.. Ο Ε.Φ.Κ.Α.
συντάσσει προϋπολογισµό, ισολογισµό - απολογισµό,
τηρεί λογιστικά βιβλία, παραστατικά και αρχεία διαχείρι-
σης και εφαρµόζεται το διπλογραφικό σύστηµα για την
τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύµφωνα µε το π.δ.
80/1997 (Α΄ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ.. Ο προϋπολογισµός εκτελείται υπό την ευθύνη
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Δι-
οικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.
Για τη µεταβατική περίοδο έως την 1.1.2017, οπότε και
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άρχεται η λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., εξακολουθούν να ε-
κτελούνται οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των εντασ-
σοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Μέχρι την 31.12.2016 και µε απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, εκδίδεται και ο Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνω-
σης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. µετά από
πρόταση του Δ.Σ του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού Ασφά-
λισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Β΄ 1737/29.11.2006)
κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του πα-
ρόντα νόµου. H κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσε-
ων, που προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013
(Α 88), σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονο-
µικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από 1η Ιανουαρίου
2019. Η αναβολή της έναρξης εφαρµογής των Δ.Π.Χ.Α
κρίνεται αναγκαία λόγω της επικείµενης διοικητικής και
οικονοµικής ανασυγκρότησης των Ταµείων και του ανα-
γκαίου χρόνου προετοιµασίας του Ε.Φ.Κ.Α..
Επίσης προβλέπεται η συνέχιση εκκρεµών δικών που

αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόµενων φο-
ρέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, ενώ οι δικαστι-
κές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του
Ε.Φ.Κ.Α..
Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ερ-

γασίας, για τη δυνατότητα ρύθµισης ειδικότερων θεµά-
των για την εφαρµογή της διάταξης µε την έκδοση αντί-
στοιχης Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 71 
Θέµατα Προσωπικού

Στο άρθρο 71 ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης του νέ-
ου φορέα µε µεταφορά προσωπικού από τους εντασσό-
µενους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπεται ότι
όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµενων φο-
ρέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, πλην εκείνων
της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσί-
ου Τοµέα, καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής
τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η πλή-
ρωσή τους. 

Άρθρο 72
Θέµατα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης

Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα 
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής

Στο άρθρο 72 ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Το-
µέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 71 και 101.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ειδικά για την άσκηση αρ-
µοδιοτήτων που αφορούν στις συντάξεις του Δηµοσίου
Τοµέα, η δυνατότητα και η διαδικασία απόσπασης στον
Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυν-
ση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν σχετι-
κής αίτησης του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου.

Άρθρο 73 
Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α. 

Στο άρθρο 73 προβλέπεται ότι ο καθορισµός του προ-

σωπικού των Φορέων που δεν εντάσσονται µε το παρόν
στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α., θα ρυθµι-
στούν µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ η διάρ-
θρωση των υπηρεσιών του αυτών, οι αρµοδιότητες των
οργανικών τους µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους
προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών κ.λ.π. θα ρυθµι-
στούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα. Ε-
πίσης, ορίζεται ότι για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστα-
σής τους οι υπάλληλοι του Ν.Α.Τ. υπάγονται στο Υπηρε-
σιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., ενώ για
τους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. εξακολουθεί να ισχύει η οι-
κεία νοµοθεσία, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. 

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρα 74—79 

Με τα άρθρα 74-79 αντικαθίστανται και προστίθενται
διατάξεις στον ν. 4052/2012 (Α΄ 41) για το Ε.Τ.Ε.Α., στο
οποίο µε το παρόντα νόµο εντάσσονται τα ταµεία, το-
µείς, κλάδοι και λογαριασµοί πρόνοιας. Κατ’ επέκταση,
το Ε.Τ.Ε.Α. µετονοµάζεται σε «Ενιαίο Ταµείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)
και τροποποιούνται αντιστοίχως ο σκοπός, η διάρθρωση,
η διοίκηση και η εν γένει λειτουργία του. Προς τούτο συ-
νιστώνται δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν µε οικο-
νοµική και λογιστική αυτοτέλεια, και συγκεκριµένα: α) ο
κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) ο κλάδος εφάπαξ
παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς
οι εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο. Μεταξύ των σκο-
πών του περιλαµβάνεται πλέον και η καταβολή εφάπαξ
παροχών στους δικαιούχους ασφαλισµένους.
Αναφέρονται αναλυτικά τα εντασσόµενα ταµεία, το-

µείς, κλάδοι και λογαριασµοί πρόνοιας, τα ασφαλιστέα
στο ταµείο πρόσωπα, οι πόροι, το οικονοµικό σύστηµα
λειτουργίας και ο χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επι-
κουρικής ασφάλισης (παράγραφος 1) και για τον κλάδο
εφάπαξ παροχών (παράγραφος 2), ώστε να συστηµατο-
ποιηθούν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µετά την ανωτέρω ένταξη. 

Άρθρα 80- 81

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των άρθρων 80- 81 καθο-
ρίζεται η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ο τρόπος επιλογής του Διοικητή και δίνεται
εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη
του Δ.Σ. του Φορέα να αποφασίζουν από κοινού σχετικά
µε την νέα οργανωτική διάρθρωση του Φορέα, τις αρµο-
διότητες όλων των οργανωτικών µονάδων και κάθε άλλη
σχετική µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια. 
Επίσης, προβλέπεται ότι η παύση λειτουργίας των ε-

ντασσόµενων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορέων Πρόνοιας διαπι-
στώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και
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ότι τα υφιστάµενα όργανα διοίκησης του Ε.Τ.Ε.Α. παρα-
µένουν και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µέχρι τη λήξη της θητείας
τους. 

Άρθρο 82 
Θέµατα οικονοµικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Το άρθρο 82 τροποποιεί τον ν. 4052/2012 (A΄ 41), προ-
σθέτοντας στον τελευταίο άρθρο 45Α. Συγκεκριµένα, ο-
ρίζεται ότι το λογιστικό και οικονοµικό έτος του Κλάδου
Πρόνοιας ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Τα έσοδα και
έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισµό του κλάδου
Πρόνοιας που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται µαζί
µε τον προϋπολογισµό του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-
σης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από έγκρι-
σή του από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Προβλέπεται η απο-
γραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας και
ορίζεται ότι στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ισχύει και εφαρµόζεται ο
κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει-
τουργίας του Ε.Τ.Ε.Α., οι διατάξεις περί Λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 83
Θέµατα προσωπικού εντασσοµένων

νοµικών προσώπων

Το άρθρο 83 τροποποιεί το άρθρο 46 του ν. 4052/2012
(A΄ 41) κατά τρόπο, ώστε να ρυθµίζονται θέµατα προσω-
πικού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., τοποθέτησης προϊσταµένων, ε-
νώ προβλέπεται ότι εντός 15 ηµερών από την έναρξη ι-
σχύος της κ.υ.α. του άρθρου 81 του παρόντος λήγει αυ-
τοδίκαια η θητεία των µελών των υπηρεσιακών και πει-
θαρχικών συµβουλίων του Ε.Τ.Ε.Α. και των εντασσόµε-
νων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών και συ-
γκροτείται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 84 
Ενιαίος Κανονισµός Ασφάλισης 

και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

Το άρθρο 84 τροποποιεί το άρθρο 47 του ν. 4052/2012
(A’ 41) και δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, εντός 6 µηνών από τη συγκρότηση των κλάδων ε-
πικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
και αναλογιστική µελέτη, να καταρτίσει τον Ενιαίο Κανο-
νισµό Ασφάλισης και Παροχών για τους κλάδους του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Μέχρι δε την έκδοση του Κανονισµού αυ-
τού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές
διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, κλάδων, τοµέων
και λογαριασµών και η γενικότερη νοµοθεσία, όπως ι-
σχύουν, εφόσον αυτά δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 85
Ειδικά Οικονοµικά Θέµατα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

Στο άρθρο 85 ρυθµίζονται θέµατα οικονοµικής οργά-
νωσης των εντασσόµενων στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) φορέων πρόνοιας, προκειµένου να κατα-

στεί οµαλή η ένταξή τους σε αυτό. Ειδικότερα, προβλέ-
πεται η ρύθµιση θεµάτων κατάρτισης και έγκρισης οικο-
νοµικών καταστάσεων για το διάστηµα µέχρι
31.12.2016, η δυνατότητα ανάθεσής τους σε εξωτερι-
κούς αναδόχους, η ισχύς των συµβάσεων των εντασσό-
µενων φορέων έναντι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως καθολικού
διαδόχου αυτών, η εκτέλεση δαπανών κ.λπ.. 

Άρθρα 86 - 89

Στα υπόψη άρθρα ιδρύεται «Ταµείο Μηχανικών Εργο-
ληπτών Δηµοσίων Έργων» (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). ως Ν.Π.Ι.Δ. που
θα ασκεί από 1.1.2017 τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τέως Τοµέα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Α. Επιπλέον, ορίζεται η Διοίκηση
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 5µελή Διοικούσα Επιτροπή και προ-
βλέπεται η σύνθεσή της και παρέχεται, επίσης, εξουσιο-
δότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να καθορίσει κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Ορίζονται ως πόροι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. οι πρόσοδοι από

τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας – Πιστοδο-
σίας αρµοδιότητας της τέως Διεύθυνση Δ΄ Εγγυοδοσίας
και Πιστοδοσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως αυ-
τές προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Τέτοιες
είναι οι πρόσοδοι που προέρχονται από προµήθειες εγ-
γυητικών επιστολών κάθε είδους (συµµετοχής, καλής ε-
κτέλεσης, προκαταβολής κλπ), που χορηγούνται υπέρ
εργοληπτικών και µελετητικών επιχειρήσεων, εταιρικής
νοµικής µορφής, και σε ιδιώτες. Επίσης οι προερχόµενες
από κεφάλαια και τόκους εγγυητικών επιστολών που κα-
ταπίπτουν, καθώς και από προµήθειες και τόκους προε-
ξοφλήσεων πιστοποιήσεων. 
Περαιτέρω, ορίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί

στη Διεύθυνση Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του το-
µέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. παραµένει στο εν λόγω
νοµικό πρόσωπο, υπό τη νέα του µορφή, διατηρώντας
την ίδια εργασιακή σχέση για το σύνολο των δικαιωµά-
των της προηγούµενης υπηρεσιακής του κατάστασης,
προκειµένου αυτό να ασκεί τις αρµοδιότητες που διατη-
ρεί, σύµφωνα µε τα ως άνω. Προβλέπεται, δε, η δυνατό-
τητα µεταφοράς προσωπικού από τον Ε.Φ.Κ.Α. µε συνε-
κτίµηση αίτησης προτίµησης που δύναται να υποβάλει ο
υπάλληλος. Όσον αφορά στα θέµατα υπηρεσιακής κατά-
στασής τους, οι υπάλληλοι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπάγονται
στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 90 
Έναρξη ισχύος

Στο άρθρο 90 ορίζεται ότι ως έναρξη ισχύος των δια-
τάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ΄ περί Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η 1.1.2017 εκτός αν ορίζεται άλλως από επί
µέρους διατάξεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ 

Άρθρο 91
Προνοιακά Επιδόµατα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ηλικιωµένων και υπερηλίκων
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Το άρθρο 94 αφορά στην καταβολή ειδικών προνοια-
κών επιδοµάτων στους ανασφάλιστους υπερήλικες και
στους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των
άρθρων 95 και 96 του παρόντος νόµου. Η δαπάνη για την
καταβολή των ανωτέρω επιδοµάτων βαρύνει τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό.

Άρθρο 92 
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

Το Ε.Κ.Α.Σ. αποτελεί µία µη ανταποδοτικού χαρακτήρα
προνοιακή παροχή, που χορηγείται από τους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης (πλην του Ο.Γ.Α.)
και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήµατος των χα-
µηλοσυνταξιούχων και στη διασφάλιση ενός ικανοποιη-
τικού επιπέδου διαβίωσης. Από την θέσπισή του µε το
άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α΄188), για πρώτη φορά µε
τον παρόντα νόµο, και δεδοµένου του προνοιακού του
χαρακτήρα, η καταβολή του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου
τον Κρατικό Προϋπολογισµό και συναρτάται µε την συν-
δροµή στο πρόσωπο του συνταξιούχου συγκεκριµένου
ορίου ηλικίας (προκειµένου για συνταξιούχους γήρατος
και θανάτου, πλην των δικαιοδόχων τέκνων) και εισοδη-
µατικών κριτηρίων, τα οποία προκύπτουν από το εκκαθα-
ριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του
προηγούµενου φορολογικού έτους.
Με την παρούσα διάταξη και δεδοµένης της πρόβλε-

ψης της παραγράφου Γ΄ («Συµφωνία Δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»), υποπαρά-
γραφος 2.5.1, περίπτωση ii, υποπερίπτωση (ι) του ν.
4337/2015: α) τίθενται νέα εισοδηµατικά κριτήρια χορή-
γησης του Ε.Κ.Α.Σ., β) προβλέπεται η αναπροσαρµογή
των εισοδηµατικών κριτηρίων µε ΚΥΑ των Υπουργών Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονοµικών για κάθε έτος για το διάστηµα 2017-
2019 και η κατάργηση του την 1.1.2020.
Πέραν της ανωτέρω διαφοροποίησης στα εισοδηµατι-

κά κριτήρια, αναπροσαρµόζεται και το ποσό του επιδό-
µατος που καταβάλλεται στους συνταξιούχους που δεν
θεµελιώνουν αυτοτελές δικαίωµα συνταξιοδότησης µε
βάση το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί
στην Ελλάδα. Έτσι, αποκαθίσταται η στρέβλωση που πα-
ρατηρείται, σηµαντικός αριθµός συνταξιούχων, οι οποίοι
δεν θεµελιώνουν αυτοτελές δικαίωµα συνταξιοδότησης
στην Ελλάδα και λαµβάνουν Ε.Κ.Α.Σ., να λαµβάνουν πο-
σό, το ύψος του οποίου υπερβαίνει, το ποσό της σύντα-
ξης που θα δικαιούντο µε βάση το χρόνο ασφάλισής
τους.
Μέσω της σταδιακής µείωσης του ποσού του επιδόµα-

τος, καθώς και των ποσών που αναφέρονται στα εισοδη-
µατικά κριτήρια της παραγράφου 1, η αντίστοιχη δαπάνη
βαίνει µειούµενη, µέχρι την ολοκληρωτική κατάργησή
της από 1.1.2020. Η κάλυψη των συνταξιούχων που θα
απωλέσουν το σχετικό επίδοµα θα αντισταθµιστεί από
την ενεργοποίηση του µηχανισµού του Ελάχιστου Εγ-
γυηµένου Εισοδήµατος.

Άρθρο 93 
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανασφάλιστων Υπερήλικων

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επέρχεται ο εξορθολο-

γισµός των διατάξεων της περίπτωσης 5 της υποπαρα-
γράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), µε τις οποίες έγιναν αυστηρότε-
ρες οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης στους ανα-
σφάλιστους υπερήλικες από τον Ο.Γ.Α.. Συγκεκριµένα,
µε τις εν λόγω διατάξεις, µεταξύ των άλλων προϋποθέ-
σεων για την χορήγηση ή την επαναχορήγηση της σύ-
νταξης, περιλαµβανόταν και η πρόβλεψη να µη λαµβά-
νουν ή να µη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδή-
ποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο, στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού. Η εφαρµο-
γή της προϋπόθεσης αυτής είχε ως αποτέλεσµα τη δια-
κοπή ή τη µη χορήγηση σύνταξης σε όσους ελάµβαναν
σύνταξη από άλλο Φορέα ή το Δηµόσιο, ακόµα και αν το
ποσό ήταν πολύ µικρό.
Με την παρούσα ρύθµιση προτείνεται η χορήγηση πλέ-

ον από τον Ο.Γ.Α. ενός επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγ-
γύης συνταξιούχων στους ανασφάλιστους υπερήλικες,
ακόµα και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης, µε κριτήρια που έχουν γνώµονα την κοι-
νωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος.
Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση η παροχή

χορηγείται, εφόσον οι ανασφάλιστοι υπερήλικες πλη-
ρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύντα-

ξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προ-
νοιακή παροχή από την Ελλάδα, µεγαλύτερη από το κα-
τωτέρω στην παρ. 3 πλήρες ποσό του επιδόµατος. Σε πε-
ρίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή που
λαµβάνουν είναι µικρότερη από το επίδοµα, δικαιούνται
το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά την αφαίρεση
του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαµβάνουν από
το επίδοµα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο α-
πό είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδοµα. Σε πε-
ρίπτωση µεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της πα-
ροχής που λαµβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα,
αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν
αµέσως, προκειµένου να τροποποιηθεί αναλόγως το πο-
σό του επιδόµατος. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη ή άλ-
λη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η
νοµισµατική ισοτιµία λαµβάνεται υπόψη την 1η εργάσιµη
ηµέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση
ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαµβά-
νουν από τον αρµόδιο για την καταβολή αυτής φορέα,
λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαµβάνουν
από τον φορέα του εξωτερικού. 
γ. Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα δεκαπέ-

ντε (15) συνεχόµενα έτη πριν από την υποβολή της αίτη-
σης για τη λήψη του επιδόµατος ή δεκαπέντε (15) έτη
µεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ
των οποίων τα δέκα (10) συνεχόµενα πριν από την υπο-
βολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαµένουν στην
Ελλάδα και µετά τη λήψη της παροχής.
δ. Το ποσό του επιδόµατος καταβάλλεται πλήρες ή,

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέ-
ρω κριτήρια και έχουν συµπληρώσει στη χώρα τουλάχι-
στον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαµονής και µειώνε-
ται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των
τριάντα πέντε (35) ετών διαµονής στη χώρα. 
ε. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά

τους, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο
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µε ειδικό τρόπο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ
ή, στη περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογε-
νειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το απαλλασ-
σόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν
υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαρά-
ντα (8.640) ευρώ.
Εξαιρούνται της παροχής οι µοναχοί/ες, οι οποίοι δια-

µένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και
όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης και αυτοί των οποίων ο ή η
σύζυγος λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή µε-
γαλύτερη από την παροχή.

2. Στο εισόδηµα δεν υπολογίζεται:
α. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε

Α.µε.Α. λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πά-

σχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδί-
ου και στους µεταµοσχευµένους.
γ. Το επίδοµα ανεργίας 
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο µε

δικαστική απόφαση ή µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ι-
διωτικό έγγραφο.

3. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου-

σίας του αιτούντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω το επίδοµα
δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των
90.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία: 
Η αντικειµενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του αι-

τούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν
µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των
6.000 ευρώ.
Στην παράγραφο 4 καθορίζεται το πλήρες ποσό του

µηνιαίου επιδόµατος, το οποίο ανέρχεται σε 360 Ευρώ
και αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 14 παράγραφος 3. 
Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε µηνιαία βάση για ό-

σους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόµε-
νου της υποβολής της αίτησης µήνα. Εκκρεµείς αιτήσεις
σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται µε τις προϋπο-
θέσεις του παρόντος.
Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακοπή

της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προ-
βλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υπο-
παραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαµβάνουν ήδη, πριν

την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από τον
Ο.Γ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012, εξακο-
λουθούν να λαµβάνουν την παροχή, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες κατά τη δηµοσίευση διατάξεις του τελευταί-
ου. 
Κατά της απόφασης περί απονοµής ή µη του παρόντος

επιδόµατος χωρεί ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτα-
σης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α΄72)
«Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγρο-
τών», εντός προθεσµίας τριών µηνών, αρχοµένης από
την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. Το ως ά-
νω όργανο υποχρεούται να αποφανθεί επί της ένστασης
µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της. 
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 69 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ε-

φαρµόζονται και στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρθρο 94 
Ειδικές διατάξεις για θέµατα παροχών

Με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, α-
ποσαφηνίζεται το νοµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο
κρίνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισµέ-
νων ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Ό-
πως είναι γνωστό, µέχρι 31.12.2014, ως προς τον τρόπο
υπολογισµού της σύνταξης εφαρµόζονταν οι καταστατι-
κές διατάξεις κάθε φορέα ασφάλισης, ενώ µε το
ν.3863/2010 θεσπίστηκε διαφορετικός τρόπος υπολογι-
σµού της σύνταξης, ο οποίος µέχρι σήµερα δεν έχει ε-
φαρµοστεί από τους ασφαλιστικούς φορείς. Με το πα-
ρόν σχέδιο νόµου καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογι-
σµού της σύνταξης, ο οποίος προβλέπει την εθνική και
την ανταποδοτική σύνταξη. 
Προκειµένου, λοιπόν, να αποφευχθούν τυχόν συγχύ-

σεις σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται σε
κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η παρούσα διάταξη,
µε την οποία διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισµού των
συντάξεων που εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, για τις εκκρεµείς αιτή-

σεις συνταξιοδότησης, που έχουν υποβληθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου , εφαρµόζονται οι
καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν σε κάθε φορέα α-
σφάλισης µέχρι 31.12.2014, ενώ για τις αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν τη δηµοσίευση του νό-
µου αυτού διατάξεις, αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος
του νόµου, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον νόµο
αυτό.
Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία των ώ-

ριµων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, όσων δηλαδή υπο-
βάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης τα έτη 2016, 2017 και
2018, ώστε, σε περίπτωση που µε τον προβλεπόµενο α-
πό το παρόντα νόµο τρόπο υπολογισµού της σύνταξης
τα ποσά συντάξεων υπολείπονται του ποσού της σύντα-
ξης που θα χορηγείτο µε το προϊσχύσαν καθεστώς κατά
ποσοστό άνω του 20%, καταβάλλεται στο δικαιούχο ένα
ποσοστό της διαφοράς αυτής ως προσωπική διαφορά.
Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι στην περίπτω-

ση ήδη συνταξιούχων που λαµβάνουν από τους ενταχθέ-
ντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς και κλάδους περισσότερες
της µίας σύνταξης λόγω επέλευσης του ίδιου ασφαλιστι-
κού κινδύνου, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση
µε το άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων αυτών,
ενώ αν οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετική αιτία,
ο Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλει αυτές χωριστά.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η κατάργηση της Ειδικής

Προσαύξησης του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργο-
ληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από 1.1.2016.
Οι ασφαλισµένοι του ταµείου κατέβαλαν ένα επιπλέον
ποσό προκειµένου να υπάρξει προσαύξηση της σύντα-
ξης. Δεδοµένου ότι οι ασφαλισµένοι έχουν καταβάλλει
επιπλέον εισφορές, το ποσό αυτό θα προσµετράται κατά
τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. Ο προσδιορι-
σµός του ποσού της προσαύξησης της σύνταξης θα προ-
κύψει µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από εισή-
γηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής βάσει σχετικής
οικονοµικής αναλογιστικής µελέτης, η οποία θα λαµβά-
νει υπόψη τις επιπλέον καταβληθείσες εισφορές για τον
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κλάδο, τον αντίστοιχο χρόνο καταβολής τους, καθώς και
τα έτη καταβολής της παροχής λόγω των προσαυξήσε-
ων.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται η κατάργηση του Κλάδου

Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από 1.1.2016. Οι ασφαλισµένοι
του Τ.Σ.Α.Υ. ασφαλίζονταν προαιρετικά στον Κλάδο Μο-
νοσυνταξιούχων, προκειµένου να λάβουν προσαυξηµένη
συνταξιοδοτική παροχή. Ο προσδιορισµός του ύψους
της προσαύξησης θα προκύψει µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογι-
στικής Αρχής βάσει σχετικής οικονοµικής αναλογιστικής
µελέτης, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τις εισφορές υ-
πέρ της προσαύξησης, τον αντίστοιχο χρόνο καταβολής
τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω
της προσαύξησης.

Άρθρο 95 
Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. - Αναλογική Εφαρµογή

διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Δεδοµένου ότι µε τον παρόντα νόµο λαµβάνει χώρα
για πρώτη φορά η ουσιαστική ενοποίηση των υφιστάµε-
νων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και προκειµένου η
ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. να πραγµατοποιηθεί χωρίς
λειτουργικά και οργανωτικά προβλήµατα, στο άρθρο 95
ρυθµίζονται ζητήµατα για χρέη προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, ορίζεται το νοµικό πλαίσιο που θα ισχύει για
το διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την έναρξη ισχύος
του παρόντος µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της ενοποίησης µε την έκδοση των σχετικών Υπουργι-
κών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγµάτων.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις από µη κατα-
βληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή.

Άρθρο 96
Παροχές ΕΤΕΑΕΠ 

Αναπροσαρµογή καταβαλλόµενων συντάξεων

Κύριος σκοπός του άρθρου 96 είναι η αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων δοµικών ελλειµµάτων του Ε.Τ.Ε.Α.
και ο καθορισµός των συνταξιοδοτικών παροχών του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης µε βάση την αρχή της
ανταποδοτικότητας ανάλογα µε τις συντάξιµες αποδο-
χές του ασφαλισµένου. Προς το σκοπό αυτό, εισάγεται
µηχανισµός εξισορρόπησης για την αντιµετώπιση πιθα-
νών ελλειµµάτων που θα δίνει τη δυνατότητα αναπρο-
σαρµογής των συντάξεων και χρήσης των περιουσιακών
στοιχείων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης. Ο ως ά-
νω µηχανισµός εξασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη και µε-
σοπρόθεσµη βιωσιµότητα του Ε.Τ.Ε.Α. και εγκαθιδρύει
αντιστοιχία µεταξύ εισφορών και παροχών. Παράλληλα,
προβλέπεται αναπροσαρµογή των καταβαλλόµενων συ-
ντάξεων µε γνώµονα την προστασία των µεσαίων και χα-
µηλότερων συντάξεων αλλά και την αποκατάσταση της
αρχής της αναλογικότητας εισφορών-παροχών, µε δε-
δοµένο ότι ένα µεγάλο ποσοστό επικουρικών συντάξε-
ων υπολογίστηκε βάσει ποσοστών αναπλήρωσης που

παραβίαζαν βασικές αναλογιστικές αρχές ισορροπίας
µεταξύ τους. 
Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του άρθρου 99 αντικα-

θίσταται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41). Ειδικότε-
ρα, το ποσό της καταβαλλόµενης επικουρικής σύνταξης
των ασφαλισµένων του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Α-
σφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) ορίζεται βάσει δύο παραγόντων.
Πρώτον, των δηµογραφικών δεδοµένων που προκύ-
πτουν από εγκεκριµένους αναλογιστικούς πίνακες θνη-
σιµότητας. Δεύτερον, του πλασµατικού ποσοστού επι-
στροφής που θα εφαρµόζεται στις συνολικά καταβληθεί-
σες εισφορές. Το ως άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βά-
σει της ποσοστιαίας µεταβολής των συντάξιµων αποδο-
χών των ασφαλισµένων. 
Για την αντιµετώπιση πιθανών ελλειµµάτων θα λει-

τουργεί µηχανισµός εξισορρόπησης οποίος θα περιλαµ-
βάνει και χρήση περιουσιακών στοιχείων και αποθεµατι-
κών.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης µέχρι 1.6.2016, µετά από σύµφω-
νη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.). Με
την ως άνω Υπουργική Απόφαση εξειδικεύονται οι τεχνι-
κές παράµετροι, καθώς και άλλα θέµατα λεπτοµερειακού
χαρακτήρα, για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
Όσον αφορά στον υπολογισµό του ποσού της επικου-

ρικής σύνταξης, γίνεται διάκριση µεταξύ ασφαλισµένων
από 1.1.2014 και ασφαλισµένων µέχρι 31.12.2013 που
καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015
και εντεύθεν. Για τους ασφαλισµένους από 1.1.2014 και
εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013 που καταθέ-
τουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και ε-
ντεύθεν, το ποσό της σύνταξης ισούται µε το άθροισµα
των εξής δύο τµηµάτων: i) το τµήµα της σύνταξης που α-
ντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υ-
πολογίζεται µε βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο
για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε 0,45% υπολο-
γιζοµένου επί των συντάξιµων αποδοχών εκάστου α-
σφαλισµένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκ-
δοση της κύριας σύνταξης, ii) το τµήµα της σύνταξης
που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από
1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.
Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, ως

προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, σύµφωνα
µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής
τους. Οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την δηµοσίευση του
νόµου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρµόζονται µε ε-
φαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Σε καµιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται, µετά την αναπροσαρµογή,
το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης του αυτού
προσώπου να είναι κατώτερο των 1300 Ευρώ. Για τον κα-
θορισµό του κατώτατου ορίου, προσµετρούνται το κατα-
βαλλόµενο ποσό, η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης
και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύµφωνα µε
τις οικείες διατάξεις.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύ-
νταξη, όπως ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 99.
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Κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη καταργείται. Περαι-
τέρω, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και ό-
σον αφορά σε επικουρικές συντάξεις που θα εκδοθούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται
τα κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων, όπως ισχύ-
ουν. Η χορήγηση των επικουρικών συντάξεων γίνεται α-
ποκλειστικά µε τους όρους του νόµου αυτού.
Τέλος, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζε-
ται η εργάσιµη ηµέρα, κατά την οποία θα καταβάλλονται
οι συντάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.. Μέχρι την έκδοση της ανωτέ-
ρω απόφασης εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 97 
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου 97 και προς το σκοπό α-
ντιµετώπισης των συσσωρευµένων δοµικών ελλειµµά-
των του Ε.Τ.Ε.Α., σε συνδυασµό µε τον µηχανισµό ανα-
προσαρµογής του προηγούµενου άρθρου εισάγεται, για
το χρονικό διάστηµα από 1.6.2016 µέχρι και 31.5.2022,
µεταβατική αύξηση του ποσού της µηνιαίας εισφοράς
στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
Περαιτέρω, αποβλέποντας στην ίση µεταχείριση των α-
σφαλισµένων, η αύξηση της µηνιαίας εισφοράς αφορά
τόσο τους ασφαλισµένους προ 1.1.1993 όσο και τους α-
σφαλισµένους µετά την 1.1.1993. Συγκεκριµένα, από
1.6.2016 µέχρι και 31.5.2019, το ποσοστό της µηνιαίας
εισφοράς αναπροσαρµόζεται σε 3,5% για τον ασφαλι-
σµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως
αποδοχών του εργαζόµενου, σύµφωνα µε άρθρο 38. Α-
πό 1.6.2019 µέχρι και 31.5.2022 το ποσοστό της µηνιαί-
ας εισφοράς αναπροσαρµόζεται σε 3,25% για τον ασφα-
λισµένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύ-
σεως αποδοχών του εργαζόµενου, σύµφωνα µε άρθρο
38 Μετά την 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς
επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015. 
Αντιστοίχως, εισάγεται, για το χρονικό διάστηµα από

1.1.2016 και για µία εξαετία, αύξηση του ποσού της µηνι-
αίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των αυταπασχολούµε-
νων και ελευθέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν
και µετά την 1.1.1993. Συγκεκριµένα, το ποσοστό της
µηνιαίας εισφοράς αναπροσαρµόζεται σε 7% επί του ει-
σοδήµατος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα
39 και 40. Μετά το πέρας της εξαετίας, η µηνιαία εισφο-
ρά διαµορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά την
31.12.2015., σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρό-
ντος, εντός της τριετίας, κατά την οποία θα εφαρµοστεί
η αύξηση της µηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α., το ύψος
της εισφοράς µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εφόσον υπάρξει αύξηση στην εισπραξιµό-
τητα των εισφορών.
Η διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου

κρίνεται επιβεβληµένη για λόγους σεβασµού της αρχής
της ισότητας που προάγεται από την εγκαθίδρυση ενός
ενιαίου διαχειριστικού συστήµατος για όλους και για λό-
γους διασφάλισης της βιωσιµότητας των ταµείων. 
Άρθρο 98 Μεταβατική ρύθµιση – εισφορές αυταπασχο-

λούµενων προερχόµενων από το Ε.Τ.Ε.Α.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εισάγεται µε-

ταβατική, ευνοϊκότερη ρύθµιση για τους αυτοαπασχο-
λούµενους που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., ενόψει της
µεγαλύτερης εισφοροδοτικής επιβάρυνσης που συνεπά-

γεται για ορισµένους από αυτούς ο νόµος. Συγκεκριµέ-
να, για το χρονικό διάστηµα από την 1.1.2017 έως και
την 31.12.2019, τα ποσά των µηνιαίων ασφαλιστικών ει-
σφορών των ανωτέρω ασφαλισµένων για τους φορείς
κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµι-
κής περίθαλψης, όπως διαµορφώνονται µετά τον, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 39, υπολογισµό, προσαρµόζονται µει-
ούµενα, σύµφωνα µε πίνακα που συνοδεύει το παρόν
άρθρο. Σε καµία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής
εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περίθαλψης, δεν δύνα-
ται να υπολείπεται, ακόµη και µετά την εφαρµογή των α-
νωτέρω προσαρµογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ ε-
φαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του παρό-
ντος νόµου. 
Οι ανωτέρω µειώσεις εφαρµόζονται αναλογικά και

στους ασφαλισµένους µε ασφάλιση µικρότερη της πε-
νταετίας, αυτοαπασχολούµενους που υπάγονται ή θα υ-
πάγονται βάσει των ειδικών, γενικών ή καταστατικών
διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος στο Ε.Τ.Α.Α, για το διάστηµα από την 1.1.2017 έ-
ως και την 31.12.2019, και των οποίων το καθαρό φορο-
λογητέο αποτέλεσµα, από την ασκούµενη δραστηριότη-
τά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος είναι ά-
νω των 4.922 ευρώ. Ειδικά για την κατηγορία αυτή των
ασφαλισµένων, η προσαρµογή ύψους 50% εφαρµόζεται
στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδηµα ανέρ-
χεται µεταξύ 4.922 και 13.000 ευρώ. Σε καµία περίπτωση
το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους
κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµι-
κής περίθαλψης, δεν δύναται να υπολείπεται, ακόµη και
µετά την εφαρµογή των ανωτέρω προσαρµογών, του πο-
σού που προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3
του άρθρου 39. 
Σκοπός της εν λόγω ρύθµισης είναι η ελάφρυνση του

ασφαλιστικού κόστους για τον κλάδο των αυτοαπασχο-
λούµενων, ιδιαίτερα εν όψει των εξαιρετικά δυσµενών
συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας και σε συνδυασµό
µε τα υψηλά φορολογικά, και άλλα, βάρη που έχουν ε-
πωµιστεί. Παράλληλα, το ύψος της µείωσης του ποσο-
στού των ασφαλιστικών εισφορών είναι αντιστρόφως α-
νάλογο της εισοδηµατικής κλίµακας που υπάγεται ο εκά-
στοτε ασφαλισµένος, ώστε να δίδεται µεγαλύτερη ελά-
φρυνση στα χαµηλότερα εισοδήµατα, σύµφωνα µε τις
αρχές της ισότητας στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις
δυνάµεις καθενός και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απώ-
τερος σκοπός της ρύθµισης είναι η συνολική φορολογική
και ασφαλιστική επιβάρυνση των αυτοαπασχολούµενων
να µην είναι δυσανάλογα µεγάλη, να εγγυάται στους α-
σφαλισµένους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όσο
το δυνατόν εγγύτερο του εισοδήµατός τους προ ασφα-
λιστικών εισφορών και φορολόγησης, και να µην παρέ-
χει αντικίνητρα για επαγγελµατική δραστηριότητα.

Άρθρο 99
Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές α-

σφαλιζοµένων στον Ο.Γ.Α.

Με τη προτεινόµενη ρύθµιση ορίζονται µεταβατικές
διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των αγροτών που έ-
χουν καταβάλλει εισφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 40
του νόµου, λόγω της αλλαγής του συστήµατος εισφο-
ρών και παροχών. Ειδικότερα, για τις αιτήσεις συνταξιο-
δότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως
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31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το ά-
θροισµα δύο επιµέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% α-
πό το ποσό που προκύπτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις του Ο.Γ.Α., όπως αυτές ισχύουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µε την επιφύλαξη
του άρθρου 40 και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισµα
της εθνικής και τις ανταποδοτικής σύνταξης, στο ύψος
που διαµορφώνονται ανάλογα µε το έτος συνταξιοδότη-
σης. 
Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν

από 1.1.2018 έως 31.12. 2030 το ποσό της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης διαµορφώνεται σταδιακά
κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%,
39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%,
79,90, 86,60%, 93,30% αντίστοιχα. Το ποσό που προκύ-
πτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατά-
ξεις του Ο.Γ.Α. όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος
σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%,
53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%,
13,40% και 6,70% αντίστοιχα.
Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.20 31 και στο εξής

λαµβάνουν ολόκληρο το ποσό της εθνικής και της αντα-
ποδοτικής σύνταξης.

Άρθρο 100 
Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.

Στο άρθρο 100 ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του
Ε.Φ.Κ.Α. κατά το διάστηµα από την ψήφιση του νόµου
µέχρι τη θέση σε πλήρη ισχύ του οργανισµού την
1.1.2017, το οποίο συνιστά και το µεταβατικό στάδιο µέ-
χρι την παύση λειτουργίας των εντασσοµένων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που διαπιστώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τέτοια θέµατα είναι
η συγκρότηση προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου, οι
αρµοδιότητές του, ο διορισµός προσωρινού Διοικητή και
οι αρµοδιότητές του, τρόπος κατάρτισης του πρώτου ι-
σολογισµού - απολογισµού κλπ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως διαπιστώνεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των
συντάξεων του Δηµοσίου που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Διεύ-
θυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών
εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στα άρθρα 48 έως 53 του π.δ. 111/2014.
Ορίζεται ρητά ότι µέχρι την ηµεροµηνία ένταξής στον

Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο,
οι εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδοι και
λογαριασµοί εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές ή καταστατι-
κές διατάξεις τους, κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκει-
νται στις διατάξεις του παρόντος.
Με την ένταξή των ως άνω φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α. κα-

ταργούνται αυτοδίκαια οι θέσεις των Διοικητών, Υποδιοι-
κητών, Προέδρων των Διοικητικών Συµβουλίων, καθώς και
των Διοικητικών Συµβουλίων τους, δεδοµένης της ενιαίας
πλέον διοίκησης του ενιαίου φορέα. Ρητά εξαιρούνται τα

όργανα Διοίκησης του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α., η νοµική προ-
σωπικότητα των οποίων διατηρείται για την άσκηση των
µη ασφαλιστικών τους αρµοδιοτήτων.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

φορείς λειτουργούν κατά το µεταβατικό διάστηµα µε την
υφιστάµενη οργανωτική τους δοµή εφαρµόζοντας τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου που τίθενται σε ισχύ κατά το
χρόνο αυτό.
Ορίζεται δε ότι εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος

του παρόντος συντάσσεται ο πρώτος προϋπολογισµός
του Ε.Φ.Κ.Α., ενώ µέχρι 31.12.2016 προκειµένου η ένταξη
των ασφαλιστικών ταµείων στον Ε.Φ.Κ.Α. να βασίζεται σε
εγκεκριµένα και ακριβή στοιχεία µε στόχο την ικανοποίη-
ση των αρχών της ειλικρίνειας και της αντικειµενικότητας,
καταρτίζονται και εγκρίνονται προβλεπόµενες οικονοµι-
κές καταστάσεις των εντασσόµενων φορέων για την πε-
ράτωση των οικονοµικών χρήσεών τους για την περίοδο
έως 31.12.2016.
Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τις εν λόγω οικονο-

µικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές
υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α., ενώ το σχετικό
έργο µπορεί σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειµενικών
δυσχερειών π.χ. έλλειψη προσωπικού, να ανατεθεί κατά
τις νόµιµες διαδικασίες σε εξωτερικούς αναδόχους. 
Επειδή οι εν λόγω Φορείς αντιµετωπίζουν αντικειµενι-

κές δυσκολίες στην κατάρτιση του απολογισµού και προ-
κειµένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη χρηµατοδό-
τησή τους, θεσπίζεται διάταξη που προβλέπει την εξά-
ντληση της υποχρέωσης αναφορικά µε τα οικονοµικά α-
πολογιστικά στοιχεία, µε την υποβολή όσων προβλέπο-
νται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως ισχύει σήµερα, ώστε να θεωρούνται ως α-
πολογιστικά στοιχεία (προσωρινός απολογισµός κλειόµε-
νης χρήσης) οι δηµοσιονοµικές αναφορές που υποβάλλο-
νται από τους ανωτέρω Φορείς στις αρµόδιες Υπηρεσίες
των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4270/2014 (Α 143), ό-
πως ισχύει.
Παρέχεται δε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε-
τά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α.
ώστε να ρυθµιστεί κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τις ρυθµί-
σεις του άρθρου αυτού. Ειδικά για τα ζητήµατα συντάξε-
ων του Δηµοσίου στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ότι
συµπράττει ο Υπουργός Οικονοµικών.

Άρθρο 101 
Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.

Στο παρόν άρθρο ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης του
Ε.Φ.Κ.Α. κατά το ως άνω µεταβατικό στάδιο. Ειδικότερα,
το διάστηµα αυτό ο Ε.Φ.Κ.Α. θα λειτουργεί µόνο µε εκεί-
νες τις οργανικές µονάδες, οι οποίες είναι αναγκαίες για
την επίτευξη του σκοπού του κατά τη µεταβατική αυτή πε-
ρίοδο, ήτοι για την ένταξη σε αυτόν των φορέων, κλάδων,
τοµέων και λογαριασµών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
53 και για την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παρόντος. 
Ενόψει των ανωτέρω, ρυθµίζονται στο άρθρο αυτό οι

διαδικασίες στελέχωσης των ως άνω απαραίτητων υπηρε-
σιών, η οποία πρέπει να λάβει χώρα κατά απώτατο όριο
µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου, και ιδίως
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της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράµµατος, η οποία λόγω της
σπουδαιότητας του σκοπού της και κατ’ επέκταση των αυ-
ξηµένων αρµοδιοτήτων της θα αποτελέσει και την κύρια
οργανική µονάδα του Ε.Φ.Κ.Α. κατά το µεταβατικό διά-
στηµα. 
Επιπλέον, µε το παρόν άρθρο ρυθµίζονται και θέµατα

τοποθέτησης προϊσταµένων κατά το ίδιο χρονικό διάστη-
µα, για την οποία θα τηρηθεί το κριτήριο της αρχαιότητας
ανά επίπεδο, µέχρι την επιλογή τους, κατόπιν αξιολόγη-
σης, σύµφωνα µε τον ν. 4369/2016, καθώς και λειτουργίας
Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου. Προβλέπεται,
δε, να µεταφορά στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόρων µε έµµισθη ε-
ντολή από τους εντασσόµενους φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

Άρθρο 102 
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

Στόχος της ρύθµισης είναι η οικονοµική αυτάρκεια των
συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης των συνταξιούχων
χωρίς να υπάρχει ανάγκη κρατικής οικονοµικής ενίσχυ-
σης. Η κράτηση υπέρ των συλλογικών οργάνων ορίζεται
ως προαιρετική, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα δήλω-
σης µη παρακράτησης της εισφοράς για την στήριξη της
λειτουργίας των συνταξιουχικών συλλογικών οργάνων. 

Άρθρο 103 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι παροχές που
έχουν εισπραχθεί από ασφαλισµένους και συνταξιούχους
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αχρεώστητα, χωρίς δηλαδή να τις δικαιού-
νται, επιστρέφονται εντόκως προς 5%. Έχοντας ως δεδο-
µένο ότι τα επιτόκια του τραπεζικού τοµέα παρουσιάζουν
πτωτική τάση κρίνεται σκόπιµη η µείωση του επιτοκίου
των ασφαλιστικών ταµείων που βαραίνει την επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και γι’ αυτό
κρίνεται σκόπιµο να µην υπερβαίνει το 3%.
Με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-

µίας και Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχεται δυνατότητα
για ανακαθορισµό του επιτοκίου, ώστε να εναρµονίζεται
στην κάθε φορά ισχύουσα τάση στην τραπεζική αγορά.
Επίσης µε την προτεινόµενη διάταξη καθίσταται σαφές

το δικαίωµα της υπηρεσίας προς αναζήτηση των παροχών
που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. αναζητείται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις Παράλληλα όµως εισάγει σαφή διάκριση
των περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν συντρέχει υπαιτιό-
τητα του λαβόντος και σε εναρµόνιση µε τη σχετική νοµο-
λογία απαλλάσσει από την έντοκη επιστροφή, όσους ει-
σέπραξαν καλόπιστα.
Ο συµψηφισµός της οφειλής προς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε πα-

ροχές που δικαιούται ο οφειλέτης, π.χ παρακράτηση από
τη σύνταξη, παράλληλα µε την εφαρµογή των διατάξεων
του ΚΕΔΕ διευκολύνει τον υπόχρεο για την αποπληρωµή
του χρέους και διασφαλίζει τις απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η πρόβλεψη για έκδοση απόφασης καταλογισµού από

τον Διευθυντή διασφαλίζει τη νοµιµότητα της διοικητικής
διαδικασίας προκειµένου να ασκούνται τα προβλεπόµενα,
από το νόµο, ένδικα µέσα.

Άρθρο 104 
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι εισφορές που
έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αχρεώστητα, κυρίως α-
πό εργοδότες, επιστρέφονται σε αυτούς εντόκως προς
5% , χωρίς να ελέγχεται τυχόν υπαιτιότητα του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, για την καταβολή αυτή. Το επιτόκιο αυτό που είναι
αρκετά υψηλό ιδιαίτερα στην παρούσα οικονοµική συγκυ-
ρία, κατά την οποία τα επιτόκια έχουν πτωτική τάση, περί-
που 1%, προφανώς θεσµοθετήθηκε για άλλες εποχές που
τα τραπεζικά επιτόκια κυµαινόταν άνω του 23%. Υπάρ-
χουν εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές κατά πολύ
µεγαλύτερες από αυτές που οι ίδιοι δηλώνουν στις µηνιαί-
ες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, πιθανόν εκ παρα-
δροµής. 
Περαιτέρω, το υψηλό επιτόκιο µε το οποίο επιστρέφει

το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσά, πιθανόν να οδηγεί σε παραβατικές
συµπεριφορές.
Έπειτα από έλεγχο του µηχανογραφικού αρχείου του

ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαπιστώθηκαν ενδεικτικά τα εξής:
Εργοδότες καταβάλουν εισφορές στο ΙΚΑ κατά πολύ

µεγαλύτερες από αυτές που οι ίδιοι δηλώνουν στις µηνιαί-
ες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και µάλιστα το επα-
ναλαµβάνουν για περισσότερες φορές,. Σε συνέχεια αι-
τούνται την έντοκη επιστροφή αυτών.
Έχουν επιστραφεί τόκοι, οι οποίοι ανέρχονται µέχρι και

του ποσού των 150.000 €, καθώς και ποσά σε εργολά-
βους, εντόκως, από εκτέλεση Δηµοσίων έργων. Τίθεται
θέµα αν δηλώνεται στην εφορία τόσο το επιστρεφόµενο
ποσό εισφορών, όσο και το ποσό που έλαβαν ως τόκο.
Κατά συνέπεια, στην παρούσα οικονοµική συγκυρία κρί-

νεται σκόπιµο να επιστρέφονται ποσά που καταβλήθηκαν
αχρεώστητα από τους εργοδότες, χωρίς καθόλου τόκο.
Θα επιστρέφονται ποσά µόνο µετά από συµψηφισµό:
α) µε τις τρέχουσες εισφορές βάσει ΑΠΔ στα πλαίσια ε-

νός εξαµήνου( ή έτους ) από την αχρεώστητη καταβολή.
β) µε λοιπές βεβαιωµένες οφειλές προς το ΙΚΑ 
γ) µε βεβαιωµένες οφειλές στα λοιπά ασφαλιστικά τα-

µεία, και
δ) στις οικονοµικές υπηρεσίες του Κράτους
Στις περιπτώσεις έκδοσης αµετάκλητης απόφασης και

ακύρωσης πράξεων καταλογισµού εισφορών, µπορεί να
γίνει έντοκη επιστροφή, προτείνεται δε ως επιτόκιο το ε-
κάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο 
Τέλος, επειδή υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν έ-

ντοκη επιστροφή είτε ρητά είτε µε παραποµπή στο άρθρο
27, προτείνεται η κατάργηση και αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 105
Ασφαλιστική ενηµερότητα κοινωφελών επιχειρήσεων

Λόγω της καθυστέρησης των µεταβιβαστικών πληρω-
µών προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του αρ. 252 του ν.
3463/06, αυτές δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις α-
σφαλιστικές τους υποχρεώσεις µε αποτέλεσµα να µην
τους παρέχεται ασφαλιστική ενηµερότητα και να µην µπο-
ρούν να είναι συνεπείς ούτε στις υποχρεώσεις τους απέ-
ναντι σε κρατικούς φορείς και εργαζόµενους ούτε στην
εκπλήρωση των λειτουργικών σκοπών τους. Η διάταξη
αυτή θα επιτρέψει την οµαλοποίηση της χρηµατοδοτικής
ροής για την εκπλήρωση των νόµιµων υποχρεώσεων και
των σκοπών των επιχειρήσεων αυτών. 
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Άρθρο 106 
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΑΣ

Με την πρώτη παράγραφο χορηγείται φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητας στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε έως την 31
Δεκεµβρίου 2016 , προκειµένου να παρέχεται η δυνατότη-
τα είσπραξης οφειλοµένων από το Ελληνικό Δηµόσιο αλ-
λά και η δυνατότητα συµµετοχής της σε δηµόσιους δια-
γωνισµούς, εξασφαλίζοντας έτσι τις ελάχιστες αρχικές
προϋποθέσεις προκειµένου να διαµορφωθούν οι συνθή-
κες διάσωσης και ανασυγκρότησης της εταιρείας στο
πλαίσιο του άρθρου 346 ΣΛΕΕ.
Με τη δεύτερη παράγραφο χορηγείται φορολογική και

ασφαλιστική ενηµερότητα στην ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.), προκειµένου να εξασφαλιστεί η δυνα-
τότητα εκτέλεσης της σύµβασης που έχει συναφθεί µε
την πρώτη, για την παραγωγή υλικών τα οποία αποτελούν
απαραίτητο µέρος πυροµαχικών, τα οποία προορίζονται
για την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, στο πλαίσιο και κατά την
έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 107
Θωράκιση ελεγκτικών µηχανισµών αγοράς εργασίας

Δεδοµένου οι Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ και τα
ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντιµετωπίζουν τους ίδι-
ους κινδύνους και χρήζουν της ίδιας προστασίας κρίνεται
σκόπιµη η επέκταση εφαρµογής της διάταξης του άρθρου
17 του Ν.3996/2011 και για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ που ασκούν ελέγχους της παραβατικότητας στην α-
γορά εργασίας.

Άρθρο 108 
Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών 

Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών 
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

του Υπουργείου Οικονοµικών

Με τις διατάξεις του άρθρου 108 παρέχεται στο Κέ-
ντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) που
ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δυνατότητα αυτοµατοποιηµέ-
νης πρόσβασης στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λο-
γαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ. &
Λ.Π.), ώστε να εξασφαλίζεται η άµεση συνεργασία και η
απευθείας διασύνδεσή του µε τα πιστωτικά ιδρύµατα και
τα ιδρύµατα πληρωµών, µε τους όρους, τη διαδικασία και
τους περιορισµούς που προβλέπονται για τις λοιπές αρ-
χές και υπηρεσίες που έχουν υπαχθεί στο σύστηµα αυ-
τό. 
Με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) θε-

σµοθετήθηκε το Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογα-
ριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.),
το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς του Δηµοσί-
ου που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, αυτοµατο-
ποιηµένης πρόσβασης σε ορισµένα στοιχεία τραπεζικών
λογαριασµών, λογαριασµών πληρωµών και δανείων.
Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

(Κ.Ε.Α.Ο.) που ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια, δεν περιλήφθηκε µεταξύ των αρ-

χών και υπηρεσιών που έχουν υπαχθεί στο Σύστηµα Μη-
τρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πλη-
ρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.) καθόσον συστάθηκε µεταγενέ-
στερα, µε το ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 
Στο σκοπό του ΚΕΑΟ, όπως καθορίζεται στην παρ. 2

του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 περιλαµβάνονται η εί-
σπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών των
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης µε ενιαίες διαδικα-
σίες, η δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων των
οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισµών (µητρώο ο-
φειλετών), ο προσδιορισµός του ύψους των οφειλόµε-
νων ποσών, της αιτίας και της χρονικής περιόδου που α-
νάγονται. 
Κατά συνέπεια µε βάση το σκοπό του και λόγω του δη-

µόσιου χαρακτήρα του, το ΚΕΑΟ πρέπει να συµπεριλη-
φθεί µεταξύ των φορέων που έχουν αυτοµατοποιηµένη
πρόσβαση στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαρια-
σµών και Λογαριασµών Πληρωµών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), µε
στόχο την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη εκτέλεση
του έργου για το οποίο συστάθηκε. 

Άρθρο 109
Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιµες 

και ανεπίδεκτες είσπραξης

Με το άρθρο 109 θεσµοθετείται η διαδικασία εκκαθάρι-
σης των επί σειρά ετών σωρευµένων Ληξιπρόθεσµες ο-
φειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από ε-
κείνες που πραγµατικά και εµπεριστατωµένα θεωρού-
νται επισφαλείς, προκειµένου οι φορείς να διαθέτουν
µια ολοκληρωµένη, διαφανή, αποτελεσµατική και ελέγ-
ξιµη διαδικασία είσπραξης των οφειλών, βάσει της οποί-
ας θέτουν στόχους και λογοδοτούν.
Ειδικότερα, ορίζονται οι προϋποθέσεις για το χαρα-

κτηρισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτες, η διαδικα-
σία καταχώρισης τους σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων εί-
σπραξης µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, καθώς και
οι συνέπειες από την καταχώριση της οφειλής στα εν
λόγω βιβλία. 
Στην παράγραφο 1, περιπτώσεις α΄ , β΄ και γ΄, ορίζο-

νται οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά, προκειµένου να χαρακτηρίζονται οι οφειλές
ως ανεπίδεκτες είσπραξης ήτοι να έχουν ολοκληρωθεί:
οι έρευνες για τη διαπίστωση ύπαρξης περιουσιακών
στοιχείων, ο έλεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευ-
τικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή η διαδι-
κασία εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό
καθεστώς εκκαθάρισης. Επίσης, πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η άσκη-
ση ποινικής δίωξης, κατά τις ισχύουσες για κάθε φορέα
διατάξεις, εάν είναι δυνατή η άσκησή της.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται η διαδικασία και το όργανο

έκδοσης των πράξεων χαρακτηρισµού των οφειλών ως
επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και η καταχώριση
των απαιτήσεων αυτών µετά το χαρακτηρισµό τους σε
ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης. Στις περιπτώσεις
που η συνολική βασική οφειλή υπερβαίνει το ποσό του ε-
νάµισυ εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ απαιτείται για το
χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης η σύµ-
φωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου.
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Επίσης, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Διοικητή του
Ταµείου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του
ΚΕΑΟ και µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµή-
µατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για
συνολική κύρια οφειλή άνω του ενάµισυ εκατοµµυρίου
(1.500.000) ευρώ.
Στην παράγραφο 3 ορίζονται οι συνέπειες της καταχώ-

ρισης της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπρα-
ξης και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών από τη λή-
ξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση και
προβλέπεται ρητά ότι το ΚΕΑΟ και οι αρµόδιες υπηρε-
σίες κάθε φορέα διατηρούν ακέραιο το δικαίωµά τους
για την είσπραξη ή συµψηφισµό της οφειλής και µετά
την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων
είσπραξης.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οφειλή που έχει κα-

ταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρί-
ζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν την παραγραφή της, διαπι-
στωθεί µε νέα στοιχεία ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής
ή ολικής ικανοποίησης της, είτε από τον οφειλέτη είτε α-
πό συνυπόχρεο πρόσωπο.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µπορεί µε απόφασή του να ορίζει άλλα όργανα ως αρµό-
δια για την υποβολή της σύµφωνης γνώµης της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 2, να ρυθµίζει τον ειδικότερο
τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα
βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και να ορίζει κάθε
σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση
αυτών. Επίσης, µπορεί µε απόφασή του που εκδίδεται ύ-
στερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ορίζονται τα θέµατα της
µεταβολής των κριτηρίων και των προϋποθέσεων κατα-
χώρισης των οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπρα-
ξης, καθώς και του επαναχαρακτηρισµού τους ως ει-
σπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τις
συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών της
καταχώρισης.

Άρθρο 110 
Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης

Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η δυνατό-
τητα διαγραφής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε αυτές έχουν χαρακτηρι-
στεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης είτε όχι, ορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι διαγραφής τους, η διαδικασία
καταχώρισης τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών µε από-
φαση του αρµόδιου οργάνου, καθώς και οι συνέπειες α-
πό την καταχώριση της οφειλής στα εν λόγω βιβλία. 
Το µεγάλο ύψος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση,

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καταδεικνύει και
την αδυναµία τους να διερευνήσουν την πιθανότητα ει-
σπραξιµότητάς τους και να διαγράψουν από τα βιβλία
του φορέα όσες απαιτήσεις είναι αντικειµενικά ανέφικτο
να εισπραχθούν. Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια αφε-
νός την αλλοίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του
φορέα, που προέρχεται από την αύξηση του ενεργητι-
κού µε απαιτήσεις αµφιβόλου εισπραξιµότητας αφετέ-
ρου την αδυναµία αξιόπιστων προβλέψεων της ταµεια-

κής ρευστότητας του οργανισµού. Η έλλειψη αξιόπιστης
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τη θέση του ορ-
γανισµού συνεπάγεται και ουσιαστική αδυναµία για το
στρατηγικό προγραµµατισµό, τη στοχοθεσία, καθώς και
την εκπλήρωση των σκοπών του.
Η παρούσα διάταξη παρέχει στους Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης, µε βάση συγκεκριµένους όρους, προϋποθέ-
σεις και διαδικασίες, τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε
διαγραφή παλαιών απαιτήσεων, οι οποίες πρακτικά είναι
αδύνατον να εισπραχτούν.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 ορίζεται, ότι όσες από

τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες εί-
σπραξης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του ανωτέρω άρ-
θρου, αυτές µπορούν να κριθούν διαγραπτέες και να δια-
γραφούν πριν από την παρέλευση της δεκαετίας εάν συ-
ντρέχουν σωρευτικά οι οριζόµενες στην παράγραφο 1,
περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του προηγούµενου άρθρου
προϋποθέσεις, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην
αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν
διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του ο-
φειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων έχει ολοκλη-
ρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών ε-
φόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικα-
στικής απόφασης.
Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι περιπτώσεις, στις ο-

ποίες κατ’ εξαίρεση χωρεί διαγραφή χωρίς να απαιτείται
η ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 1. Αυ-
τές οι περιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο ο-
φειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν περιουσιακό
στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν
την επαχθείσα κληρονοµιά, καθώς και όταν το ποσό της
κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερ-
βαίνει τα πενήντα ευρώ ή όταν το ποσό της συνολικής ο-
φειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό
ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους µέσα σε
δέκα έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο ο-
ποίο βεβαιώθηκαν. 
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία και το όργανο

έκδοσης των αποφάσεων διαγραφής των απαιτήσεων.
Για τη διαγραφή των οφειλών αρµόδιο όργανο είναι το
Κλιµάκιο, Τµήµα ή Διεύθυνση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και ο Διοικητής
του Ταµείου για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, κα-
θώς και για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθε-
σµία των 10 ετών.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η δυνατότητα εκκαθά-

ρισης του χαρτοφυλακίου µέχρι το τέλος του 2016 µε τη
διαγραφή µικρών κύριων οφειλών που έχουν γεννηθεί
πριν από το 1993 ύψους µέχρι 200 ευρώ ανά οφειλέτη
µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου.
Τέλος, στην παρ. 5 απόφαση παρέχεται παράγραφο-

στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης για τη ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων για τον τρόπο, τη διαδικασία καταχώρισης των
οφειλών στα βιβλία διαγραφών και λοιπών, ενώ ορίζεται
ότι για τη µεταβολή των κριτηρίων και των προϋποθέσε-
ων καταχώρισης των οφειλών πρέπει να έχει διατυπωθεί
πριν από την έκδοση της απόφασης η σύµφωνη γνώµη
της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρθρο 111
Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ.
24/1997 (Α΄ 24), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 του
π.δ. 164/2013 (Α΄ 264), παρέχεται η δυνατότητα στους
αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας που φέρουν
βαθµό µέχρι Αστυνοµικού Διευθυντή να παραµείνουν
στην υπηρεσία για ένα (1) επιπλέον έτος µετά τη συ-
µπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας κατόπιν αίτη-
σης που εξετάζεται από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων.
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
128/2010 (Α΄ 221), Ανθυπαστυνόµοι και Αρχιφύλακες
της Ελληνικής Αστυνοµίας, που καταλαµβάνονται από
το όριο ηλικίας που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 25
του ν. 1481/1994 (Α΄ 152), µπορούν να παραµείνουν
στην υπηρεσία πέραν του ορίου ηλικίας και κατ’ ανώτατο
όριο µέχρι τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας
τους, κατόπιν αίτησης που εξετάζεται από το αρµόδιο
Συµβούλιο Κρίσεων. Αντιστοίχως στο Λιµενικό Σώµα,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3079/2002
(Α΄ 311), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 56
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), οι Αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό
του Πλοιάρχου µπορούν να παραµείνουν στην υπηρεσία
για δύο (2) επιπλέον έτη µετά τη συµπλήρωση του αντί-
στοιχου ορίου ηλικίας κατόπιν αίτησης που εξετάζεται α-
πό το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων. 
Η απουσία αντίστοιχων διατάξεων για το προσωπικό

του Πυροσβεστικού Σώµατος αποτελεί δυσµενή διάκρι-
ση σε βάρος του εν λόγω προσωπικού που δεν δικαιολο-
γείται από κάποιον αποχρώντα λόγο. Συνεπώς, προς το
σκοπό ίσης µεταχείρισης του προσωπικού των τριών Σω-
µάτων Ασφαλείας παρέχεται και στο προσωπικό του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος η δυνατότητα παραµονής στην υ-
πηρεσία πέραν του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Επιπρο-
σθέτως, πρέπει να σηµειωθεί πως η παραµονή του ως ά-
νω προσωπικού στην υπηρεσία για επιπλέον έτη συµ-
βάλλει στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος,
καθώς το ως άνω προσωπικό συνεχίζει να καταβάλλει α-
σφαλιστικές εισφορές αντί να συνταξιοδοτείται και να
εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές. 

Άρθρο 112

Η κοινωνική εργασία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής και ευηµερίας ενός ατόµου, µίας οµάδας ή
κοινότητας. Προασπίζεται συνταγµατικά δικαιώµατα και
ελευθερίες προσώπων ή ευάλωτων πληθυσµιακών οµά-
δων, που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Επιδιώκει τη διευθέτηση και επίλυση προ-
σωπικών προβληµάτων, καθώς και ευρύτερων κοινωνι-
κών ζητηµάτων, όπως είναι η ένδεια, η ανεργία ή η ενδο-
οικογενειακή βία. Οι παρεµβάσεις της κοινωνικής εργα-
σίας καλύπτουν ένα διευρυµένο πεδίο δράσεων συµβου-
λευτικής, ψυχοθεραπείας, σχεδιασµού και αξιολόγησης
προγραµµάτων κοινωνικής µέριµνας και συνεισφοράς
στη διαµόρφωση κοινωνικών πολιτικών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κοινωνικός λειτουργός καλείται

να εκπληρώσει το ρόλο του παρέχοντας εξειδικευµένες
υπηρεσίες σε πολλαπλούς τοµείς, ήτοι σε δοµές κοινω-

νικής φροντίδας, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην το-
πική αυτοδιοίκηση, στο σωφρονιστικό σύστηµα και γενι-
κότερα στον κοινωνικό σχεδιασµό. Ως θεσµός αναγνω-
ρισµένος µε το υπ' αριθµ. 4018/1959 νοµοθετικό διάταγ-
µα (Α΄ 247), οι κοινωνικοί λειτουργοί αποτελούν πρόσω-
πα ειδικώς εκπαιδευµένα για την εφαρµογή προγραµµά-
των Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας. Καταλαµβάνουν
θέσεις σε υπηρεσίες και ιδρύµατα νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα σε Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας, νοσηλευτικά ιδρύµατα, σωφρονι-
στικά καταστήµατα, καθώς και ιδρύµατα παιδικής προ-
στασίας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του πδ/τος
50/1989 (Α΄ 23) περί καθορισµού επαγγελµατικών δικαι-
ωµάτων πτυχιούχων τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας.
Ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ιδρύ-

θηκε το 1955 ως επιστηµονικό και επαγγελµατικό σωµα-
τείο των κοινωνικών λειτουργών της χώρας. Ο Σύνδε-
σµος διαθέτει περισσότερα από πέντε χιλιάδες (5.000)
εγγεγραµµένα µέλη και αριθµεί δεκαοκτώ (18) Περιφε-
ρειακά και Τοπικά Τµήµατα σε ολόκληρη την επικράτεια.
Ο καταστατικός σκοπός του Συνδέσµου έγκειται στην
προστασία και προάσπιση των κοινωνικών δικαιωµάτων,
στην εξάλειψη των κοινωνικών προκαταλήψεων, στην
καταπολέµηση των διακρίσεων και στη διασφάλιση συν-
θηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης
στην κοινωνία. Ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση
των κοινωνικών λειτουργών της χώρας, ο Σύνδεσµος
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος συµµετέχει ενεργά ως
πλήρες µέλος στη Διεθνή Οµοσπονδία Κοινωνικών Λει-
τουργών και στην Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών των
Εθνικών Συνδέσµων των µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Επιπροσθέτως, συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης για θέµατα Κοινωνικής Εργασίας. 
Ο επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης

έγκειται στη θεσµική αναγνώριση και αναβάθµιση του
Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Το διευρυµένο αντικείµενο
των επιστηµονικών θεµατικών ενασχόλησης των κοινω-
νικών λειτουργών, η πολύτιµη προσφορά τους στον το-
µέα της Κοινωνικής Προστασίας και η ανάγκη θεσµικής
κατοχύρωσης αντιπροσωπευτικού οργάνου καθιστούν ε-
πιβεβληµένη την παρούσα ρύθµιση. Η νοµοθετική ανα-
γνώριση του συλλογικού χαρακτήρα των κοινωνικών λει-
τουργών εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο πλαίσιο καταγρα-
φής των επαγγελµατιών κοινωνικών λειτουργών και ε-
ποπτείας της τήρησης των όρων κτήσης της άδειας ά-
σκησης επαγγέλµατος, διευκολύνει τον κλάδο στην
προάσπιση των επαγγελµατικών του δικαιωµάτων και
στη διεκδίκηση των εργασιακών αιτηµάτων του και ενι-
σχύει το κύρος και τη ρυθµιστική παρέµβαση του Συνδέ-
σµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Άρθρο 113
ΟΚΕ

Με το άρθρο 5 της παρ. 6 του ν. 3191/2003 «Εθνικό Σύ-
στηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης µε την Απασχόληση» (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) προ-
βλέφθηκε η δυνατότητα, µε υπουργική απόφαση, να ορί-
ζονται και να εντάσσονται στο σύστηµα Σ1 και άλλα
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ερευνητικά Ινστιτούτα των Κοινω-
νικών Εταίρων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ. Με την προ-
τεινόµενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα αυτή και σε ότι
αφορά την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
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της οποίας η συµµετοχή θα αποβεί ωφέλιµη του
Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. λόγω της σύνθεσής της, των αρµοδιοτή-
των της και της εµπειρίας της. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Άρθρο 114 Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 114 ορίζεται νέα κλί-
µακα υπολογισµού του εισοδήµατος από µισθωτή εργα-
σία και συντάξεις.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται µείωση του φόρου

από µισθωτή εργασία και συντάξεις µέχρι δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ. 
Με τις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται ότι οι άµεσες ενι-

σχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολι-
τικής, µε εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεµένες, α-
ποτελούν κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
για εισοδήµατα από 1.1.2016 και εξής.
Με τις παραγράφους 5 και 6 ορίζεται ότι τα εισοδήµα-

τα από µισθωτή εργασία και συντάξεις φορολογούνται
αθροιστικά µε αυτά από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
ενώ τα εισοδήµατα από ατοµική αγροτική επιχείρηση,
φορολογούνται αυτοτελώς. Οι µειώσεις φόρου του άρ-
θρου 16 του ν. 4172/2013 δεν εφαρµόζονται στα εισοδή-
µατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Με τις παραγράφους 7 και 8 αυξάνεται ο συντελεστής

φορολόγησης των µερισµάτων από 10% σε 15%. Με τη
διάταξη αυτή στη φορολόγηση τόκων και µερισµάτων,
εισοδήµατα της ίδιας κατηγορίας (από κεφάλαιο), επι-
βάλλεται ο ίδιος συντελεστής.
Με την παράγραφο 9 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης

ενσωµατώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
και υπολογίζεται πλέον µε οριακούς συντελεστές, έτσι
ώστε ο συντελεστής του επόµενου κλιµακίου να εφαρ-
µόζεται µόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήµατος.
Με την παράγραφο 10 διατηρούνται ως ίσχυαν προ

της τροποποίησής τους µε το παρόν άρθρο οι συντελε-
στές του άρθρου 29, παράγραφος 1, για τον προσδιορι-
σµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα των
υπόχρεων των περιπτώσεων β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρ-
θρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Με την παράγραφο 11 προβλέπεται ότι τα οριζόµενα

στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που
αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.
Με την παράγραφο 12 γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση

στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας λόγω της ενσω-
µάτωσης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Άρθρο 115 
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων

Με τις διατάξεις του άρθρου 115 καταργείται το ειδικό
τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε
παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 12 του ν. 4346/2015) και
αυξάνεται η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου από
30% σε 35%, στα έσοδα επί του µικτού κέρδους που α-
φορά στα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκµετάλ-
λευση της δραστηριότητας τυχερών παιγνίων του κατό-
χου της επίγειας ή διαδικτυακής αδείας (άρθρο 50 του ν.
4002/2011).
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Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γ. Χουλιαράκης Χρ. Βερναρδάκης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Καµµένος Ν. Παρασκευόπουλος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε. Αποστόλου Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ν. Τόσκας Α. Ξανθός
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµι-
ση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµί-
σεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων 

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 περιλαµβάνει
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Ε-
θνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοι-
ακές παροχές και το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφά-
λισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθµίζεται α-
πό 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 ό-
σοι 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 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυ-
τού, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του νόµου
αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότη-
τας και εκ µεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισµα
δύο τµηµάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 10 και
της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 11 του παρό-
ντος.

2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται από ασφαλι-
στικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό. 

3. Το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ει-
σφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του παρόντος. Το άθροισµα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλι-
ση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγ-
γύτερα 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. Συστήνεται Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει-
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συµβουλευτικό όργανο των Υπουργεί-
ων Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστή-
µατος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. εί-
ναι ο Πρόεδρος, η Ολοµέλεια και το Εκτελεστικό Συµ-
βούλιο.

2. Η Ολοµέλεια του Ε.ΣΥ.Κ.Α. έχει ως αποστολή:
α. Τη διαρκή παρακολούθηση των θεµάτων κοινωνικής

ασφάλειας, τη δηµόσια ενηµέρωση και την προώθηση
της σχετικής µε το πεδίο αυτό έρευνας
β. Την ανταλλαγή εµπειριών σε διεθνές επίπεδο διατη-

ρώντας παράλληλα µόνιµη συνεργασία και επικοινωνία
µε διεθνείς οργανισµούς και παρεµφερή όργανα άλλων
χωρών
γ. Την υποβολή συστάσεων, προτάσεων και εκπόνηση

µελετών και εκθέσεων για τη λήψη νοµοθετικών, διοικη-
τικών ή άλλων µέτρων που συµβάλλουν στη βελτίωση
της κοινωνικής ασφάλειας. 

3. Συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα ε-
ξής µέλη:
α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Κ.Α., ο οποίος είναι µέλος

Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπι-
στηµίου ή οµότιµος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνω-
σµένου κύρους µε ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα κοινωνι-
κής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώµη της αρ-
µόδιας κατά τον Κανονισµό της Βουλής Επιτροπής.
β. Τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους, ένας ανά Υπουργείο, ή-

τοι (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οικο-
νοµικών, του Υγείας, του Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζο-
νται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
δ. Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, µε τον αναπληρωτή του
ε. Τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφά-

λισης (Ε.Φ.Κ.Α.) µε τον αναπληρωτή του.
στ. Τον Διοικητή του ΟΓΑ, µε τον αναπληρωτή του.
ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του.
η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, µε τον αναπληρωτή του
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο από φορείς εποπτευόµενους

από το Υπουργείο Υγείας που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας.
ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, µε αναπληρωτή του τον

Βοηθό Συνήγορο µε αρµοδιότητα την Κοινωνική Προ-
στασία.
ια. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, µε τον αναπληρωτή

του.
ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, µε τον αναπληρω-

τή του.
ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υ-

ποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, µε τον
αναπληρωτή του.
ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ που

264



υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, µε
τον αναπληρωτή του.
ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υπο-

δεικνύεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συ-
νταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Οµοσπονδία Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πο-
λιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θη-
τεία, µε τον αναπληρωτή του.
ιστ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας

Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του.
ιζ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Πε-

ριφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από
τις δύο οργανώσεις, µε τον αναπληρωτή του.
ιη. Δύο (2) ειδικούς επιστήµονες επί θεµάτων κοινωνι-

κής ασφάλισης και προστασίας που ορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιθ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα επί θεµάτων υγείας και

κοινωνικής προστασίας που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας.
κ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επαγγελµατικού

Επιµελητηρίου, της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλ-
λόγων και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου υποδεικνύε-
ται από κοινού από τις οργανώσεις αυτές, µε τον ανα-
πληρωτή του.

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρµόδιοι φορείς
των περιπτώσεων ια΄ έως ιζ΄ της προηγούµενης παρα-
γράφου δεν υποδείξουν εντός δύο µηνών από σχετική
πρόσκληση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών, Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης τους εκπροσώπους τους, η Ολοµέλεια του
Ε.ΣΥ.Κ.Α. λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τη συµµετοχή
τους. 

5.α. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.ΣΥ.Κ.Α. αποτελεί-
ται από τον Πρόεδρό του και τα µέλη των περιπτώσεων
ιη΄ και ιθ΄ της προηγούµενης παραγράφου και συγκρο-
τείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικο-
νοµικών και Υγείας.
β. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί όσες αρµοδιότητες

της ανατίθενται από την Ολοµέλεια και, παράλληλα, λει-
τουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρµογής της νοµοθε-
σίας κοινωνικής προστασίας, εισηγούµενη προς τον αρ-
µόδιο Υπουργό επί θεµάτων επιχειρησιακού σχεδια-
σµού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισµού
των φορέων του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφά-
λειας.

6.α. Η θητεία των µελών του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι τριετής
και δύναται να παρατείνεται µετά τη λήξη της αυτοδικαί-
ως, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο. Σε περίπτωση αντι-
κατάστασης µέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το
νέο µέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προ-
κατόχου του.
β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολοµέλειας

ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα µέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής των περιπτώσεων ιη΄ ή ιθ΄, µε σκοπό
την αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να
ασκήσει τα καθήκοντά του στην Ολοµέλεια ή την Εκτε-
λεστική Επιτροπή.
γ. Χρέη γραµµατέα της Ολοµέλειας και της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, ο οποίος ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του
στην απόφαση συγκρότησης.

7. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την η-
µερήσια διάταξη της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εισηγείται τα θέµατα προς συζήτηση ή ορίζει
εισηγητές, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για
την εύρυθµη λειτουργία τους.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας
και Οικονοµικών ορίζεται η αποζηµίωση των µελών της
Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ανά συνε-
δρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ Β΄
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Άρθρο 4 
Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

των υπαλλήλων – λειτουργών του Δηµοσίου,
καθώς και των στρατιωτικών

1.α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλλη-
λοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, οι τακτικοί και µετα-
κλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη-
σιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς
και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται για κύρια
σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
που συστήνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συ-
ντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται µε βάση
τις ρυθµίσεις του παρόντος και τις λοιπές µεταβατικές
διατάξεις.
β. Για τις προϋποθέσεις θεµελίωσης σύνταξης εξ ιδίου

δικαιώµατος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής
της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν
να έχουν εφαρµογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδο-
τικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου όπως αυτές ισχύουν κα-
τά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού. 

2.α. Το Δηµόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπο-
λογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των
προσώπων της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου
και να καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, κα-
θώς και εκείνες που θα κανονισθούν µέχρι την ηµεροµη-
νία αυτή. 
β. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της παραγρά-

φου 1α υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έως 31.12.2016 κανο-
νίζονται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. 
γ. Οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο, κατά την ηµε-

ροµηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του παρόντος νόµου, συντάξεις όσων α-
πό τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταστεί συνταξιούχοι
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
και καταβάλλονται από αυτόν, λαµβανοµένων υπόψη και
των διατάξεων του άρθρου 13 περί ανωτάτου ορίου σύ-
νταξης. 

3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν
εφαρµογή:
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α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται
στις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α΄120) και
1977/1991 (Α΄185),
β. για όσους δικαιούνται πολεµική σύνταξη ή σύνταξη

αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής
Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Α-
ντίστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 168/2007
(Α΄ 209), του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και των άρθρων 22
και 27 του ν. 1813/1988 (Α΄243 ), 
γ. για τους λογοτέχνες - καλλιτέχνες που δικαιούνται

σύνταξη από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), 
δ. για όσους λαµβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς

και
ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας

που προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της
υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 169/2007 σε συνδυασµό και µε αυτές του
π.δ. 168/2007.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται

στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµο-
σίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται µε βάση τις ι-
σχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δηµοσίου και καταβάλλο-
νται από το Δηµόσιο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή

και για τα πρόσωπα στα οποία µεταβιβάστηκε ή µεταβι-
βάζεται η σύνταξη των υπαγοµένων σε αυτές προσώ-
πων. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης θα ορισθεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 5
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης 

παροχών υπαλλήλων Δηµοσίου

1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλά-
δου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδό-
τη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιµων µηνιαίων αποδο-
χών των προσώπων της παραγράφου 1α του άρθρου 4,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέµεται κατά
6,67% σε βάρος του ασφαλισµένου και κατά 13,33% σε
βάρος του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσί-
ου δικαίου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περί-
πτωση γ΄ του παρόντος.

2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφα-
λισµένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του
ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµενο
κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ε-
τών. 
β. Το ανώτατο όριο της προηγούµενης περίπτωσης ε-

φαρµόζεται και επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή
έµµισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλι-
σµένου.
γ. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων

στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προ-
βλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ανα-
προσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να δια-

µορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην
ανωτέρω παράγραφο.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν ε-

φαρµογή για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78).

3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Α-
ναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κάθε φορά νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για
την εφαρµογή του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, τις προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού.

Άρθρο 6 
Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές 

διατάξεις του Δηµοσίου 

1.α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της παραγρά-
φου 1α του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία
τους υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αίτηση συνταξιοδό-
τησης, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρό-
ντος, υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συ-
νταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως αυτές ί-
σχυαν κατά την 31.12.2014, και καταβάλλονται µε τον
περιορισµό των διατάξεων του άρθρου 13.
β. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή για όσα από τα

προαναφερόµενα πρόσωπα δεν πληρούν, κατά την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, τις προϋ-
ποθέσεις άµεσης καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρό-
σωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νό-
µου.
γ. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της παραγρά-

φου 1α του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία
τους, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού. Όσοι α-
πό τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος και εντός του έτους 2016, σε περί-
πτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονι-
ζόµενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του
20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάµβαναν µε βά-
ση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
Δηµοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ή-
µισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο
ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη εφαρµογή της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 13, ενώ για όσους θα αποχωρή-
σουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η
κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο έ-
να τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυ-
τής, αντίστοιχα.
δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι δια-

τάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 56 του π.δ. 169/2007 δεν έχουν εφαρµογή για τα
πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού. 
ε. Οι διατάξεις του άρθρου 92 έχουν ανάλογη εφαρµο-

γή και για την καταβολή του επιδόµατος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) στους ήδη συνταξιού-
χους του Δηµοσίου, καθώς και σε όσους θα καταστούν
συνταξιούχοι από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
νόµου αυτού.
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2. Συνταξιούχοι του Δηµοσίου που κατά την ηµεροµη-
νία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α. λαµβάνουν µία ή περισ-
σότερες συντάξεις από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,
δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το άθροι-
σµα των καταβαλλόµενων συντάξεων. Σε περίπτωση που
οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετική αιτία, ο
Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλει αυτές χωριστά. 

3. Οι συντάξεις των προηγούµενων παραγράφων ανα-
προσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.

Άρθρο 7 
Εθνική Σύνταξη

1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.
σε όλους, όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφω-
να µε τις οικείες διατάξεις. 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου
δικαιώµατος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δι-
καιούχους εφόσον διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην
Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του
15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπλη-
ρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της
σύνταξης. Η µόνιµη διαµονή για τους πολίτες χωρών ε-
κτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας
διαµονής σε αυτούς. Το ποσό της µειώνεται για τους συ-
νταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο
που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαµονής στην
Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έ-
τους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο ό-
ριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω
µείωση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδό-
τησης µε βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), καθώς και για όσα από τα πρό-
σωπα αυτά συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 2084/1992 (Α΄165). 

3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης µειώνεται αναλογικά
στις περιπτώσεις καταβολής µειωµένης σύνταξης εξ ιδί-
ου δικαιώµατος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Η κα-
τά τα ανωτέρω µείωση της εθνικής σύνταξης προκειµέ-
νου για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν µειωµένη
σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανέρχεται σε 1/200 για
κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συµπλήρωση του ορί-
ου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 

4. Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύ-
νταξη λόγω ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας α-
πό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής
σύνταξης, και µε ποσοστό ανικανότητας από 50% έως
και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιού-
χους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγω ανικανό-
τητας µε ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται
το 40% της εθνικής σύνταξης. Για τους συνταξιούχους
µε ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το
πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρµογές αυ-
τές δεν έχουν εφαρµογή για όσους συνταξιοδοτούνται
µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα
του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των
άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε µε βάση
τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν

κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συ-
νταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992
(Α΄165). 

5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται µία
εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαι-
ούχου µιας πλήρους και µιας µειωµένης κύριας σύντα-
ξης, το ποσό της χορηγούµενης εθνικής σύνταξης είναι
πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο
µειωµένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσο-
στό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεµία α-
πό αυτές, εφόσον το άθροισµά τους είναι µικρότερο ή ί-
σο µε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

6. Για την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού η εθνική
σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384)
ευρώ µηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν
συµπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό
της εθνικής σύνταξης βαίνει µειούµενο κατά 2% για κά-
θε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφό-
σον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
Η εθνική σύνταξη αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρό-
ντος.

Άρθρο 8 
Ανταποδοτική σύνταξη

1. Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δηµοσίου και οι στρα-
τιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ι-
δίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταπο-
δοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συ-
ντάξιµες αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15
του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης,
όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσω-
µατώνεται στην παράγραφο 4, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των επόµενων παραγράφων.

2.α. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του
ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ι-
δίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµ-
βάνεται υπόψη ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του α-
σφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του
βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο
της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών δια
του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο µηνι-
αίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το ά-
θροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε ει-
σφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βί-
ου. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµ-
βάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κά-
θε ηµερολογιακό έτος, προσαυξαυνόµενες κατά την ε-
τήσια µεταβολή µισθών, η οποία και υπολογίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις περιπτώσεις συντα-
ξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τε-
τάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρ-
θρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, είτε µε βάση τις διατά-
ξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φο-
ρά, καθώς και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές
πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν
σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε µε βάση τις διατά-
ξεις του ν. 2084/1992, ως συντάξιµες αποδοχές επί των
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οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των
35 ετών λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων
αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της α-
σφάλισής του. 
β. για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-

σµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού
εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισό-
δηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που
καταβλήθηκε για την εξαγορά έκαστου µήνα ασφάλισης. 

3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιµες αποδο-
χές λαµβάνεται υπόψη ο, σύµφωνα µε την παράγραφο
2α, µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ι-
σχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις της ίδιας

παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος
2002 και έως την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της
σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δηµοσίου ή
του στρατιωτικού. 

4. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύ-
νταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλι-
σης, µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω
πίνακα, που προσαρτάται στην παράγραφο αυτής και α-
ποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Το ποσοστό αναπλή-
ρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίµα-
κας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται
στην τρίτη στήλη του πίνακα. 
Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέ-

ρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλου-
θο πίνακα:
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5. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέ-
ντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, κατά
την ηµεροµηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι
συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από
τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το άθροισµα των καταβαλ-
λόµενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους. Σε περίπτωση που
οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο
Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά.

6. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέµπει
σε αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα των περι-
πτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 

Άρθρο 9 
Προσωρινή σύνταξη

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
57Α του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«- σε περίπτωση που λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη
σύνταξη για την ίδια αιτία από οποιονδήποτε φορέα κύ-
ριας ασφάλισης,

- σε περίπτωση που για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώρι-
ση χρόνων ασφάλισης, εκτός εάν µετά την υποβολή
σχετικής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδο-
θεί η πράξη αναγνώρισης των χρόνων ασφάλισης, ακόµα
και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε
παρακράτηση του σχετικού ποσού από την δικαιούµενη
σύνταξη».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007, ό-
πως τροποποιηµένες µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου ισχύουν, έχουν εφαρµογή και για τα πρό-
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, που αποχωρούν
από την Υπηρεσία από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του νόµου αυτού και µετά.

Άρθρο 10
Οικογενειακή παροχή -
προσαύξηση σύνταξης

1. Επιδόµατα τέκνων για όσους συνταξιοδοτηθούν στο
εξής µε βάση τις διατάξεις του νόµου αυτού καταβάλλο-
νται βάσει των διατάξεων του άρθρου Πρώτου παράγρα-
φος ΙΑ΄, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013. 

2. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του νόµου αυτού, καθώς και για τα πρόσωπα της
παρ. 1α του άρθρου 6 η οικογενειακή παροχή εξακολου-
θεί να συγκαταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του νόµου αυτού. 

Άρθρο 11
Σύνταξη αναπηρίας

1. Μέχρι τη θέση σε ισχύ νοµοθετικής ρύθµισης µε α-
ντικείµενο τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους
τους ασφαλισµένους, το Δηµόσιο και οι λοιποί εντασσό-
µενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, κλάδοι και τοµείς, εξακο-
λουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λό-
γω ανικανότητας ως προς τις προϋποθέσεις απονοµής
σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδοµα απολύ-

του αναπηρίας, σύµφωνα µε τις µέχρι την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθε-
σίας του Δηµοσίου, καθώς και τις γενικές και καταστατι-
κές διατάξεις των εντασσόµενων φορέων. Οι νέοι κανό-
νες πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή έως τις 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης συστήνεται Επιτροπή µε αντικείµενο την επα-
νεξέταση των υφιστάµενων διατάξεων και τη θέσπιση
νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπη-
ρίας. Στην επιτροπή αυτή συµµετέχει υποχρεωτικά και έ-
νας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατό-
µων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ).

Άρθρο 12 
Σύνταξη λόγω θανάτου

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµέ-
νου, ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλι-
σης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου
δικαιώµατος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα πα-
ρακάτω µέλη της οικογένειάς του:
Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συµπληρώσει το

55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συ-
νταξιούχου ή ασφαλισµένου. Εφόσον έχει συµπληρώσει
το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δι-
καιούται σύνταξη για διάστηµα τριών (3) ετών, µετά την
πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται
µέχρι τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.
Εφόσον δεν έχει συµπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας
του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διά-
στηµα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρ-
µόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος,
κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγο-
νται στην παράγραφο 1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος
για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσο-
στό 67% και άνω. 
Β. Τα νόµιµα τέκνα, τα νοµιµοποιηθέντα, τα αναγνωρι-

σθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξοµοιώνονται µε αυ-
τά, µε την προϋπόθεση ότι: 
α) είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έ-

τος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται µέχρι
του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτα-
τες αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή του εξω-
τερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή
Κέντρα/Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ή 
β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισµένου ή

συνταξιούχου είναι άγαµα και ανίκανα για κάθε βιοπορι-
στική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν
από την συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να κατα-
βάλλεται και µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της η-
λικίας. 
Γ. Ο διαζευγµένος σύζυγος, σύµφωνα µε τις διατάξεις

της υποπαραγράφου 1Α για τον επιζώντα σύζυγο και ε-
φόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:
α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του,

να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του κατα-
βάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική
απόφαση είτε µε µεταξύ τους σύµβαση,
β) να είχε συµπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαµου βίου,

µέχρι τη λύση του γάµου µε αµετάκλητη δικαστική από-
φαση,
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γ) το διαζύγιο να µην οφείλεται σε ισχυρό κλονισµό
της εγγάµου συµβιώσεως υπαιτιότητας του αιτούντος τη
σύνταξη,
δ) το µέσο µηνιαίο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά

του να µην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδό-
µατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερη-
λίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ κατ’ άρθρον 93
του παρόντος νόµου,
ε) να µην έχει τελεστεί άλλος γάµος ή σύµφωνο συµ-

βίωσης.
2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θά-

νατος του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου συζύγου ε-
πήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέ-
λεση του γάµου, εκτός αν:
α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα που προήλθε πρό-

δηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή αν-
θρωποκτονία,
β) κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε ή µε το γάµο

νοµιµοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,
γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατά-

σταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε
ζων τέκνο,
δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξα-

ντος γάµου, αρκεί οι τελεσθέντες γάµοι, δηλαδή ο αρχι-
κός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου
απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον
πέντε (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να
διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) µήνες.

3. Το δικαίωµα της κατά µεταβίβαση σύνταξης των α-
νωτέρω δικαιούχων παύει να ισχύει:
α) µε το θάνατο του δικαιούχου,
β) µε την τέλεση γάµου του δικαιούχου ή σύναψη συµ-

φώνου συµβίωσης,
γ) µε τη συµπλήρωση των ανωτέρω στην παράγραφο

1Β περίπτωση Α΄ οριζόµενων ορίων ηλικίας, και
δ) από τότε που, µε νεότερη κρίση της αρµόδιας υγει-

ονοµικής επιτροπής, έπαυσε η κατά τις παραγράφους 1Α
και 1Β περίπτωση β΄ ανικανότητα για εργασία.

4.Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων,
υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιού-
ται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιµερίζε-
ται, ως εξής:
α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύντα-

ξης. Εάν ο γάµος έλαβε χώρα µετά την απονοµή της σύ-
νταξης γήρατος του θανόντος, περιορίζεται αυτή ως α-
κολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποβιώσαντος και

της συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του
γάµου τους, είναι µεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη
του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έ-
τος διαφοράς, µείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος.
2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
β) Για τον διαζευγµένο, εφόσον ο γάµος είχε διαρκέ-

σει δέκα (10) έτη έως τη λύση του µε αµετάκλητη δικα-
στική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χή-
ρος επιζών σύζυγος επιµερίζεται κατά 75% στο χήρο και
25% στον διαζευγµένο. Για κάθε έτος εγγάµου βίου πέ-
ραν του δεκάτου (10ου) και µέχρι το τριακοστό πέµπτο
(35ο) έτος διάρκειας του γάµου, το ποσοστό σύνταξης

που δικαιούται ο χήρος µειώνεται κατά 1% στο χήρο και
αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγµένο. Προ-
κειµένου περί έγγαµου βίου που διήρκησε πλέον των
τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέ-
ρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιµερίζε-
ται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγµένο. Εάν ο
θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγµένος δικαιούται
το αυτό ποσοστό του διαζευγµένου, κατά τα ως άνω, της
σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση πε-
ρισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγµένων το ανα-
λογούν για τον/την διαζευγµένο/η κατά τα ως άνω ποσο-
στά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιµερίζεται
εξίσου µεταξύ αυτών.
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρό-

κειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το πα-
ραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό
παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε
το ποσοστό της δικαιούµενης σύνταξης δεν διπλασιάζε-
ται. 
Β. Το συνολικό ποσό της κατά µεταβίβαση σύνταξης

του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καµία περί-
πτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισµα των ποσο-
στών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέ-
κνων.
Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη κατα-

βάλλεται στον επιζώντα σύζυγο µειωµένη, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος,
το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιµερίζεται
στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέ-
σεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης θανάτου στα τέ-
κνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν κατα-
βάλλεται στον επιζώντα σύζυγο. 

5.α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η
σύνταξη για µία τριετία από την πρώτη του εποµένου
του θανάτου µήνα. 
β) Μετά την πάροδο της τριετίας, σε περίπτωση που ο

επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύ-
νταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της
σύνταξης.
γ) Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ηµεροµηνία

θανάτου, είναι ανάπηρος σωµατικά ή πνευµατικά σε πο-
σοστό 67% και άνω, λαµβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρ-
τήτως άλλων προϋποθέσεων.

6. Εφόσον, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ε-
τών από την πρώτη καταβολή της κατά µεταβίβαση σύ-
νταξης, ο άνεργος επιζών ή διαζευγµένος σύζυγος προ-
σληφθεί ως µισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονοµι-
κής δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούµενος, οι ασφα-
λιστικές του εισφορές καταβάλλονται από το Δηµόσιο
για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρα-
γράφου αυτής.

7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά από τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόµενες
κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού συντάξεις δια-
τηρούνται ως έχουν, µε την επιφύλαξη εφαρµογής του
άρθρου 14 του παρόντος νόµου.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
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στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13 
Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε α-
τοµικής µηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ή-
δη καταστεί συνταξιούχοι µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κατά το µέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιά-
δες (2.000) ευρώ. Για την εφαρµογή του ανώτατου αυ-
τού ορίου, λαµβάνονται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό
συνυπολογιζόµενης της εισφοράς υγειονοµικής περί-
θαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. 

2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισµα του καθαρού
ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που
δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία α-
πό το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον υπολογι-
σµό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφο-
ρά στα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οι-
κογενειών που έχουν µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν
λαµβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπη-
ρίας. 

3. Από την 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλ-
λον ποσό που προκύπτει σε σχέση µε ανώτατο όριο των
παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων ό-
πως θα προκύψει, σύµφωνα µε την κατά το άρθρο 14 α-
ναπροσαρµογή τους.

Άρθρο 14
Αναπροσαρµογή συντάξεων-

προστασία καταβαλλόµενων συντάξεων

1. α. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α.
και των θεµελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη κατα-
βαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα
άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόµε-
νων παραγράφων. 
β. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των

καταβαλλόµενων, έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του νόµου αυτού, συντάξεων, για τον προσδιορισµό των
συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη ο συντάξιµος
µισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα
σύνταξη, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, µε βάση τους κανόνες ανα-
προσαρµογής των συντάξιµων αποδοχών του Δηµοσίου
Τοµέα, που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 

2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγού-
µενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύ-
ψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµ-
φωνα µε τις τότε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Ειδι-
κά ο υπολογισµός της κράτησης υπέρ υγειονοµικής περί-
θαλψης διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.

30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει
µετά την παρ. 2 της υποπαραγράφου  Ε2 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
β. Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό

των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που
προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό εξακο-
λουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική
διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη
εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συ-
ντάξεων όπως αυτή προκύπτει σε εφαρµογή της παρα-
γράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εάν το καταβαλλόµενο
ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που προ-
κύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά
το ένα πέµπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα ε-
ντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από την

1.1.2018 για κάθε ασφαλισµένο στο οικείο πληροφορια-
κό σύστηµα. 

3.α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλε-
ται µετά τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, αυξάνεται α-
πό την 1.1.2017 κατ’ έτος µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη βάση συντελεστή που
διαµορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ και
κατά 50% από τη µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλω-
τή του προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετή-
σια µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή. 
β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του

Δηµοσίου µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ή
αύξηση των συντάξεων, που καταβάλλονται από αυτό,
κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο στο προη-
γούµενο εδάφιο ή µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά µι-
σθολογικές διατάξεις, καταργούνται.

4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογι-
στική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέ-
τες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονο-
µικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµε-
νο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζο-
νται οι συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακρο-
πρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµα-
τος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την
ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόµε-
νο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περι-
θώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ,
µε έτος αναφοράς το 2009.

Άρθρο 15
Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος α-

σφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και
κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, ό-
που αυτές προβλέπονταν.
β. Ο λογιζόµενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιµης υ-

πηρεσίας των υπαλλήλων-λειτουργών του Δηµοσίου και
των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόµενοι πλα-
σµατικοί χρόνοι ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
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της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως
αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Όπου για την αναγνώριση των πλασµατικών αυτών χρό-
νων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η ανα-
γνώριση γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο
για κάθε µήνα αναγνωριζόµενου χρόνου ασφάλισης της
εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό
που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγο-
ράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξι-
µων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το µήνα υποβο-
λής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η α-
πασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα α-
πασχόλησης αναπροσαρµοσµένων κατά την ετήσια µε-
ταβολή µισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά
τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες
δόσεις, όσοι είναι οι µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό
αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκ-
πτωση 15%.
γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους

εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλά-
δους, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρί-
στηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του,
καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από προϋπη-
ρεσία 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 ο-
λοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κα-
τά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 
δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης του άρθρου 18

του παρόντος 
2. α. Υπάλληλοι που εσφαλµένα έχουν υπαχθεί στην

ασφάλιση του Δηµοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι πα-
ραµένουν στην Υπηρεσία, συνεχίζουν την ασφάλισή
τους στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την αποχώρησή τους από την
Υπηρεσία. 
β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά-

λιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων
και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέ-
σεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον Ε.Φ.Κ.Α. εφό-
σον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία
υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόµενων στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων. Χρόνος για τον ο-
ποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους ε-
ντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλά-
δους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις α-
σφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α.
και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφο-
νται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου καταργείται. 

Άρθρο 16
Δικαιώµατα αντισυµβαλλοµένου 

συµφώνου συµβίωσης

Με τους εγγάµους εξοµοιώνονται πλήρως οι αντισυµ-
βαλλόµενοι στο σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015
ως προς κάθε ασφαλιστικό δικαίωµα, παροχή ή περιορι-
σµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή της εν
γένει ασφαλιστικής και προνοιακής νοµοθεσίας.

Άρθρο 17 
Παράλληλη ασφάλιση

1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενι-
κών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτι-
κή ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή Τοµείς α-
σφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν
για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα
τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές
καθορίζονται από τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση
αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελµατική δρα-
στηριότητα δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ε-
λάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρθρου
39 παράγραφος 3. 

2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε φορέα από τους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., ό-
πως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπο-
χρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότε-
ρους φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 4 παράγραφο 1 του παρό-
ντος ασφαλιστικές εισφορές. 

3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους υ-
πολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή πε-
ρισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να
καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να
συµπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίω-
ση δικαιώµατος και δεύτερης σύνταξης. Στην περίπτωση
αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ερ-
γοδότη και εργαζοµένου. 

4. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρµό-
ζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος
που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται
µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε
ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξι-
µος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµ-
βάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον ει-
σφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρµόζονται ανα-
λόγως. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παραγράφου
4, έχουν εφαρµογή από την 1.1.2017. 

6. Το άρθρο 39 του ν.  2084/1992, καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρό-
ντος καταργούνται. 

Άρθρο 18 
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαι-
ούνται από την 1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους: α) εάν έχουν πραγµατοποιήσει στην υ-
ποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ των
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οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τελευταίας
πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλ-
λουν τη σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12)
µηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, το-
µέα, κλάδο ή λογαριασµό κύριας ασφάλισης, ή β) εάν έ-
χουν πραγµατοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική
ασφάλιση δέκα (10) ετών εργασίας, ανεξάρτητα από το
χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης.

2. Η κατά την παράγραφο 1 προαιρετική ασφάλιση
πραγµατοποιείται για κύρια σύνταξη ή/και για ασθένεια
σε είδος και σε χρήµα.

3. Για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία
εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη κατ’ αναλογία των
προβλεπόµενων στο άρθρο 5. Ειδικότερα από τον προαι-
ρετικά ασφαλισµένο καταβάλλεται µηνιαίως για τον κλά-
δο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό
ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόµενου – εργο-
δότη, στο ύψος που έχει διαµορφωθεί και ισχύει κατά το
χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως ά-
νω ποσοστό υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνι-
αίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλι-
στικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν α-
πό την αποχώρηση από την υπηρεσία, αναπροσαρµοσµέ-
νων µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογί-
ζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές α-
σθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε
χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρε-
τικά ασφαλισµένος δηµόσιος υπάλληλος καταβάλλει µη-
νιαίως εξολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλι-
σµένου και εργοδότη, στο ύψος που εκάστοτε έχει δια-
µορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί των αποδο-
χών όπως προβλέπεται ως ανωτέρω για την κύρια σύ-
νταξη.

4. Δεν δύναται να γίνει προαιρετική συνέχιση της α-
σφάλισης αν ο ασφαλισµένος κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά την έννοια του
στοιχείου β΄της παρ. 5 του άρθρου 28 του
α.ν. 1846/1951. 

5. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ηµεροµη-
νία υποβολής της αίτησης στον Ε.Φ.Κ.Α. και διενεργείται
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπολείπεται
των είκοσι πεντε (25) ηµερών ασφάλισης ανά µήνα και
των τριακοσίων (300) ηµερών ανά έτος.

6. Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει: α) µε αί-
τηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη του εποµένου
µήνα της υποβολής της, β) µε τη συνταξιοδότηση λόγω
γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισµένου,
γ) µε την ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότη-
τας που υποχρεώνει την υπαγωγή στον Ε.Φ.Κ.Α. και δ)
µε τον θάνατο του ασφαλισµένου.
Καταβολή εισφορών µετά τη διακοπή/λήξη της προαι-

ρετικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν γεννά
κανένα δικαίωµα, πλην της άτοκης επιστροφής των ει-
σφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης.

7. Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλ-
λεται εντός των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νο-
µοθεσία και ανά κατηγορία ασφαλισµένων προθεσµιών.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής της ασφαλιστι-

κής εισφοράς, αυτή βαρύνεται µε τους προβλεπόµενους
από την ισχύουσα νοµοθεσία τόκους για τις ασφαλιστι-
κές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

8. Απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης της προαιρετι-
κής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ασφαλισµένος έχει
καθυστερήσει την καταβολή της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ηµερο-
µηνία που αυτή κατέστη απαιτητή.
Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος ο ασφαλι-

σµένος µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηµα για προαιρε-
τική ασφάλιση µετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολι-
κά ο ασφαλισµένος µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προ-
αιρετικής ασφάλισης µέχρι 3 φορές. 

9. Ασφαλισµένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική
ασφάλιση µέχρι 31.12.2016 συνεχίζουν την προαιρετική
ασφάλιση µε τους ίδιους όρους.

10. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν µε διαδοχικό
χρόνο ασφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς τις ανωτέρω
προβλεπόµενες χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή
στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, δικαιούνται
να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαι-
ρετικά, σύµφωνα µε τους κανόνες του τελευταίου ε-
ντασσόµενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης δύναται να καθορίζεται η έναρξη, η αναστολή,
η διακοπή/λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλι-
σης, ζητήµατα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση
στην περίπτωση πολλαπλής ή παράλληλης απασχόλη-
σης, ο τρόπος απόδειξης τήρησης των όρων της ρύθµι-
σης οφειλών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

1. Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε
περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς
που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., δικαιούνται σύνταξη κα-
τόπιν αίτησης στον Ε.Φ.Κ.Α.. Η αίτηση αυτή εξετάζεται
από την αρµόδια Υπηρεσία του Φορέα ή Τοµέα ή Κλάδου
στην οποία υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης,
τα ανωτέρω πρόσωπα κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης ή του τελευταίου πριν την υποβολή της αίτησης Φο-
ρέα ή Τοµέα ή Κλάδου, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του ε-
ντασσόµενου φορέα, όπως ισχύει κατά την επέλευση
του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αίτηση εξετάζεται κατ΄ α-
ναλογία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους
1, 2. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 4202/1961 (Α΄175), ό-
πως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 9 του ν. 1405/1983
(Α΄180) και το άρθρο 14 του ν. 1902/1990 (Α΄138) και α-
ντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), προκειµένου να κριθεί ο αρµόδιος
για κρίση του δικαιώµατος φορέας, τοµέας ή Κλάδος.
Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση

των ανωτέρω προϋποθέσεων αρµοδιότητας λογίζεται ο
χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά
για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούµενου
συνολικού χρόνου ασφάλισης δύναται να συνυπολογι-
στεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για
τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρµόδιο εντασ-
σόµενο φορέα - Τοµέα - Κλάδο. Για τη συνταξιοδότηση
λόγω αναπηρίας και θανάτου µε χρόνο διαδοχικής α-
σφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος ανα-
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γνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλή-
θηκαν εισφορές στον αρµόδιο εντασσόµενο φορέα -
Κλάδο για την πλήρωση των προϋποθέσεων αρµοδιότη-
τας.

2. Η Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., που απονέµει κατά τα α-
νωτέρω τη σύνταξη, υπολογίζει, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόµου, το ποσό
της σύνταξης µε ολόκληρο το χρόνο που διανύθηκε
στην ασφάλιση του ίδιου και των συµµετεχόντων - ε-
ντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών.
Οι συµµετέχοντες - εντασσόµενοι φορείς ενηµερώ-

νουν την αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για το χρόνο α-
σφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση τους, τις α-
ποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης του α-
σφαλισµένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαι-
τείται.
Ο τρόπος υπολογισµού των διατάξεων των άρθρων 7

και 8 του παρόντος νόµου ισχύει για όλα τα πρόσωπα α-
νεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανε-
ξαρτήτους χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη
φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα, τοµέα, κλά-
δου και λογαριασµού.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για

όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν δια-
δοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε
φορέα.

3.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζο-
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961, όπως
ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους µε τον παρόντα νόµο.
Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης υποβάλλονται µετά την έναρξη λειτουργίας του
Ε.Φ.Κ.Α., εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
κατά τα ανοπέρω.
β. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται µετά

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4. Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του
Ε.Φ.Κ.Α. και εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
άρθρου παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη που αφο-
ρά στην εφαρµογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλι-
σης στους φορείς/τοµείς κύριας ασφάλισης.

5. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά
στο Δηµόσιο πριν την 1.1.1983 µε χρόνο ασφάλισης σε
περισσότερους από έναν φορείς Τοµείς - κλάδοι και λο-
γαριασµοί που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα ε-
ξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί

έως την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983
όπως ισχύουν.
β. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος

άρθρου εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 όπως ισχύουν, µό-
νο για τα πρόσωπα για τους οποίους δεν έχουν καταβλη-
θεί ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο Δηµό-
σιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβλη-

θεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισµού διαδοχικού

χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του
χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδό-
τησης µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρό-
ντος άρθρου.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεµείς αιτήσεις αναγνώρι-

σης κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
άρθρου, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής
πράξης αναγνώρισης, εφόσον υποβληθεί αίτηση συντα-
ξιοδότησης µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της ηµε-

ροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και αφο-
ρούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές,
για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης
µετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος,
άρθρου, παραµένουν ισχυρές, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύ-
ουν.

6. Ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει το συνυπολο-
γισµό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους εντασ-
σόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λο-
γαριασµούς, υπό την προϋπόθεση ότι µετά την ένταξη
τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντί-
στοιχου φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού που δεν
επιθυµεί την προσµέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυ-
νατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου που δια-
νύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τοµέα, κλάδου
και λογαριασµού.
Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος

ασφάλισης σε περισσότερους του ενός εντασσόµενους
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς πριν την ένταξη τους στον
Ε.Φ.Κ.Α., ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει το χρόνο
ασφάλισης που επιθυµεί να συνυπολογίσει, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Για τον παράλ-
ληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 16 περί παράλληλης ασφάλισης του παρόντος.

7. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά
σε οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
4202/1961, του άρθρου 11 του ν. 1405/1983, της παρ. 13
του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 και της παρ. 3 του άρθρου
5 του ν. 3863/2010 όπως αυτές ισχύουν. Τα οριζόµενα
στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλογικά και για τους ενταχθέντες φορείς στο ΕΤΕΑ-
ΕΠ.

8. Για τους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµοί
που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάσσονται στον
Κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλεται µία
αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρµόδια Υπη-
ρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία υπάγεται ο ασφαλισµέ-
νος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ηµεροµηνία υ-
ποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του ασφαλι-
στικού κινδύνου. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ εξε-
τάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει δια-
νυθεί σε όλους τους εντασσόµενους Φορείς/Τοµείς/Κλά-
δους/Λογαριασµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις
διατάξεις του άρθρου 60 του παρόντος νόµου.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υπο-

βληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ εξετά-
ζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου

274



από την αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ.
9. Εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του

άρθρου 11 του ν.δ 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυ-
σης αµφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αµφισβητήσεων που αφορούν

συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δηµοσίου, καθώς
και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρµο-
διότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 20 
Απασχόληση συνταξιούχων 

1. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Δη-
µοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταµείων, κλάδων ή
λογαριασµών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι
αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστη-
ριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του
Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρι-
κές καταβάλλονται µειωµένες σε ποσοστό 60% για όσο
χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την
δραστηριότητα. Για το διάστηµα αυτό καταβάλλονται οι
ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούµενο συντα-
ξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις οικείες
διατάξεις του παρόντος νόµου. 

2.Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της πα-
ραγράφου 1 αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν δρα-
στηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η κατα-
βολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και ε-
πικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παρο-
χή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστη-
ριότητά τους. 

3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στα πρόσωπα της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010. 

4. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει εργασία ή αυτα-
πασχολείται µπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφά-
λισής του κατά το χρονικό διάστηµα της κατά τα ανωτέ-
ρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής κα-
ταβολής της σύνταξής του, για την προσαύξηση της επι-
κουρικής σύνταξης ή / και του ανταποδοτικού µέρους
της κύριας σύνταξης.

5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υ-
ποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολη-
θούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικου-
ρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Πα-
ράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βά-
ρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του πα-
ρακρατηθεί, συµφώνως µε το παρόν άρθρο, κατά το χρο-
νικό διάστηµα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλη-
σής του, που επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο
δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συµψηφίζει το ποσό µε µελλο-
ντικές συντάξεις και µέχρι του ύψους του 1/4 της συντά-
ξεως.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή
για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχολη-
θούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 4. 

7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυ-
τού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δη-
µοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συνταξιού-
χων, γενικά, δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα της
προηγούµενης παραγράφου. 

Άρθρο 21 
Αναλογική Εφαρµογή διατάξεων -

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι συνταξιο-
δοτικές διατάξεις του Δηµοσίου όπως ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού. Ειδικά, α-
πό την ηµεροµηνία υπαγωγής των προσώπων της παρ.
1α του άρθρου 4 στον Ε.Φ.Κ.Α., για τις εισφορές, παρο-
χές και οφειλές, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ε-
φαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή ειδικές διατάξεις
που ισχύουν κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία για το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Με όµοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των
εισφορών µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
και η είσπραξη εισφορών µέσω ΚΕΑΟ.

Άρθρο 22 
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

1.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 5 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από δια-
φορετικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται
το Δηµόσιο, αναστέλλεται η καταβολή της µίας από αυ-
τές κατόπιν επιλογής της ενδιαφεροµένης και µέχρι του
ποσού των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου

31 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από δια-

φορετικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται
το Δηµόσιο, αναστέλλεται η καταβολή της µίας από αυ-
τές κατόπιν επιλογής της ενδιαφεροµένης και µέχρι του
ποσού των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ».

γ. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη α-
ντίθετη µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 5
του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ.
169/2007 όπως προστίθενται µε το παρόν. 

2. α. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄της παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται µό-
νο όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν
ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οργανικής
Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση τουλά-
χιστον για µία διετία, µετά την επιλογή τους για τη θέση
αυτή από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο ή µετά την
τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149).
Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συµπληρώσει την προ-
βλεπόµενη διετία ως Προϊστάµενοι Οργανικών Μονά-
δων διαφορετικής βαθµίδας, καταβάλλεται το επίδοµα
θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο
χρόνο.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ο-

ρίζονται στις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007,
αναπροσαρµόζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο-
µένων, από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµα-
τα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα από τη
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δηµοσίευση του νόµου αυτού. 
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 καταργείται.
3. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του

π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συ-

ντάξιµος εφόσον ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει
χρόνο ασφάλισης δώδεκα (12) ετών.» 

4. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του
π.δ. 169/2007 προστίθεται περίπτωση νβ΄ ως εξής:

«νβ) Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που
εκτίθηκε έως την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997
(Α΄136) για τα αδικήµατα της ανυπακοής ή της ανυποτα-
ξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στα οποία υπέ-
πεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τη
στρατιωτική υπηρεσία επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή
ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου εφαρµόζο-

νται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του
άρθρου 17 του ν. 3865/2010.»

β. Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης
νβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007, όπως
προστίθενται µε το παρόν, πρέπει να προσκοµισθούν η
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της ανυπα-
κοής ή της ανυποταξίας και το αποφυλακιστήριο από το
οποίο να προκύπτει ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή
φυλάκισης για τα ίδια αδικήµατα. 
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης νβ΄, όπως προστίθε-

νται µε το παρόν, έχουν εφαρµογή και:
- για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 2084/1992

(Α΄165 ), 
- για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα εί-

χαν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, µετά την υποβολή σχετικής αί-
τησης από τους ενδιαφεροµένους προς την αρµόδια Δι-
εύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.), εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού. Στην περίπτωση αυτή τα οικονοµικά α-
ποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µή-
να από την έκδοση της αναγνωριστικής πράξης. 

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 η φράση: «Αν αποµακρυν-
θεί από τις τάξεις χωρίς τη θέλησή του.» αντικαθίσταται
µε τη φράση: «Αν αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς υ-
παιτιότητά του».
Ειδικά για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν απο-

µακρυνθεί από την Υπηρεσία έως την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού, οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 εξακολουθούν να ισχύ-
ουν και δεν λαµβάνεται υπόψη στην περίπτωση αυτή η
τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου αυ-
τής.

6.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η συµπλήρωση εξαµήνων πτητικής ενέργειας ή ε-
νέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα, κα-
θώς και η συµπλήρωση καταδυτικών εξαµήνων, βεβαιώ-
νεται, κατά περίπτωση, µε διαταγές του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ή του Αρχηγού του οι-
κείου Σώµατος για όσα από τα πρόσωπα της προηγούµε-
νης παραγράφου υπηρετούν στο Λιµενικό ή στο Πυρο-
σβεστικό Σώµα ή στην Ελληνική Αστυνοµία.»

β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ο-

ρίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του
π.δ. 169/2007, όπως αντικαθίστανται µε το παρόν, ανα-
προσαρµόζονται µετά από σχετική αίτηση των ενδιαφε-
ροµένων προς την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του
Γ.Λ.Κ. , σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές,
τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώ-
τη του επόµενου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µή-
να. 

7. Η παρ. 14 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως α-
ναριθµήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3660/2008 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιο-
δότησης µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1, του Κώδικα αυτού, καταβάλλεται
µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.»

8. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
57 Α του π.δ. 169/2007, προστίθεται η φράση «και να α-
ναζητήσει µε την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα α-
χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».

9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60
του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις αναδροµικών οικονοµικών δικαιω-
µάτων σε βάρος του Δηµοσίου, που προκύπτουν κατά
τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση
τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα επιµηκύνεται σε 5 έτη.»

10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρ-
θρου 66 του π.δ. 169/2007 οι λέξεις «στην παράγραφο
2β» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «στην παράγραφο 2α.»

Άρθρο 23
Ρυθµίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεµάτων

1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 2703/1999 (Α΄ 72) οι λέξεις «Τα πρόσωπα της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίστα-
νται µε τις λέξεις «Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι.». 

2.α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 εφαρ-
µόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους ή λειτουρ-
γούς του Δηµοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που
τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), τη διοίκηση των οποίων ορίζει ά-
µεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέ-
τοχος. 

β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους στους φορείς της περίπτωσης α΄ δεν έχουν
καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για
κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, ο χρόνος αυτός µπορεί
να αναγνωρισθεί συντάξιµος από το Δηµόσιο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5 του άρθρου 59
του π.δ. 169/2007.

γ. Δικαιώµατα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα ο-
ριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄, επανακρίνο-
νται, µε βάση τις διατάξεις αυτές, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων που υποβάλλεται στην αρµόδια Δι-
εύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από
την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευσης του νόµου
αυτού µήνα.
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3. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ι-
σχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 

«3. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
1, ως ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαµβάνεται υπό-
ψη εκείνο που ίσχυε την 31.12.2011.»

4. α. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 16 του άρ-
θρου 6 του ν. 4002/2011 (Α΄180), αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιο-
ρίζεται το µέγεθος και τα κριτήρια του δείγµατος των ε-
λέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγ-
µατοληπτικών Ελέγχων.» 

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των
αναδροµικών ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξι-
ούχοι του Δηµοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295), κα-
θώς και οι κληρονόµοι τους, λόγω της αναπροσαρµογής
των συντάξεών τους µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
57 του ν. 3691/2008 (Α΄166), σε εκτέλεση τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων. 

γ. Αναδροµικά ποσά συντάξεων τα οποία καταβάλλο-
νται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συµψηφίζο-
νται µε τυχόν ποσά που οφείλει ο δικαιούχος στο Δηµό-
σιο. 

δ. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), καθώς και της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3670/2008
(Α΄ 117) καταργούνται από 1.1.2016.
ε. Οι καταβαλλόµενες µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος του παρόντος συντάξεις αναπροσαρµόζονται α-
πό 1.1.2016 µε βάση τις διατάξεις της προηγούµενης πε-
ρίπτωσης. 

5. Για την εξαίρεση από τις µειώσεις των συντάξεων
του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου
2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40)
που συνδέονται µε πιστοποίηση ορισµένου ποσοστού α-
ναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωµάτευση των υγειονο-
µικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.). 

Για την προσαύξηση της σύνταξης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αρκεί και
η γνωµάτευση των ανωτέρω υγειονοµικών επιτροπών. 

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλ-
µένα, µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύ-
νταξη υπέρ Δηµοσίου, το επιπλέον οφειλόµενο ποσό κα-
ταβάλλεται µε παρακράτηση από τις καταβαλλόµενες
τακτικές αποδοχές, σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις η κάθε
µία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυ-
τών. Αν ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης, τυχόν εναποµείναν οφειλόµενο ποσό
παρακρατείται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τη σύντα-
ξή του µετά από σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας Διεύ-
θυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.). 

Άρθρο 24 
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.

1.α. Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχε-
ται από τον πρώην Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζα-
κύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), το οποίο είχε προσληφθεί στον φο-
ρέα αυτόν µέχρι την 31.12.2010 , υπάγεται για κύρια σύ-
νταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962
(Α΄191) και όλη η προηγούµενη υπηρεσία του µε σχέση
δηµοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισµό λογίζεται ό-
τι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτι-
κού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό
εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής α-
σφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν µέχρι
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
β. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του

ν. 3865/2010 (Α΄120) εξακολουθούν να ισχύουν για το
προσωπικό της παραγράφου αυτής.
γ. Ως προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθε-

στώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει
προσληφθεί από 1.1.2011 µέχρι την προηγούµενη της η-
µεροµηνίας δηµοσίευσης του νόµου αυτού ή προσλαµ-
βάνεται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, εξακολου-
θούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµο-

γή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το
οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υ-
πηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγού-
µενου της µετάταξης ή µεταφοράς του, ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

2.α. Ο χρόνος υπηρεσίας µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ πρώην υπαλλήλων του, που έχουν
µεταταγεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και
δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της
µετάταξης ή µεταφοράς τους ασφαλιστικού – συνταξιο-
δοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφά-
λιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.
β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης µετά τη

µεταφορά ή τη µετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφα-
λιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου , ο α-
νωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται
ότι διανύθηκε στο Δηµόσιο. 

3. Εκκρεµείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υ-
παλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρει-
ας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., µεταφέρονται στο ειδικό συνταξιο-
δοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, µη εφαρµοζο-
µένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007.

4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έ-
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ναρξη ισχύος του νόµου αυτού και εκκρεµούν, καθώς και
αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού για αναγνώριση συντάξιµου χρόνου α-
πό προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος µπορεί να ανα-
γνωρισθεί µε βάση τις οικείες διατάξεις, που ισχύουν κα-
τά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, ε-
ξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθροθ 11 του ν.δ.  4277/1962 (Α΄ 191) ή το Δηµό-
σιο, κατά περίπτωση.

5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.,
στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανι-
σµού, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, βαρύ-
νουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού
και µετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ι-
σχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατά-
ξεις.

6. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού,
καταργείται το ν.δ. 2487/1953 (Α΄198), καθώς και κάθε
άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διά-
ταξη.

Άρθρο 25 
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων του

Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταµείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταµείου Προ-
νοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται
από το πρώην Ταµείο Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι οποίοι διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4239/1962 (Α΄126) και υπάγονται για
τον κλάδο κύριας σύνταξης οι µεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον
Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ, µεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συ-
νταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962
(Α΄191).

2. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στο τακτικό προσω-
πικό του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στο προσωπικό της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο µεταφέρ-
θηκε ή µετατάχθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει
επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου, της µεταφο-
ράς ή µετάταξης, ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθε-
στώτος.

3. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συντα-
ξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στα µέλη των οι-
κογενειών τους, είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε
από τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

4. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των τακτικών
υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων, µεταφέρονται
στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και
κρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

5. Οι εισφορές εργαζόµενου – εργοδότη που αντιστοι-
χούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προη-

γούµενους φορείς µέχρι την έναρξη εφαρµογής των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου, µεταφέρονται στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ µετά από αναλογιστική µελέτη της Διεύθυνσης Α-
ναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούµενους φορείς

του τακτικού προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλι-
ση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ.

6. Το άρθρο 1 του ν.δ. 4239/1962, καθώς και κάθε άλλη
αντίθετη -προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού- διάταξη
καταργείται.

7. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και αυτού ι-
σχύουν µέχρι την ηµεροµηνία υπαγωγής των ασφαλιστι-
κών φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α.. 

Άρθρο 26
Έκταση Εφαρµογής

Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, εφαρµόζο-
νται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους
δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε
οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικεί-
ους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανι-
σµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των α-
σφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµι-
κών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α΄ 276). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 27 
Εφαρµογή κοινών κανόνων ασφαλισµένων 

στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα 

1. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και
των θεµελιωδών αρχών των άρθρων 1 και 2, οι ρυθµίσεις
των άρθρων 4 - 20 του Κεφαλαίου Β΄ εφαρµόζονται και
στους ασφαλισµένους των φορέων, τοµέων κλάδων και
λογαριασµών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. του άρ-
θρου 51, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων,
ειδικών ρυθµίσεων των άρθρων που ακολουθούν και µε
εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ που, από τη
φύση τους, ρυθµίζουν αποκλειστικά τη σχέση των δηµο-
σίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων µε την υπηρεσία τους.

2. α. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 4
του άρθρου 7, στους συνταξιούχους που προέρχονται α-
πό τον ιδιωτικό τοµέα και λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη
λόγω αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας από 67% έως
και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και
µε ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορη-
γείται το 50% αυτής. Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις
αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές το ύψος της εθνικής
σύνταξης αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας. Οι προσαρµο-
γές αυτές δεν έχουν εφαρµογή σε όσους συνταξιοδο-
τούνται µε τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164). 
β. Σε όσους συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις του

ν. 612/1977 ή µε βάση διατάξεις που παραπέµπουν σε
αυτόν δεν εφαρµόζεται η πρόβλεψη για τη µείωση της ε-
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θνικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, κατά την ο-
ποία η εθνική σύνταξη µειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρό-
νο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαµονής
στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έ-
τους, κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο ό-
ριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
γ. Το εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας τετραπλη-

γίας χορηγείται στους ασφαλισµένους, στους συνταξι-
ούχους και στα µέλη των οικογενειών τους που πληρούν
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που
ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
δ. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής και οι διαφορε-

τικές ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 ε-
ναρµονίζονται έως την 31.12.2016, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 11, για όλους τους αναπήρους που εργάζονται στο
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.

Άρθρο 28 
Ανταποδοτική σύνταξη

1. Οι ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης του κεφαλαίου
αυτού, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης,
που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, όπως
ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως ο-
ρίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλή-
ρωσης υπολογιζόµενα επί των συντάξιµων αποδοχών
του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, σύµφωνα µε τις ει-
δικότερες ρυθµίσεις των επόµενων παραγράφων.

2. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του α-
νταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαµβάνονται υπόψη:
α. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδο-

χών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλι-
στικού του βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το
πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων απο-
δοχών του ασφαλισµένου δια του συνολικού χρόνου α-
σφάλισής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλα-
βε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων α-
ποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισµό των
συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές
του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προ-
σαυξαυνόµενες κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως
προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους

επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του άρθρου 40,
το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύµφωνα
µε τα άρθρα 39 και 40, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλι-
στικού βίου. Για το διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού εισόδηµα νοείται το ποσό που θα απο-
τελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβα-
νόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι κατα-
βλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης, συνυπολογιζοµένων,
µε αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταµένων κατά το
διάστηµα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων
ταµείων. Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που
πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισµένο συνυπο-
λογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που
έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τον υπολογισµό
των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το εισό-

δηµα του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος
προσαυξηµένο κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως
προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
γ. Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους, από την

1.1.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, κα-
ταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλι-
σµένου, αλλά έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κα-
τέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά µε ασφαλιστικές κατη-
γορίες, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό
του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ορίζεται το πο-
σό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα,
αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που
πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης. 
δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-

σµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού
εξαγοράς ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισό-
δηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που
καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα ασφάλισης. Οι
πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά
δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του ποσού
της ανταποδοτικής σύνταξης. 

3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα κατα-
τεθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
εντός του έτους 2016 ως συντάξιµες αποδοχές λαµβά-
νονται υπόψη ο µέσος µηνιαίος µισθός – εισόδηµα κατά
τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος άρ-
θρου που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υπο-
βολή της αίτησης. Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή ανα-
φοράς αυξάνεται κατά ένα έτος. 

4. Καταργούνται εφεξής και δεν εφαρµόζονται επί των
αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι εξής διατάξεις:
άρθρο 29 παρ. 3 ν. 2084/1992 (Α΄ 165), άρθρο 64
ν. 2676/1999 (Α’ 1), άρθρο 31 παρ. 2 ν. 2084/1992 (Α’
165), άρθρο 5 παρ. 11 α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), άρθρο 23
εδάφιο πέµπτο π.δ. 913/1978 (Α’ 220), άρθρο 44 παρ. 4
π.δ. 284/1974 (Α’ 101), άρθρο 5 παρ. 4 Υ.Α.
Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β’ 329), άρθρο 46 παρ. 8α
Β.Δ. 29/5/25.6.58 (Α’ 96), άρθρο 17 παρ. 2 π.δ. 419/1983
(Α’ 154), άρθρο 17 π.δ. 419/1980 (Α’ 11), άρθρο 20 Υ.Α.
17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), άρθρο 18 παρ. 1 περ. ε’
Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.62 (Β’ 503), Υ.Α.
Φ.43/οικ.1135/1988 (Β’ 404), άρθρο 1 π.δ. 460/1989 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 7 παρ. 1 ν. 982/1979 (Α’ 239),
Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β’ 228), άρθρο 16 παρ. 2 ν.
3232/2004 (Α’ 48) σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 4 ν.
3029/2002 (Α’ 160), άρθρο 24 παρ. 2 π.δ. 258/2005 (Α’
316), άρθρο 9 π.δ. 116/1988 (Α’ 48), άρθρο 6 του β.δ.
5/1955 (Α’ 18), άρθρα 97 και 110 π.δ. 668/1981 (Α’ 167),
άρθρο 1 π.δ. 418/1985 (Α’ 146), άρθρο 14 Υ.Α.
Φ.29/1455/1977 (Β’ 1028), άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3863/2010
(Α’ 115) και κάθε αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 29 
Προσωρινή σύνταξη

1. Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συντα-
ξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται στους δικαιού-
χους προσωρινή σύνταξη, το ύψος της οποίας υπολογί-
ζεται ως εξής:
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α. Για τους µισθωτούς το 50% του µέσου όρου των µη-
νιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τους δώδεκα
(12) µήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο µέσος αυτός όρος υπο-
λογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των
µηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε και αν καταβλήθηκαν,
δια του 12.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους

επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους στον Ο.Γ.Α. , ό-
πως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 50% του µέ-
σου µηνιαίου εισοδήµατος των δώδεκα (12) τελευταίων
µηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης. Ως µέσο µηνιαίο εισόδηµα
νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκον του συ-
νόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που
καταβλήθηκαν κατά τους µήνες αυτούς, διαιρουµένου
δια του 20% και δια του 12. 

2. Η προσωρινή σύνταξη δεν µπορεί να υπολείπεται
του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που α-
ντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερβαί-
νει το ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο αυτής, στο ύ-
ψος που διαµορφώνεται κάθε φορά. Ειδικά για τους α-
σφαλισµένους, σύµφωνα µε το άρθρο 40, το ποσό της
προσωρινής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται του
ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της εθνικής σύνταξης
που αντιστοιχεί για είκοσι (20) έτη ασφάλισης. 

3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για
πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης
για µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προ-
σωρινής σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για κά-
θε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη.

4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω α-
ναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος
που διαµορφώνεται κατά τα ανωτέρω, µειώνεται αντί-
στοιχα κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συντα-
ξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως
διαµορφώνεται µε τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται σε
ποσοστό 50%. Το ποσοστό αυτό επιµερίζεται µεταξύ
των δικαιοδόχων, σύµφωνα µε τα ποσοστά επιµερισµού
της σύνταξης. 

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον α-
σφαλισµένο µε την προσωρινή σύνταξη συµψηφίζεται
µε το ποσό της σύνταξης που προκύπτει µετά την έκδο-
ση της οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης.

6. Στην περίπτωση ασφαλισµένου µε διαδοχικό χρόνο
ασφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς,
τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, η αίτηση για προσω-
ρινή σύνταξη υποβάλλεται και εξετάζεται από τον
Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα
νόµο για την επαγγελµατική δραστηριότητα στην οποία
υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά την τελευταία χρονική
περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον υπολογισµό
του ποσού της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούµενος
χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 δεν επαρκεί, λόγω αλλα-
γής επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµέ-
νου, λαµβάνεται υπόψη και διαδοχικά διανυθείς χρόνος
ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύντα-
ξης, όπως προβλέπεται στο παρόν.
Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά α-

σφαλισµένων που έχουν οφειλή µέχρι του ποσού που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης
δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο ασφαλισµένος µε δήλωσή του δεν επιθυµεί

την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
β. Όταν δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις συ-

νταξιοδότησης.
γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµο-

στούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για
το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας
και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για καθορισµό της
διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
883/2004 για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνι-
κής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινω-
νικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώ-
νεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε το
χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
δ. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολο-

γητικά.
ε. Όταν λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύντα-

ξη για την ίδια αιτία.
στ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ηµερο-

µηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση

χρόνων ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικών προ-
ϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι
εκλείπει εφόσον, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ
µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η απόφαση ανα-
γνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόµα και αν η εξαγορά
του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση του
σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.
η. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφο-

ρές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.
Αν µεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσω-

ρινή σύνταξη καταβάλλεται από την εποµένη υποβολής
σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερόµενου. 

8. Η πράξη προσωρινής σύνταξης κατά τα ανωτέρω
εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αί-
τησης συνταξιοδότησης. 

9. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν αναλογική εφαρ-
µογή και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται, σύµφω-
να µε το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955.

Άρθρο 30 
Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν 

αυξηµένες εισφορές

1. Στην περίπτωση ασφαλισµένων οι οποίοι, υπό την ι-
σχύ του προϊσχύοντος νοµοθετικού καθεστώτος κατέ-
βαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης για κάθε έτος που
έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται µε
ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεµία
ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξι-
µος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαµβά-
νοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον ει-
σφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρµόζονται ανα-
λόγως. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε ό-
σους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. 
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Άρθρο 31
Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήµατος 

ή ατυχήµατος εκτός εργασίας 

1. Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και
τα µέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως χρό-
νου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε
εργατικό ατύχηµα ή ατύχηµα κατά την απασχόληση. Για
τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούµενου εδαφίου
απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον
κατά τα ανωτέρω δικαιούχο. Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία αναγγελίας και
διαπίστωσης του εργατικού ατυχήµατος ή ατυχήµατος
κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελ-
µα και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το εργατικό ατύχηµα ή α-
τύχηµα κατά την απασχόληση εξοµοιώνονται και οι ε-
παγγελµατικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφα-
σης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του
Κανονισµού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφά-
λισης και για όσους ασφαλίζονται µετά την 1.1.2016 αυ-
τές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 

2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα
ή επαγγελµατική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπο-
λογίζεται βάσει των άρθρων 7, 8 και 28. Σε καµία περί-
πτωση το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν µπορεί
να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο
ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι (20) έτη ασφάλι-
σης, στο ύψος που εκάστοτε διαµορφώνεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 7. 

3. Επί ατυχήµατος εκτός εργασίας ή απασχόλησης,
περί του οποίου κρίνουν τα αρµόδια όργανα του
Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη αναπη-
ρίας και τα µέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θα-
νάτου, αν έχουν πραγµατοποιήσει το µισό χρόνο ασφά-
λισης από αυτόν που απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή
νόσο του άρθρου 11. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν µε
αιτιολογηµένη απόφασή τους, σε περίπτωση αµφισβήτη-
σης, εάν το ατύχηµα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας. Έ-
ως την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., επί ατυ-
χήµατος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, κρίνουν τα υ-
φιστάµενα αρµόδια όργανα ή επιτροπές των εντασσόµε-
νων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.

4. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
των παραγράφων 1- 3 καταργείται. Καταβαλλόµενες συ-
ντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθµίσεων που καταργού-
νται στο εξής, διατηρούνται ως έχουν, µε την επιφύλαξη
εφαρµογής του άρθρου 33.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αν
το ατύχηµα συµβαίνει µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

Άρθρο 32
Παροχές ασθένειας σε χρήµα 

1. Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην α-
σφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήµα,

καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα
πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε
χρήµα, των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, Κλά-
δων και Λογαριασµών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως
ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µέχρι
την έκδοση του Κανονισµού Ασφάλισης και Παροχών
του Ε.Φ.Κ.Α..

2. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για πα-
ροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήµα, καθώς και το εί-
δος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορή-
γησης των παροχών σε χρήµα και κάθε άλλο σχετικό ζή-
τηµα ή λεπτοµέρεια ρυθµίζονται ενιαία µε τον Κανονι-
σµό Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. της παρ. 3
του άρθρου 98, που εκδίδεται µέχρι την 31.12.2016, ύ-
στερα από αναλογιστική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστι-
κής Αρχής.

Άρθρο 33 
Αναπροσαρµογή συντάξεων-προστασία 

καταβαλλόµενων συντάξεων

1. Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγού-
νται από τον Ο.Γ.Α., αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε
την ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 14, σε συνδυασµό
µε τα άρθρα 7, 8, 27, 28 και 12, βάσει των ειδικότερων
ρυθµίσεων της επόµενης παραγράφου. 

2. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των
καταβαλλόµενων, έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του νόµου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιµες αποδοχές
λαµβάνεται υπόψη ο συντάξιµος µισθός επί του οποίου
υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντά-
ξιµος µισθός συνδέεται µε ασφαλιστικές κατηγορίες ή α-
σφαλιστικές κλάσεις ή µε τεκµαρτά ποσά, αυτός υπολο-
γίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιµή τους κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση ο συντάξιµος µισθός υπολογίζεται σε τρέ-
χουσες τιµές µε τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρµο-
γής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν µεσολα-
βήσει από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα εφαρµογής
της διάταξης αυτής.

Άρθρο 34 
Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλι-
σµένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος α-

σφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς για τον οποίο έχουν κατα-
βληθεί εισφορές. Για τους µισθωτούς ως χρόνος ασφά-
λισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλο-
νται εισφορές, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 
β. Ο λογιζόµενος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας των

πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσί-
ου, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νό-
µου αυτού.
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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 αναγνώριση
των πλασµατικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπε-
ται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται µε την κα-
ταβολή από τον ασφαλισµένο για κάθε µήνα αναγνωρι-
ζόµενου πλασµατικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς
ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως ά-
νω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές του α-
σφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους απα-
σχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38
και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδο-
χών του τελευταίου µήνα απασχόλησης προσαυξανόµε-
νων κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε
περίπτωση ελεύθερου επαγγελµατία, αυταπασχολούµε-
νου ή ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 40, η εισφορά υ-
πολογίζεται 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 α-
νωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δό-
σεις, όσοι είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται. Το πο-
σό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται
έκπτωση 15%. Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης
πλασµατικών χρόνων που θα υποβληθούν από τους ε-
λευθέρους επαγγελµατίες – αυταπασχολούµενους και
τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 40 του παρόντος
από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την
31.12.2016 θα υπολογιστεί επί του µηνιαίου εισοδήµα-
τός τους, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο ει-
σόδηµά τους του φορολογικού έτους 2015. Από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι ασφαλισµένοι που
συνταξιοδοτούνται, 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 ε-

ξαγοραστεί 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 ι-
σχύουν 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 ιδιό-
τητα, 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 α-
σφάλιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων και κλά-
δων 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 ε-
ντασσοµένων φορέων, τοµέων και κλάδων και συνεχί-
ζουν 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 α-
πασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων κλά-
δων και λογαριασµών. Χρόνος για τον οποίο έχουν κατα-
βληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόµενους
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαρια-
σµούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις α-
σφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον
Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επι-
στρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγρα-
φής.

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 τροποποι-
ηµένο 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. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών υπά-
γονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπαχθεί στην ασφά-
λιση των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών,
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 37
του ν. 4052/2012 (Α’ 41) όπως το άρθρο αυτό αντικατα-
στάθηκε 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
αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύµφωνα µε τις καταστατι-
κές διατάξεις των ως άνω ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, δηµιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην
ασφάλιση των εν λόγω ταµείων, τοµέων, κλάδων και λο-
γαριασµών.

2. Πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών είναι: 
α. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ

των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοι-
ας 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 παράγραφος
αυτή προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 75 του παρό-
ντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των
κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσο-
δο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία ή
άλλες γενικές διατάξεις. 
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές, για το ύ-

ψος των οποίων και τον τρόπο υπολογισµού τους εφαρ-
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µόζονται για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 οι ε-
πιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων τα-
µείων, 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 µε ε-
ντεύθεν 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 τον κλάδο εφάπαξ παροχών απονέµεται η ε-
φάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε κύρια
σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συ-
ντρέχουν οι απαιτούµενες χρονικές προϋποθέσεις από
τη νοµοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα εντασσό-
µενα ταµεία, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς κατά την
ηµεροµηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακοπής της α-
σφάλισης πριν από την ηµεροµηνία ένταξης, λαµβάνο-
νται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νοµοθεσία
που διέπει το τελευταίο ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαρια-
σµό ασφάλισης στον οποίο υπήρχε ασφάλιση και ισχύ-
ουν κατά την ηµεροµηνία ένταξης. Αν ο ασφαλισµένος
λαµβάνει σύνταξη από ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαρια-
σµό που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέµε-
ται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε
προσυνταξιοδοτική παροχή. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, η απαιτούµενη από καταστατικές διατάξεις
των εντασσόµενων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ταµείων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών, προϋπόθεση συνταξιοδότη-
σης από φορέα επικουρικής ασφάλισης για τη χορήγηση
εφάπαξ παροχής, παύει να ισχύει. 
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 ασφαλιστικού κινδύ-
νου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφάπαξ παροχή
στα πρόσωπα της οικογένειάς του, εφόσον συντρέχουν
οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανά-
του, του φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης στον ο-
ποίο 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 ε-
πιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα µε το κλη-
ρονοµικό τους δικαίωµα. Αν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω ε-
δάφια, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται την ε-
φάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει κατά
το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση
στον οικείο φορέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότε-
ρους του ενός φορείς) αυτή καταβάλλεται στους γονείς,
αδελφούς/ες του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το πο-
σοστό του κληρονοµικού τους δικαιώµατος.
Εάν ο ασφαλισµένος απεβίωσε µετά την επέλευση

του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, τότε
η εφάπαξ παροχή χορηγείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί κληρονοµικής διαδοχής.
γ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής

και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 
4. Το ποσόν της εφάπαξ παροχής µε την επιφύλαξη

των οριζοµένων στην παρ. 9 του παρόντος άρθρου, ισού-

ται 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 εφε-
ξής. 
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 α-

ποδοχών, το εφάπαξ βοήθηµα αποτελείται από το γινό-
µενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των συνταξίµων απο-
δοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, επί
του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και την
31.12.2013. Ως συντάξιµες αποδοχές νοούνται το πηλί-
κον της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών
που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία
από την αποχώρησή, εκ της υπηρεσίας, του έτη, οι οποί-
ες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υ-
πολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας, δια
του αριθµού των µηνών απασχόλησης που έχουν πραγ-
µατοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου, µε τον
περιορισµό του εδαφίου 1 της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 3232/2004.
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 ύ-
ψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Φορέα και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Εθνι-
κής Αναλογιστικής Αρχής.
Αν ο ασφαλισµένος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έ-

χει πραγµατοποιήσει απασχόληση σαράντα (40) τουλά-
χιστον µηνών, για τον προσδιορισµό των µηνιαίων συ-
ντάξιµων αποδοχών συνυπολογίζονται και οι αποδοχές
µηνών εργασίας της αµέσου προηγούµενης χρονικής
περιόδου µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των σαρά-
ντα (40) µηνών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου, αν

δεν συµπληρώνονται οι ανωτέρω µήνες, ο υπολογισµός
γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που
έχει πραγµατοποιηθεί.
ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύ-

ψους 4%, το εφάπαξ βοήθηµα αποτελείται από το γινό-
µενο του εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) των συ-
νταξίµων αποδοχών, στις οποίες έγιναν οι νόµιµες κρα-
τήσεις, επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης
έως και την 31.12.2013.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύ-

ψους διάφορου του 4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς, το
ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογι-
κά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους λαµβάνονται

υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες, βάσει των οποίων
καταβλήθηκαν εισφορές για εφάπαξ παροχή και ο χρό-
νος παραµονής σε καθεµία από αυτές για ολόκληρο το
χρόνο της ασφάλισής του έως 31.12.2013, όπως αυτές
έχουν διαµορφωθεί την 31.12 του προηγούµενου της υ-
ποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έτους. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από οικονοµική
έκθεση καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για ό-
σους αυτοτελώς απασχολούµενους η εισφορά τους δεν
προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας,
καθώς και κάθε άλλο θέµα που απαιτείται για την εφαρ-
µογή της περίπτωσης αυτής. 
β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιείται από

την 1.1.2014 και εντεύθεν: 
Για τους µισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούµενους

το τµήµα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη α-
σφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται µε βά-
ση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών
µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές

που καταβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής για κάθε α-
σφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες. Με βάση
την αρχή της ισοδυναµίας το ποσό της εφάπαξ παροχής
ισούται µε τη συσσωρευµένη αξία των εισφορών κατά
την ηµεροµηνία αποχώρησης. Η συσσώρευση των ει-
σφορών θα γίνει µε το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής,
το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία µεταβο-
λή των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων. 
γ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και

β΄ ισχύουν τα εξής:
Το τµήµα της απονεµόµενης εφάπαξ παροχής για τα έ-

τη ασφάλισης από 1.1.2014 και εντεύθεν προκύπτει από
τον παρακάτω τύπο:
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Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί µιας
βάσης υπολογισµού εισφορών, πρέπει αυτή να µετατρέ-
πεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βά-
ση εισφορών να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό

του ετήσιου πλασµατικού ποσοστού επιστροφής.
Αυτοί που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την

1.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από
δυο τµήµατα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά-
θε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 

5. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για
αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το ε-
πάγγελµα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της
διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κρίνονται βάσει των
διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ βοήθηµα µε το κα-
θεστώς του ν.103/1975 (Α΄ 167) για χρόνους ασφάλισης
µέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ί-
διοι, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για τους ασφαλισµένους στο καθεστώς του

ν. 103/1975 (Α΄ 167), µετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τοµέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του
Τ.Π.Δ.Υ., χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµατος
χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος µε το καθεστώς του
ν. 103/1975 (Α΄167) από τα Ν.Π.Δ.Δ. και από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυ-
θεί στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167), ο χρόνος α-
σφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε τα-
µείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας που εντάσ-
σεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µέχρι την ένταξή του σε αυτό και
ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µετά την ένταξή του σε αυτό.
Το εφάπαξ βοήθηµα, το οποίο δικαιούνται οι αποχω-

ρούντες ασφαλισµένοι, υπολογίζεται για όλο το χρόνο
υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975 έως
31.12.2013 και καταβάλλεται κατ΄ αναλογία από το νοµι-
κό πρόσωπο, στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός του ν.
103/1975 (Α΄ 167) και στον οποίο ήταν ασφαλισµένος ο
υπάλληλος την 31.12.2005 ή πριν την ηµεροµηνία αυτή
σε περίπτωση µετάταξης/µεταφοράς και το υπόλοιπο
ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστηµα α-
σφάλισης έως 31.12.2013 σε οποιοδήποτε ταµείο, το-
µέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας που εντάσσεται σε
αυτό. Ως συντάξιµες αποδοχές, για την εφαρµογή του
τρόπου υπολογισµού, όπως περιγράφεται στην παρ. 4
περίπτωση α. i. του άρθρου αυτού, νοούνται αυτές που έ-
λαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) ηµερολογιακά έ-
τη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστι-
κές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών
και το επίδοµα αδείας, δια του αριθµού των µηνών απα-
σχόλησης που έχουν πραγµατοποιηθεί εντός της χρονι-
κής αυτής περιόδου.
Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν από την α-

ποχώρηση από την υπηρεσία/εργασία, ως συντάξιµες α-
ποδοχές νοούνται αυτές ενός οµοιόβαθµου του ασφαλι-
σµένου µε τα ίδια χρόνια ασφάλισης του µε αυτόν κατά
τα πέντε (5) ηµερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου
της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, χωρίς να υ-
πολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας, δια
του αριθµού των µηνών απασχόλησης που έχουν πραγ-
µατοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.
Για το χρονικό διάστηµα µετά την 1.1.2014 το εφάπαξ

βοήθηµα υπολογίζεται και αποδίδεται από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε βάση τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄
της παρ. 4 του παρόντος.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων κε-
φαλαίων του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 (Α΄
167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθή-
µατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολεί-
πεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο ο λο-
γαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυ-
ψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολο-
γισµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλλή-
λων στο Δηµόσιο και σε καµιά περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ βοηθήµατος από υ-
πηρεσία, εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστη-
καν σε ταµείο, τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας
για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε
περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρο-
νται στην παρ. 4β, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει
τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται οι ατο-
µικές τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κιν-
δύνου µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση του φορέα
κύριας ασφάλισης (θετική ή απορριπτική απόφαση). 
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για
χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 η παροχή προκύπτει,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 9 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και την υπουργική α-
πόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 (Β΄ 1772).
Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµάτων από
1.1.2014 και εφεξής το ύψος του ποσού της παροχής
προκύπτει από τη συσσωρεµένη αξία των εισφορών
στην ατοµική µερίδα.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε
άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµοθε-
σίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο καταργείται. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του
ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που άρχισε
να ισχύει.

9. Ειδικότερα το εφάπαξ βοήθηµα που καταβάλλεται
στους δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Ε-
πικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Α-
ρωγής Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία»,
και τους µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλο-
βοηθείας Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αε-
ροπορίας, εφεξής «Ειδικοί Λογαριασµοί», καταβάλλεται,
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων
καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την
31.12.2014 υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις οικείες κατα-
στατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λογα-
ριασµών.

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση
µετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το µεν
χρόνο µετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύµφωνα
µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και
των Ειδικών Λογαριασµών, για το δε χρόνο µετοχικής
σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα µε την τεχνι-



κή βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων ει-
σφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το µαθη-
µατικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος. 

Άρθρο 36 
Παράλληλη ασφάλιση

1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενι-
κών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτι-
κή ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα ε-
παγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφα-
λιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον
παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της
πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες
δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. 

2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτηµένη
εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται, δραστηριό-
τητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γε-
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφά-
λιση ενός φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού ασφά-
λισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υ-
πέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) µηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38, για το εισόδηµα
που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρε-
σιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 39, για το εισόδηµα, εφόσον υπάρχει, α-
πό άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το οποίο εκδί-
δονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδεί-
ξεις επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν
εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39. 

3. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε φορέα, τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού από τους ε-
ντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή σε
δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογα-
ριασµούς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές. 

4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλι-
σµένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλο-
νταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε
δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογα-
ριασµούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά,
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τις προβλεπόµενες
εισφορές επί των αποδοχών τους και µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος και
δεύτερης σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν
το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµέ-
νου. 

5. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρµό-
ζεται το άρθρο 28 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος
που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται

µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεµία
ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξι-
µος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαµβά-
νοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον ει-
σφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρµόζονται ανα-
λόγως. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παρ. 5, έχουν
εφαρµογή από 1.1.2017. 

7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέ-
µατα του παρόντος.

8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονο-
µική περίθαλψη αφενός σε εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό και αφετέρου σε µη
εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα, κλάδο ή λο-
γαριασµό ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να επι-
λέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειο-
νοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλ-
λοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα που επι-
λέγει.

Άρθρο 37 
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1. Το άρθρο 18 εφαρµόζεται αναλόγως και στους α-
σφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη
των ακόλουθων παραγράφων. 

2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισµένων
του ιδιωτικού τοµέα καταβάλλεται µηνιαία εισφορά κατ’
αναλογία των προβλεπόµενων στα άρθρα 38, 39, 40. 
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός

καταβάλλει µηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης
και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής
εισφοράς εργαζόµενου - εργοδότη στο ύψος που έχει
διαµορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην
προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζε-
ται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των
οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το
τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή της υποχρε-
ωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοσµένων µε την ετήσια
µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από τον
Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλι-
σµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως εξ ολοκλήρου το
σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενης
αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για
την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειµένου περί αυτοαπασχολούµενων, το ποσο-

στό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά α-
σφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 39, για τους ασφαλισµένους που έχουν συµπλη-
ρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. Η εισφορά προαιρετικής
ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του µη-
νιαίου εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφα-
λιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από
την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρ-
µοσµένου µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υ-
πολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για πα-
ροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για πα-
ροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο
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προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει µηνιαίως εξ’ ο-
λοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκά-
στοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί
του εισοδήµατος όπως προβλέπεται για την κύρια σύ-
νταξη.
δ. Προκειµένου περί ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α., το πο-

σοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά α-
σφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 40, όπως αυτό διαµορφώνεται από 1.1.2022 και
εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζε-
ται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος επί
του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το
τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την διακοπή της υπο-
χρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρµοσµένου µε το µεικτό
περιθώριο κέρδους. Για παροχές ασθένειας σε είδος από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από τον
Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει µηνι-
αίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος
που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντι-
στοίχως 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 υ-
παγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992, 41 ΑΝ
1846/1951, 22 παρ. 1 του ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του
ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη κα-
ταργείται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ -ΠΟΡΟΙ - ΑΠΟΚΕΦΑ-

ΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 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 νόµου,
µε εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παρο-
χές λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς
αναπηρίας και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των α-
σφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδο-
τών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του Δηµο-
σίου 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 δεκαπλά-
σιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλε-
πόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω
των 25 ετών. 
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρµόζεται και

επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντο-
λής 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 ι-

σχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Το-
µέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων
του ΟΑΕΕ ως έµµισθοι ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την κα-
τηγορία αυτή των ασφαλισµένων, το ύψος της ασφαλι-
στικής 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 α-
σφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται α-
πό 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 ι-

σχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε-
ΤΑΑ και παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλµένοι, δι-

ευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι διοικητές εται-
ριών ή συνεταιρισµών εφόσον συνδέονται µε σχέση ε-
ξαρτηµένης εργασίας για τις εισπραττόµενες αµοιβές,
των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συνο-
λικού 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’ αποκο-
πή.
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 ει-
σόδηµα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής
υπηρεσιών. Στο εισόδηµα, από άσκηση ελεύθερου επαγ-
γέλµατος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπη-
ρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις επαγγελµατικής δαπά-
νης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρµοζοµένων, µη
εφαρµοζοµένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του άρ-
θρου 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 προ-
βλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ανα-
προσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να δια-
µορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην
ανωτέρω παράγραφο.

5. Δεν αναπροσαρµόζονται, και παραµένουν στο ύψος
που προβλεπόταν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
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ντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, που
εµπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της πα-
ραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµό Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2311/26.10.2015), 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 α-
ποκλειστικά και µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος εί-
τε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε
είδος. Στο ίδιο ύψος παραµένουν και οι αντίστοιχες ερ-
γοδοτικές εισφορές.

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 ι-
σχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται µηνιαίως
επί του βασικού µισθού που δεν µπορεί να είναι κατώτε-
ρος από τον προβλεπόµενο στην ισχύουσα ή την τελευ-
ταία 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 Α-
ναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νοµοθεσία του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, αναλόγως εφαρµοζοµένης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
οι απαιτούµενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισµό
των ποσοστών, οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συ-
στήµατα, η αναπροσαρµογή των ποσοστών των κατά την
παράγραφο 5 εξαιρούµενων κατηγοριών ασφαλισµένων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού.

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 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 άρθρο 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, ει-
δικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ί-
σχυαν 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 κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτό-
χρονα µε τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο µισθω-
τών υπηρεσιών µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µετα-
φέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία
τράπεζα στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών,
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δηµοσίου.

Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογρά-
φει σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 39 
Εισφορές αυτοπασχολουµένων 
και ελεύθερων επαγγελµατιών

1. α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλι-
στικής 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 κατα-
στατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρ-
χεται µηνιαίως σε ποσοστό 20%. 
β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλι-

σµένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υ-
πάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ει-
δικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους οικονοµολόγους ασφαλι-
σµένους στον Ο.Α.Ε.Ε., και εγγεγραµµένους στο Οικο-
νοµικό Επιµελητήριο, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλι-
στικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχε-
ται µηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη
από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσο-
στό 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 µηνιαίου
εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριό-
τητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος. Ως ε-
τήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη προσωπι-
κών εταιρειών νοείται, για την εφαρµογή του παρόντος,
το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού µερίσµατος της
εταιρίας δια του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε µέ-
λους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικού µερί-
σµατος τα µέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν
εισφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του πα-
ρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισµένων της περί-
πτωσης β΄της παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό
ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% µηνιαίας α-
σφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλι-
σης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόµενη επί
του µηνιαίου εισοδήµατος, σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, προσαυξηµένου κατά την ετήσια µεταβολή
µισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για
τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλε-
σµα, από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισµέ-
νου κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει
το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε
περίπτωση η οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου έως και το
έτος συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται
τα ειδικότερα θέµατα όσον αφορά στους κανόνες προσ-
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διορισµού της βάσης υπολογισµού εισφορών ανά επαγ-
γελµατική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο είσπρα-
ξης. 

3. Η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποί-
ας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό ει-
σφοράς 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 εισο-

δήµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 38. 

4. Διατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή µει-
ωµένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισµέ-
νους προερχόµενους από το Ε.Τ.Α.Α, κατά την πρώτη
πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από
1.1.2017.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται και για τους
υγειονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτω-
ση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε α-
ναστολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Δικηγό-
ρων. Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3. 

6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βά-
σει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα Ασφάλι-
σης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν, ανεξαρτή-
τως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις
προβλεπόµενες στις παραγράφους 1α, 2 και 3 ασφαλι-
στικές εισφορές.

7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο σχετικά µε τις εισφορές αυτοπασχολουµένων και
ελεύθερων επαγγελµατιών έχουν, πέραν των προσώπων
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής: 
α. Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κά-

θε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιω-
τικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά
δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσω-
πα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελµα-
τική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα)
β. Τα µέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. µε αντικείµενο επιχειρή-

σεως επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριό-
τητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι
κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
γ. Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο

σκοπός είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί
κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον είναι
κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των ε-
ταίρων
ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κε-

φαλαιουχικής Εταιρείας
8. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων

στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών

Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προ-
βλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ανα-
προσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να δια-
µορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανω-
τέρω παράγραφο.

9. Στους ασφαλισµένους της παρ. 1 του παρόντος άρ-
θρου, οι οποίοι αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών
και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους
προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο
πρόσωπα (φυσικά και νοµικά) εφαρµόζονται αναλογικά
ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπό-
χρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου
38 του παρόντος. 

10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10
ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµικών» (Α΄164), 6
του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων
(Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.88
(Β΄131), 4 του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ
(π.δ. 113/1987, Α΄65), 4 του β.δ. της 6/22.9.56 (Α’ 209), 4
του α.ν. 2682/1940 (Α’ 411), 37 του       ν. 4507/1966 (Α’ 71),
4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α’ 24), 7 παρ. Ζ΄ του
ν.4043/2012 (Α’ 25), καθώς και το π.δ. 197 της 6/14.4.89
(Α΄ 93) που προβλέπουν ένσηµα υπέρ της κοινωνικής α-
σφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δι-
καστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες καταργού-
νται. Οµοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως αναλογι-
κές εισφορές υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης, Πρόνοιας
και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Ταµείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των αναλογι-
κών δικαιωµάτων από τη σύνταξη συµβολαίων που ανα-
γράφονται στα άρθρα 115, 117 και 118 του       ν.
2830/2000. Τα καταργούµενα ποσοστά επί των αναλογι-
κών δικαιωµάτων των Συµβολαιογράφων στα κρατικά –
τραπεζικά συµβόλαια προσαυξάνουν αντιστοίχως τα πο-
σοστά υπέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου,
προς τον οποίο αποδίδονται, προκειµένου να διανεµη-
θούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώ-
δικα Συµβολαιογράφων. 

11. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.
καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοιβής
ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προ-
βλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου
προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος απο-
στέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατά-
σταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχο-
λούνται µε έµµισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβλη-
θεί µέσω ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα α-
ντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλι-
σµένου.
β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βά-

σει των ανωτέρω ρυθµίσεων υπολείπονται της εισφο-
ράς, ο ασφαλισµένος καταβάλλει την προκύπτουσα δια-
φορά σε χρήµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2042/1992.
γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερ-

βαίνουν την προβλεπόµενη µηνιαία εισφορά, δεν επι-
στρέφονται, αλλά συµψηφίζονται µε την ετήσια ασφαλι-
στική οφειλή του αντίστοιχου έτους.

12. Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει µε τις α-
σφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόµενη από τις



διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 εισφο-
ρά, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν.
4144/2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υ-
πέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων –
Κλάδος ασφαλισµένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καθώς
και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµε-
νων – Κλάδος ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και α-
ποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί εµµίσθων ασφαλισµένων που εκ
της ιδιότητάς τους ασκούν και ελευθέριο επάγγελµα οι
ως άνω εισφορές επιβάλλονται µόνον επί των µηνιαίων
αποδοχών τους. 

13. Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 40 χρόνια α-
σφάλισης, µε αίτησή τους µπορούν να καταβάλλουν, µει-
ωµένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούµε-
νοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα
επόµενα έτη ασφάλισης.

14. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι
ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει
των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλι-
σµένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής
στον ΟΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλισµέ-
νων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015
παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016.

15. Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλι-
στικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες
ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία
εισφορά των ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει
των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε
υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας
ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, Τοµέας Σύνταξης και Α-
σφάλισης Υγειονοµικών, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών),
όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015 παραµένουν
αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016, εξαιρουµένης της εισφο-
ράς που καταβαλλόταν για την ειδική προσαύξηση
ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και του κλάδου µονοσυνταξιούχων του
ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από την 1.1.2016.

16. Μέχρι την 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές
του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται
από τους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος ασφαλιστικούς φορείς. 

17. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώ-
µη του Δ.Σ.του Ε.Φ.Κ.Α., εξειδικεύονται οι κατηγορίες
αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών,
καθώς και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των κα-
τηγοριών αυτών, οι οποίοι µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύ-
ριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδο-
ση της Απόφασης αυτής η ασφάλιση και η καταβολή των
εισφορών συνεχίζει µε το καθεστώς που ίσχυε έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 40 
Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ

1. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδι-
κών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως
αυτοπασχολούµενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από
1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοι-
νωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύ-
ριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό κα-
θορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα α-
πό την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλ-
λη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Στην περίπτωση
οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης στην οποία α-
πασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορο-
λογητέο εισόδηµα καθενός από αυτούς λαµβάνεται το
κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως αυτό ορίζεται
στην παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του παρόντος άρθρου,
εκτός αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα είναι ανώτε-
ρο από το γινόµενο των µελών της εκµετάλλευσης επί
της ελάχιστης βάσης υπολογισµού της εισφοράς αναγό-
µενη σε ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση η εισφορά
ισούται για όλα τα µέλη της εκµετάλλευσης µε το πηλίκο
της διαίρεσης του εισοδήµατος προς τον αριθµό των µε-
λών της. 

2. Το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για
τους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 και τους µελλο-
ντικούς ασφαλισµένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε ποσοστό
20%, αυξανόµενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την
1.1.2022 ως εξής: 
α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της µηνιαίας

ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξά-
νεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε
ποσοστό 10%, επί των υφισταµένων κατά την δηµοσίευ-
ση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστι-

κές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της µηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί
του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία
βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο α-
σφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που α-
ναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτα-
του βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος για
τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς α-
ποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38. 
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των

µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέ-
ου εισοδήµατος διαµορφώνεται σε 14%. 
δ. Για το διάστηµα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το

ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαµορφώνε-
ται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019
αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως
31.12.2020 διαµορφώνεται σε ποσοστό 19%, από
1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαµορφώνεται σε ποσοστό
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19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαµορφώνεται στο
τελικό ποσοστό 20%. 

3. Στους ασφαλισµένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υ-
παγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγο-
νται, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατά-
ξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµα-
τικά ή πληθυσµιακά κριτήρια, εφαρµόζονται αναλογικά,
ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας ασφαλι-
στικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθµί-
σεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Το αυ-
τό ισχύει αναλογικά και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών
καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως
ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων κατα-
λυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµι-
κότητας έως και πέντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη την Ε-
πικράτεια, καθώς και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών κα-
ταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ι-
σχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων κατα-
λυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµι-
κότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, σε όλη
την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013. 

4. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πε-
νταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγρο-
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 µι-
σθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρί-
των χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλι-
στική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, ε-
φαρµοζοµένων 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 πρώην
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επεν-
δυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως
αυτά του αγροτουρισµού και την αγροβιοτεχνίας, στο
πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών της Ε.Ε. και χρηµατο-
δοτούνται 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 λιανοπωλη-
τές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθµίσεις των πα-
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρ-
µοζόµενων. 

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 υ-
πάγονται 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,
δασοπονίας, 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 επι-
χείρησης ή εκµετάλλευσης. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπά-
γονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. 

9. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συµ-
βουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέ-
ρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της
παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί
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, λο-
γίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλι-
στικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους
περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτω-
ση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έ-
τους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι ασφαλισµέ-
νοι αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. 

10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρ-
θρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ κατα-
βάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρα-
τικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµέ-
νο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο
σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς ορί-
ζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, ό-
πως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού.

11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.1140/81, του άρ-
θρου 2 του ν. 2458/1997, καθώς και της παρ. 7 υποπερί-
πτωσης ια΄ 6 του ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά στο ανώ-
τατο όριο ηλικίας καταργούνται.

12. Για τον προσδιορισµό του ασφαλιστέου εισοδήµα-
τος και άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυ-
τού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 41 
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης 

1. Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υ-
γειονοµικής περίθαλψης των µισθωτών και των λοιπών
κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του παρόντος νό-
µου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως
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αποδοχών και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για πα-
ροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφα-
λισµένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό
0,65% για παροχές σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βα-
ρύνει τον ασφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδό-
τη. 

2. Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υ-
γειονοµικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, των ανεξάρτητα απασχολούµενων, καθώς και των
λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 39, και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται
σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατός
τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολο-
κλήρου τους ασφαλισµένους και κατανέµεται κατά πο-
σοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 %
για παροχές σε χρήµα.

3. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλι-
σµένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπά-
γονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές
ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.,
καθώς και για τους οικονοµολόγους ασφαλισµένους στον
Ο.Α.Ε.Ε., και εγγεγραµµένους στο Οικονοµικό Επιµελητή-
ριο, η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας
υπολογίζεται το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς αντι-
στοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώ-
τατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Για τα ως άνω πρόσωπα, από την 1.1.2017, η ασφαλιστική
εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται για τα
δύο πρώτα χρόνια από την πρώτη τους υπαγωγή στην α-
σφάλιση σε ποσοστό 4,87% επί του ασφαλιστέου εισοδή-
µατος 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 υγειονοµι-
κής 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 τη δηµοσίευση του νόµου ασφαλι-
στικών κατηγοριών και κατανέµεται κατά ποσοστό 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 εισφο-

ρά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των προσώπων αυτών
ορίζεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισο-
δήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 4,39% για παρο-
χές σε είδος και ποσοστό 0,34% για παροχές σε χρήµα. 
γ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η ασφαλιστική εισφο-

ρά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό
5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµε-
ται κατά ποσοστό 5,42% για παροχές σε είδος και ποσο-
στό 0,42% για παροχές σε χρήµα.
δ. Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η ασφαλιστική εισφο-

ρά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό
6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµε-
ται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσο-
στό 0,50% για παροχές σε χρήµα. 

5. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την δηµο-

σίευση του νόµου µικρότερο ή µεγαλύτερο των οριζόµε-
νων στο άρθρο αυτό, αναπροσαρµόζεται ισόποσα ετη-
σίως µέχρι την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαµορ-
φωθεί στα ανωτέρω ποσοστά. 
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής 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 παράβο-
λο, στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς υ-
πέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδό-
τη από τα κατά τόπους Υποκαταστήµατα του Ε.Φ.Κ.Α., α-
πό τις συνεργαζόµενες µε τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υ-
ποκαταστήµατα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε καταβολή του οι-
κείου 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 από-
δειξη της σχετικής δαπάνης, µέχρι του ορίου που θα ορι-
στεί µε την απόφαση του εδαφίου 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 τηρηθεί 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, κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα
από γνώµη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

γροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης 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, ε-
λευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, καταβάλλονται
εντός των προβλεπόµενων από τις οικείες διατάξεις
προθεσµιών και, σύµφωνα µε την ισχύουσα µέχρι
31.12.2016 για κάθε φορέα διαδικασία.

2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφα-
λισµένων, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, που
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην α-
σφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των προ-
σώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτικά περιο-
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δικά διαστήµατα, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε εναρµόνιση µε την καταβολή των φό-
ρων. Εάν δεν εξοφληθούν εµπροθέσµως οι ασφαλιστι-
κές εισφορές θεωρούνται καθυστερούµενες και βαρύνο-
νται 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 ο-
ποία 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 ακο-
λούθως: 

«30. α) Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περί-
θαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ των συνταξιούχων που καλύπτο-
νται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ
καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του
καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρε-
θούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων κύριας ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ. 
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µίας κύριων

συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύ-
ψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµε-
νων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρε-
θούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010
(Α΄115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει.
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαµβά-

νουν σύνταξη και αποδοχές από µισθωτή εργασία ή από
άσκηση επαγγέλµατος ή απασχόλησης, καταβάλλεται
το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονοµικής
περίθαλψης επί της συντάξεως που λαµβάνουν, καθώς
και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του µηνιαίου
εισοδήµατός τους. 
β) Από την 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ

ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιού-
χων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος α-
πό τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόµενης επί του καταβαλλόµε-
νου ποσού της σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που
αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
επικουρικής ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ.
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της µίας επι-

κουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω πο-
σοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των κατα-
βαλλόµενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και α-
ντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικου-
ρικής Ασφάλισης του άρθρου 44, παρ.13 του
ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει.»

Άρθρο 45
Κοινό µητρώο εισφορών και φόρου εισοδήµατος

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης θεσπίζεται κοινό µητρώο των υπόχρεων κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήµατος

στο οποίο ενσωµατώνονται και εναρµονίζονται οι διαδι-
κασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωµής και βεβαίωσης
καταβολής του φόρου εισοδήµατος και των ασφαλιστι-
κών εισφορών. 

2. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί ε-
ντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικα-
σίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού µητρώου,
ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας, οι αρµοδιότητες των
εµπλεκόµενων φορέων, τοµέων και κλάδων οι προσαρ-
µογές στα πληροφοριακά συστήµατα και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης της
παραγράφου 1.

3. Από 1.7.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης
φύσεως προσωπικού του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
συµπεριλαµβανοµένων των δικαστών και δηµόσιων λει-
τουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύ-
σεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολου-
µένων στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση έµµισθης ε-
ντολής ή µίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπη-
ρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε µηνιαία βάση,
από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω Αναλυτικής Περιο-
δικής Δήλωσης.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και των συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται
οι κανόνες και οι διαδικασίες περιοδικής δήλωσης και
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η δοµή και το
περιεχόµενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ο
υπεύθυνος φορέας λήψης των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων, οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων,
τοµέων και κλάδων οι προσαρµογές στα πληροφοριακά
συστήµατα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 46 
Αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού 

υπολογισµού εισφορών

1. Με Προεδρικό Διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγυης, µπορεί να θεσπίζεται αντικειµενικό
σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού του ελάχιστου απαι-
τούµενου αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού εισφορών
για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά µήνα λει-
τουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστηµα και
ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες. Η προσδιοριζό-
µενη κατά το σύστηµα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχι-
στο οφειλόµενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά
µαχητό τεκµήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειµενι-
κό σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού για κάθε κατηγορία
επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των
δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την
εφαρµογή του παρόντος ειδικότερο ζήτηµα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχι-
στο τεκµαρτό ποσό είναι µεγαλύτερο από τα δηλωθέντα
από τον εργοδότη ηµεροµίσθια ο εργοδότης δύναται να
αµφισβητήσει τον υπολογισµό υποβάλλοντας εντός δι-
µήνου από την υποβολή της Α.Π.Δ. του αντίστοιχου δια-
στήµατος τους ισχυρισµούς του και κάθε αναγκαίο απο-



δεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αµφισβητηθεί ο
υπολογισµός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ερ-
γοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συµψηφίζεται µε ο-
φειλόµενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συ-
γκεκριµένων προσώπων αν διαπιστωθεί µεταγενέστερα
ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριµέ-
νου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης α-
πασχολεί εργαζόµενους µερικής απασχόλησης το επι-
πλέον ποσό δύναται επιπλέον να συµψηφισθεί µε το α-
παιτούµενο για τους ίδιους εργαζόµενους ποσό εισφο-
ρών για πλήρη απασχόληση.

3. Η καταβολή των ελάχιστων εισφορών βάσει του α-
ντικειµενικού συστήµατος της παρούσας παραγράφου
δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επι-
πλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και
ποινών αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την
προβλεπόµενη για την συγκεκριµένη κατηγορία επιχει-
ρήσεων. 

4. Το αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού
ρυθµίζεται µε βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισµού της
ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι ιδίως το
είδος της επιχείρησης, το µέγεθος της εγκατάστασης,
το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχιακή φύση της λει-
τουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γε-
ωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προ-
σωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταί-
ρους εργοδοτικής επιχείρησης.

Άρθρο 47
Μετοχικά Ταµεία 

1. Η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταµείο Πολι-
τικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού,
Αεροπορίας και Ναυτικού, αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άµυνας, χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από
τις καταθέσεις των µετόχων και από τα περιουσιακά
στοιχεία των ταµείων. Αποκλείεται οποιαδήποτε µετα-
φορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε εξαί-
ρεση τους πόρους έκτακτης χρηµατοδότησης των µερι-
σµάτων των εν δυνάµει µερισµατούχων, των οποίων οι
αιτήσεις εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου.

2. Η υποπερίπτωση Ε΄ της περίπτωσης 3 της υποπαρα-
γράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και η παρ. 2 του άρθρου 220 του
ν. 4281/2014 (Α’ 160) καταργούνται. 

Άρθρο 48 
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.

1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μετοχι-
κού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζε-
ται ίσο µε το άθροισµα (Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού µισθού επί το χρόνο συµµετοχής στην

ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο σε έτη, επί τον ετή-
σιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακό-
λουθο τύπο: Υποµέρισµα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,

β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συµµετοχής
στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθη-
κε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε
στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση από την περί-
πτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, ό-
πως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο σε
έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµ-
φωνα µε τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος µπορεί να δηµι-
ουργήσει περισσότερα υποµερίσµατα Μ.β ανάλογα µε
το κατά περίπτωση επίδοµα ή αποζηµίωση): Υποµέρισµα
Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = µηνιαίο

µέρισµα, Μ.α =α΄ υποµέρισµα, Μ.β = β΄ υποµέρισµα, ΒΜ
= βασικός µισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος
συµµετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο
διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε
στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση από την περί-
πτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, ό-
πως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενος σε
έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.

2. α) Ως βασικός µισθός (ΒΜ) για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξι-
µων αποδοχών του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, το ο-
ποίο αφορά τον βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρό-
νου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώ-
τον νοµίµως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του µετόχου,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρµογή του πα-

ρόντος άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων
αποδοχών του άρθρου 7 του παρόντος νόµου το οποίο
αφορά τις επιπλέον του βασικού µισθού (ΒΜ), λοιπές α-
ποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.) βάσει των ο-
ποίων κανονίσθηκε το πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας
ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα µε τις οικείες διατά-
ξεις και µε την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών
διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπό-
µενη κράτηση, σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της παρ. 1
του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και α-
ποδόθηκε.

3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζεται ε-
ντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόµενο του
ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο
των εκτιµώµενων ετήσιων εσόδων αφαιρουµένων των
διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέ-
χοντος έτους, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουρ-
γία ετήσιων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη
βάση.

4. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έ-
χουν εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την προηγούµενη της
δηµοσίευσης του παρόντος αναπροσαρµόζονται µε από-
φαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., µε βάση τον τύπο υπολογι-
σµού του µερίσµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού
µητρώου των µετόχων. 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της αναπροσαρµογής

αυτής αρχίζουν από 1.1.2016. Η διαφορά µεταξύ του
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προκύπτοντος από την αναπροσαρµογή νέου µερίσµα-
τος και του αθροίσµατος του προ της αναπροσαρµογής
παλαιού µερίσµατος και της προσωπικής διαφοράς της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η οποία δεν δια-
τηρείται, µε κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους
µερισµατούχους και παραµένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των
µελλοντικών γενεών µερισµατούχων του.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία µέχρι και τις

19.4.2005, ως βασικός µισθός (ΒΜ) για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός µισθός και
το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, µε βάση τα οποία πραγ-
µατοποιήθηκε νοµίµως ανά µερισµατούχο η προβλεπό-
µενη από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005 πρώ-
τη αναπροσαρµογή των µερισµάτων τους.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις

20.4.2005 µέχρι και τις 31.10.2011, για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου ως βασικός µισθός (ΒΜ) νο-
είται ο βασικός µισθός και το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας
που έφερε νοµίµως ο µέτοχος κατά την έξοδό του από
την υπηρεσία.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις

01.11.2011 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου το υ-
ποµέρισµα Μ.α καθορίζεται ίσο µε το άθροισµα των υπο-
µερισµάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν ως βασικό
µισθό (ΒΜ), για το διάστηµα υπηρεσίας έως 31.10.2011,
το βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας
που έφερε νοµίµως ο υπάλληλος την 31.10.2011 και, για
το διάστηµα υπηρεσίας από 1.11.2011 µέχρι και την έξο-
δο από την υπηρεσία, το βασικό µισθό και το τυχόν επί-
δοµα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο υπάλλη-
λος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως. 
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις

20.4.2005 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές
αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόµα-
τα, αποζηµιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και
αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση, σύµ-
φωνα µε την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26
του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του
Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθη-
κε.

5. Αποκλείεται ο καθορισµός κατώτατου ορίου µερί-
σµατος. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα ό-
σων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, µέχρι την προηγού-
µενη της δηµοσίευσης του παρόντος, τα οποία υπολογί-
στηκαν µε βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου µερί-
σµατος, αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»

2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως ι-
σχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Εάν ο µέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συ-
µπληρώσει το ελάχιστο όριο συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ.
για απονοµή µερίσµατος, σύµφωνα µε τις οικείες διατά-
ξεις, δικαιούται, εφάπαξ επιστροφή των ατοµικών του
κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συµµετοχής στο
ταµείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, δεν έχει αναγνωρί-
σει ή εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µέχρι
συµπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συµµετοχής και δεν
έχει επιτύχει την απονοµή συντάξεως ή µερίσµατος µε
την εφαρµογή των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του
ν. 3232/2004, όπως ισχύουν, µε το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απο-

νέµοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό. Μετά την εί-
σπραξη των κρατήσεων από το µέτοχο δεν εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου
συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι διατάξεις του
ν.δ. 4202/1961 (Α΄ 175) και του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ό-
πως ισχύουν, µε το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέµοντα είτε ως
συµµετέχοντα οργανισµό. 
β) Ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και ο τρόπος κατα-

βολής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουµένης περι-
πτώσεως καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ταµείου, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γε-
νικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης.
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζο-

νται σε µετόχους που αποµακρύνονται από την υπηρε-
σία µε οποιoδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση την περίπτωση
του θανάτου, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«1. Το δικαίωµα προς απονοµή µερίσµατος αρχίζει:
α) Για τους µετόχους από την εποµένη της διακοπής

της µισθοδοσίας του µετόχου.
β) Για τους χήρους/τις χήρες και τα ορφανά τέκνα του

εν υπηρεσία αποβιώσαντος µετόχου, από την εποµένη
του θανάτου του ή της διακοπής της µισθοδοσίας του
κατά περίπτωση.
γ) Για τους χήρους/τις χήρες και τα ορφανά τέκνα του

υπό µέρισµα µετόχου από την εποµένη της παρόδου τρι-
µήνου από την επέλευση του θανάτου του.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄114),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται µέρισµα εφόσον έχει συ-
µπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο
θανάτου του µετόχου. Εφόσον έχει συµπληρώσει το 52ο
έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαι-
ούται µέρισµα για διάστηµα τριών (3) ετών, µετά την πά-
ροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται
µέχρι τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
του/της. Εφόσον δεν έχει συµπληρώσει το 52ο έτος της
ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται µέρι-
σµα για διάστηµα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορι-
σµοί δεν εφαρµόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χή-
ρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα
που υπάγονται στιςν παραγράφους 5 και 6 του παρό-
ντος, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανί-
κανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά
ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του µερίσµατος παύ-
ει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάµο.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄114),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«5. Τα ορφανά τέκνα των µετόχων δικαιούνται µέρι-
σµα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαµα. Η ενηλικίωση ε-
πέρχεται µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Τα ορφανά τέκνα των µετόχων που φοιτούν σε ανώτα-

τες και ανώτερες σχολές της ηµεδαπής ή ισότιµες της
αλλοδαπής, δικαιούνται µέρισµα µέχρι το τέλος των
σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συµπλήρωση
του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαµα.
Το µέρισµα καταβάλλεται µε την προσκόµιση σε ετήσια
βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο



προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114),

όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξοµοιούνται και τα ενήλικα

άγαµα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανος για την άσκηση
βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και ά-
νω.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του
π.δ. 422/1981 (Α΄114), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ε-
ξής:

«Κατ` εξαίρεση, αποκτούν δικαίωµα µερίσµατος και τα
ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προη-
γούµενου άρθρου.»

8. Η πα. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), ό-
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«1. Τα µερίσµατα των κατονοµαζοµένων στην παρά-
γραφο 1 του προηγουµένου άρθρου δικαιούχων χή-
ρου/χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήµισυ του µερίσµα-
τος, το οποίο λάµβανε ή είχε δικαίωµα να λάβει ο απο-
βιώσας µέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε όγδοα αυτού
για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα
αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα
τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέ-
κνα.»

9. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή
τους για την απονοµή µερίσµατος, οφείλουν να επισυνά-
ψουν πιστοποίηση της αρµοδίας αρχής για την ηµέρα ε-
πέλευσης του θανάτου του δικαιούχου µετόχου, της
ταυτότητας του αιτούντος, του ονόµατος και της ηλικίας
των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η χήρα
δεν είχε διαζευχθεί.»

10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α΄125),
όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και
στους υπαλλήλους - µετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν
υποστεί µεταµόσχευση µυελού των οστών ή συµπαγών
οργάνων (καρδιά, πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας και νε-
φροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει πο-
σοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»

11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου 45
του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως ισχύουν, καθώς και κά-
θε άλλη καταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετι-
κά 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 µερί-
σµατα αυτά αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως αυτό α-
ντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο.

13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι µερί-
σµατος µέχρι την έναρξη εφαρµογής του παρόντος και
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή µερίσµατος,
σύµφωνα µε το π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως τροποποι-
είται 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, όπως αυτά ισχύουν, µε εξαί-
ρεση το ποσοστό 20% που αποτελεί έσοδο του προϋπο-
λογισµού του σώµατος επιθεώρησης εργασίας, σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011.

2. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποί-
ηση και εκµετάλλευση ακινήτων του Δηµοσίου ή των
Ν.Π.Δ.Δ. ή των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουµένων όσων έ-
χουν µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε-
ριουσίας Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε το
ν. 3986/2011, όπως ισχύει.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµο-
γή του παρόντος λεπτοµέρεια.

Άρθρο 50 
Ευθύνη διοικούντων προσώπων νοµικών προσώπων 

ή νοµικών οντοτήτων για ληξιπρόθεσµες 
οφειλές προς εργαζοµένους

1. Οι παράγραφοι 1, 2, και 4 του άρθρου 31 του
ν. 4321/2015 (Α΄32) εφαρµόζονται αναλογικά και για κά-
θε είδους ληξιπρόθεσµη και µη παραγεγραµµένη απαίτη-
ση των εργαζοµένων των νοµικών προσώπων ή νοµικών
οντοτήτων που πηγάζουν από τις συµβάσεις εξαρτηµέ-
νης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι µε αυτές και
έχουν επιδικασθεί µε εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις.

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 για την

προσωπική, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των
προσώπων της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις ληξι-
πρόθεσµων απαιτήσεων των εργαζοµένων των νοµικών
προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, οι οποίες πηγάζουν α-
πό τις συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας που έχουν συ-
νάψει οι πρώτοι µε αυτές, καταλαµβάνουν και απαιτή-
σεις γεγενηµένες πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυ-
τού, εάν η παραγραφή συµπληρώνεται µετά την έναρξη
ισχύος του.» 

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 «Εθνικός Φορέας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης», αποκαλούµενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.»,
το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης 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.
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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, περιέρ-
χονται στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εν γένει αρµοδιότητες που αφο-
ρούν στις συντάξεις του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 53, µε την επιφύλαξη των οριζο-
µένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέων
στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους ασφα-
λιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία
νοµοθεσία µε την προβλεπόµενη στο νόµο αυτόν χορή-
γηση: α) µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, ανα-
πηρίας και θανάτου στους ασφαλισµένους ή/και στα µέ-
λη της οικογενείας τους, β) παροχών ασθένειας σε χρή-
µα, γ) ειδικών προνοιακών επιδοµάτων και δ) κάθε άλλης
παροχής σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίστα-
ται 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 Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, καταρτίζεται ο Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α., µε τον ο-
ποίο ρυθµίζονται:
α. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές µο-

νάδες, η καθ’ ύλην και η κατά τόπον κατανοµή των αρµο-
διοτήτων των υπηρεσιών που τον συγκροτούν σε κεντρι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και θέµατα λειτουρ-
γίας και αρµοδιότητάς τους.
β. Οι αρµοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, οι επι-

χειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και οι αρµοδιότη-
τες των Τµηµάτων και λοιπών οργανικών µονάδων.
γ. Οι κλάδοι του προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθ-

µός και η κατανοµή των θέσεων του προσωπικού σε κλά-
δους 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. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν αιτιολογηµένης
γνώµης του τελευταίου, ορίζονται κατά περίπτωση τα
σχετικά µε την κάθε θέση ευθύνης αποδεκτά βασικά πτυ-
χία ή διπλώµατα, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και τυ-
χόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την πλή-
ρωση κάθε θέσης ευθύνης.
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 υπη-
ρεσίες ή οργανικές µονάδες του.
στ. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η

κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων θέ-
σεων 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 κατηγο-
ρίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων ένταξης υπηρετού-
ντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγο-
ρίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή συγχώνευση υφι-
σταµένων.
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 Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α., Διοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µετα-
ξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών. Η σύν-
θεση και οι λοιπές αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών
καθορίζονται µε την ίδια ως άνω απόφαση. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθο-
ρίζεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η α-
ποζηµίωση 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 θεραπεί-
ας, οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα αρµόδια όργανα
του άρθρου 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συντα-
ξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει. Τα ως άνω όργανα α-
ποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του Ε.Φ.Κ.Α. και διέπο-
νται από τις ισχύουσες διατάξεις εφαρµοζόµενες ανα-
λόγως. Αντίστοιχα, για υποθέσεις αρµοδιότητας των
λοιπών εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λο-
γαριασµών, στους οποίους προβλέπεται µέχρι την ως ά-
νω 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 Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εξακολουθούν να ε-
φαρµόζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισµός Ασφάλι-
σης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., στη βάση πορίσµατος Ε-
πιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω Υπουρ-
γό, καθώς και Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης 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 α-
σφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται,
σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 51 του πα-
ρόντος, οι παρακάτω φορείς, µε τους κλάδους, τοµείς
και λογαριασµούς τους, πλην των αναφερόµενων στο
Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:
Α. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Α-

σφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
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αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
αβ. Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
αγ. Λογαριασµός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

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

Υπαλλήλων.
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.
αβ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµε-

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
αγ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υ-

παλλήλων Τύπου.
αδ. Τοµέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
αε. Τοµέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικο-

νοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
αστ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλή-

λων Πρακτορείου Αθηνών.
αζ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλή-

λων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
αη. Τοµέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και

Θεσσαλονίκης.
αθ. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τη-

λεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρο.υ
βα. Λογαριασµός Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Ε-

φηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
βγ. Λογαριασµός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών

και Θεσσαλονίκης.
βδ. Λογαριασµός Δώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών. 
γ. Κλάδος Υγείας.
γα. Τοµέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλή-

λων Τύπου.
γβ. Τοµέας Υγείας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων

Πρακτορείων Αθηνών.
γδ. Τοµέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
γε. 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 Δη-

µοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
αβ. Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών

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

για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που συστάθηκε µε
το άρθρο 39 του ν. 4075/2012.
β. Κλάδος Υγείας.
βα. Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-

σίων Έργων.
ββ. Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών.
βγ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
βδ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
βε. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
βστ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
βζ. Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων.
βη. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Α..

Δ. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµα-
τιών (ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
αβ. Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρα-

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

του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961.
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του

ν. 2458/1997.
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
ΣΤ. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.), συµπεριλαµ-

βανοµένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Α-
νεργίας - 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.).
αβ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-

Η.Σ.Α.Π.).
αγ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-

ΗΛΠΑΠ).
αδ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ).
αε. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-

ΕΤΒΑ).
αστ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Εµπορικής Τρά-

πεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.).
αζ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστε-

ως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
αη. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Ε-

ταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
αθ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών

περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρµοδιότη-
τες, οι οποίες ασκούνται κατά τη δηµοσίευση του νόµου
από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσί-
ου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πο-
λιτικής 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 πρόνοι-
ας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παρο-
χές σε χρήµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου
πόρου του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως ε-
πικαιροποιήθηκε 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 ο-
ποίο 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..
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Άρθρο 54 
Κ.Ε.Α.Ο.

1. Από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α µεταφέρεται. και υπάγε-
ται 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. ε-
ποπτεύεται από το Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοι-
κητή 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 Αλλη-
λεγγύης που θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση της είσπρα-
ξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών.

Άρθρο 55 
Ασφαλιστέα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτι-
κά: 
α. Οι µέχρι την ένταξη ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι

και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών
των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογα-
ριασµών, καθώς και οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι
του Δηµοσίου και τα προστατευόµενα µέλη των οικογε-
νειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλι-
σµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω έ-

νταξη των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών α-
ναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλι-
στέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατι-
κών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόµενα µέ-
λη 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 α-

σφαλισµένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η
απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών, καθώς
και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που θεσµοθετείται υπέρ
αυτού.
β. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ

των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που ε-
ντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 56 του
παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση
των κεφαλαίων και των αποθεµατικών αυτών και κάθε
άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νό-
µου.

2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττο-
νταν από τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς του άρθρου 56 του παρόντος και απο-
δίδονταν σε τρίτους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογα-
ριασµούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον

Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιού-
χους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 57 
Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.

1. Όργανα διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής
και β) το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).

2. Συνιστάται στον Ε.Φ.Κ.Α. µία (1) θέση Διοικητή. Ο
Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτι-
κού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλ-
λοδαπής, µε εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικο-
νοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοι-
νωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή θητεία, µε δυ-
νατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω
διαδικασία.

3. Συνιστώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. δύο (2) θέσεις Υποδιοι-
κητών, ιδίων προσόντων µε το Διοικητή, πλήρους απα-
σχόλησης, οι οποίοι επιλέγονται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 4369/2016 και διορίζονται για τετραετή θη-
τεία. Με την απόφαση διορισµού ορίζονται οι Υποδιοικη-
τές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, α-
πόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή
και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που
προβλέπεται σε αυτήν. Κατά τα λοιπά, µε απόφαση του
Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. µεταβιβάζονται στους Υποδιοικη-
τές οι αρµοδιότητες που ασκούνται από αυτούς.

4. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. είναι ενδεκαµελές (11), συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου του α.ν. 1778/1951 (Α΄118 ) και των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α΄1), και α-
ποτελείται από:
α. Το Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. 
β. Τους Υποδιοικητές, µε τους αναπληρωτές τους.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προ-

τείνονται από τις Συµβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου
61 του παρόντος, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που θα οριστεί στην υπουργική απόφα-
ση της παραγράφου 3 του άρθρου 61.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδει-

κνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνοµο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
(Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλά-
δος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
(Π.Ο.Π.Σ.), µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που
δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, µε τον αναπληρωτή
του, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική έγγραφη
πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός επιλέ-
γει µεταξύ των προτεινοµένων από τα εν λόγω όργανα
συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων. 
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας

Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του,
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α.,
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ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α.,
µε τον αναπληρωτή του, Η επιλογή του εκπροσώπου των
υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων µε
καθολική, άµεση και µυστική ψηφοφορία. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι διαδικασίες της
ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το πνεύµα των διατάξεων του
ν. 1264/1982.
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γε-

νικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών,

προϊστάµενο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε τον αναπληρω-
τή του.
θ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέµα-

τα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται
από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του, ίδιων
προσόντων µε αυτόν. 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ., µε τους αναπληρω-

τές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως µε τετραετή θητεία.

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέ-
χρι του ορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από
ένα τρίµηνο από τη λήξη της.

6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου παρίσταται ο
αρµόδιος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρµό-
διος Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ανάλογα µε τη φύση
του συζητούµενου θέµατος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος
Τµήµατος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κω-
λύεται ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης. 
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου και

ανάλογα µε το θέµα που εισάγεται προς συζήτηση, παρί-
σταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συµβουλευτικής Επι-
τροπής, στην οποία εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός
χώρος.
Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του

Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε
πράξη του Διοικητή.

7. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5)
συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την
κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου.

8. Δεν διορίζεται ούτε µπορεί να αποτελεί µέλος του
Δ.Σ.: 
α. Ο µη συµπληρώσας το 25ο έτος της ηλικίας του. 
β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δηµόσιο λει-

τούργηµα. 
γ. Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση µε τον Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Ο διατελών βουλευτής. 
ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε σηµαντική συναλλακτική

σχέση µε τον Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Ο µη έχων ή ο οριστικώς απωλέσας την ιδιότητα, για

την οποία διορίσθηκε. 
ζ. Ο καθυστερών εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α..

Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης
των µελών του Δ.Σ. από το αξίωµά τους. Επιπλέον, λόγους
έκπτωσης αποτελούν και οι αναφερόµενοι στις περιπτώ-
σεις α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016.
Η έκπτωση επέρχεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

9. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαί-
ρεση δύνανται να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµ-
βάνονται στην ηµερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα
όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή
τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παρι-
στάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγου-
σας ανάγκης και συµφωνούν για τη συζήτησή τους. 

10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από
την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων,
κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άµεση επικύρωσή
τους. 

11. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του
Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τουλάχι-
στον µία (1) φορά το µήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης
τριών τουλάχιστον µελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρ-
τία µε την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) µελών. Το Συµ-
βούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
γνώµη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποια-
δήποτε αιτία µέχρι πέντε (5) µελών του Δ.Σ. δύναται αυ-
τό να συνεδριάζει και λαµβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι
όµως για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από
την έλλειψη του πέµπτου µέλους.

12. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του
σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστα-
νται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ή οι αναπλη-
ρωτές τους και εφόσον συµφωνούν στην πραγµατοποίη-
ση της συνεδρίασης. 

13. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλε-
κτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή
η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις α-
ναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συ-
νεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί
να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφά-
λειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των
Υποδιοικητών. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η µη-
νιαία αποζηµίωση των προσώπων που συµµετέχουν στο
Δ.Σ..

Άρθρο 58 
Συµβουλευτικές Επιτροπές 

1. Στον Ε.Φ.Κ.Α. συστήνονται και λειτουργούν Συµβου-
λευτικές Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συν-
δικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστηµονι-
κοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού
χώρου, ως εξής:
α. Συµβουλευτική Επιτροπή µισθωτών ιδιωτικού τοµέα.
β. Συµβουλευτική Επιτροπή µισθωτών δηµοσίου τοµέα.
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γ. Συµβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών υπαλλήλων
και σωµάτων ασφαλείας. 
δ. Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών.
ε. Συµβουλευτική Επιτροπή Δηµοσιογράφων και εργα-

ζοµένων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
στ. Συµβουλευτική Επιτροπή Επιστηµόνων.
ζ. Συµβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
η. Συµβουλευτική Επιτροπή Αγροτών.
2. Οι Συµβουλευτικές Επιτροπές του παρόντος άρθρου

επικουρούν το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. στο έργο του, και έχουν
ενδεικτικά τις εξής αρµοδιότητες: 
α. Τη συνδροµή προς το Δ.Σ. για τον καθορισµό της

δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λει-
τουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Την εισήγηση και την υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ.

για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περι-
ουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και για κάθε θέµα που αφορά τα έσο-
δα και τις παροχές του Φορέα.
γ. Την επεξεργασία και την εισήγηση προτάσεων προς

το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανι-
σµού του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Την ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο

Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
συγκρότηση, η σύνθεση, οι αρµοδιότητες των εν λόγω Ε-
πιτροπών, η διαδικασία ανάδειξης των δύο (2) εκπροσώ-
πων των ασφαλισµένων στο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

Άρθρο 59
Αρµοδιότητες Διοικητή

1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας

διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
β. Ασκεί τη διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. αποφασίζει για τα ζη-

τήµατα οργάνωσης και διαχείρισής του, διασφαλίζει και
φέρει την ευθύνη για την αποτελεσµατική και εύρυθµη
λειτουργία του Φορέα και την επίτευξη του σκοπού του.
γ. Μεριµνά για την εφαρµογή του συνόλου της νοµοθε-

σίας που διέπει τον Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Ασκεί την εποπτεία του Κ.Ε.Α.Ο..
ε. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο τα ζητήµατα

που απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση για τη βελτίωση της ορ-
γάνωσης και λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την τρο-
ποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως.

Με απόφασή του µπορεί να αναθέτει την αρµοδιότητα ε-
ξώδικης εκπροσώπησης του Φορέα σε µέλος του Δ.Σ. ή
δικηγόρο ή σε προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ-
θυνσης του Φορέα.
ζ. Αναθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νο-

µοθεσίας, µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκρι-
ση του αρµόδιου Υπουργού σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργα-
σίας, την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση έργων και την
παροχή υπηρεσιών για την αντιµετώπιση θεµάτων του
Ε.Φ.Κ.Α..
η. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συµβά-

σεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α., όπως και άλλου περιεχοµέ-
νου έγγραφα.

2. Ο Διοικητής µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει
στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να
υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή Διοικητή».

Άρθρο 60 
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες:
α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Ε.Φ.Κ.Α. προς

εκπλήρωση των σκοπών του.
β. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα ανα-

γκαία νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη των σκοπών
του Ε.Φ.Κ.Α., τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουρ-
γίας του, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
είσπραξης εσόδων και διαχείρισης εξόδων του Φορέα.
γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισο-

λογισµό κάθε οικονοµικού έτους, καθώς και τις απαιτού-
µενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού που απαιτού-
νται κατά την εκτέλεσή του.
δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα

µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε. Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων του Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση

µελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες
εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Διοικητή για την υπογρα-
φή των σχετικών συµβάσεων και αποφάσεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
ζ. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη α-

ξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. ή υπεράσπιση των συµφερόντων
αυτού.
η. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια προϊόντων

και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συµ-
βάσεων εκτέλεσης έργου.
θ. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση

συµβάσεων προµηθειών και µισθώσεων ή την παράταση
της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προ-
µηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, την κή-
ρυξη προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή µη
συµβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετι-
κών συµβάσεων.
ι. Αποφασίζει για την κατανοµή των θέσεων προσωπι-

κού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές
µονάδες, µετά από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µε βάση την αποστολή κάθε
οργανικής µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
ια. Αποφασίζει για τη συµµετοχή του προσωπικού σε

προγράµµατα εκπαίδευσης, ενηµέρωσης ή επιµόρφω-
σης.
ιβ. Μεριµνά και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για

την τήρηση του µητρώου ασφαλισµένων, εργοδοτών και
συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την τήρηση των
ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων.
ιγ. Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Διοικητή, τη διά-

θεση χρηµατικών ποσών από τα έσοδα του Ε.Φ.Κ.Α. για
δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεµινάρια
κ.λπ. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και
για δαπάνες που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων απο-
στολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων
στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµβάσεων ή στο
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προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συµβάσεων
αυτής της µορφής.
ιδ. Μεριµνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκ-

κρεµών υποθέσεων των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α.,
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.

2. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στον
Διοικητή ή στα µέλη αυτού ή σε Προϊσταµένους των οργα-
νικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. ορισµένες αρµοδιότητές του,
πλην των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1, ή το
δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή
Δ.Σ.».

Άρθρο 61 
Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών

1. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδι-
οικητών του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις ειδικών συµβούλων - συνερ-
γατών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:
α. τέσσερις (4) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και
β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή. 
2. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές,

την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύ-
ουσες διατάξεις περί των πολιτικών γραφείων των µελών
της Κυβέρνησης.

3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει και
µε απόσπαση υπαλλήλου του δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα όπως αυτός οριοθετήθηκε µε την παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, κατ’ ε-
φαρµογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30 του
ν. 1558/1985 (Α΄ 137). 

Άρθρο 62 
Διοικητική Οργάνωση

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του ο
Ε.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές µονά-
δες: 
α. Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή.
β. Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών.
γ. Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος.
δ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτε-

ρικών Υποθέσεων.
ε. Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων. 
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοι-

κητικής Υποστήριξης.
ζ. Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων. 
η. Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας.
θ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
ι. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
ια. Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων και

Εργοδοτών.
2. Σε όλες τις οργανικές µονάδες της παραγράφου 1,

πλην των οργανικών µονάδων των περιπτώσεων α΄, β΄και
γ΄, λειτουργούν Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας.

3. Επίσης, στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν:
α. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου.
β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 63 
Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή

Το Τµήµα Γραµµατείας του Διοικητή, το οποίο επικουρεί
αυτόν στο έργο του, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την επιµέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλε-

κτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου
του Διοικητή. 
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του µε τις υπηρεσια-

κές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., το προσωπικό και τους συλλό-
γους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοι-
νό γενικά.
γ. Το συντονισµό για το χειρισµό από τις αρµόδιες κατά

περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέµατος που αφορά τον κοινο-
βουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρ-
χές.
δ. Τη µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπι-

κών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ε-

νηµέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκό-
ντων του.
στ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

και την τήρηση των πρακτικών του.
ζ. Την επιµέλεια για την προµήθεια και διαχείριση υλι-

κών.

Άρθρο 64 
Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών

Το Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών επικουρεί τους Υ-
ποδιοικητές στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχει την
επιµέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των
σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινω-
νία τους µε τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τους συλλό-
γους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοι-
νό γενικά.

Άρθρο 65
Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος

1. Η Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος διαρθρώνεται α-
πό τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Ενοποίησης Μητρώων Ασφαλισµέ-

νων.
β. Τµήµα Ψηφιοποίησης Ασφαλιστικού Ιστορικού των Α-

σφαλισµένων.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράµµα-

τος κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Ενοποίησης Μητρώων Ασφαλισµέ-

νων.
αα. Η δηµιουργία και ο καθορισµός της µορφής του ενι-

αίου µητρώου ασφαλισµένων στον Ε.Φ.Κ.Α., που θα περι-
λαµβάνουν αντίστοιχα τους ασφαλισµένους στο Δηµόσιο
Τοµέα και στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς.
ββ. Ο προσδιορισµός και η αναλυτική καταγραφή των τε-

χνικών προδιαγραφών για τη µεταφορά όλων των ασφαλι-
σµένων, µε το ιστορικό ασφάλισής τους και τα λοιπά δεδο-
µένα στο ενιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α.. 
γγ. Η προετοιµασία και η µορφοποίηση των δεδοµένων

των ασφαλισµένων στη µορφή που απαιτείται από το κάθε
ασφαλιστικό ταµείο και το δηµόσιο για τη µεταφορά στον
Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η µεταφορά των µορφοποιηµένων δεδοµένων των

ασφαλισµένων και η ενοποίησή τους στο ενιαίο µητρώο
του Ε.Φ.Κ.Α. 
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εε. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας
ενηµέρωσης του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α. για τους
νέους ασφαλισµένους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα α-
πό άλλα συστήµατα πληροφορικής όπως λ.χ. το ΕΡΓΑ-
ΝΗ.
στστ. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικα-

σίας ενηµέρωσης του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α. για
τους νέους ασφαλισµένους µισθωτούς του δηµόσιου το-
µέα.
ζζ. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας

καταχώρησης στο ενιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α. για τους
µη µισθωτούς νέους ασφαλισµένους.
ηη. Η µεταφορά του µητρώου εργοδοτών από το Ι.Κ.Α.

– Ε.Τ.Α.Μ. στον Ε.Φ.Κ.Α..
θθ. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση

των διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγ-
χου της πληρότητας, της ακεραιότητας και της ορθότη-
τας των δεδοµένων του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ιι. Η δηµιουργία αναφορών µε στατιστικά δεδοµένα,

καθώς και η τακτική και έκτακτη αξιολόγηση της πορείας
και της διαδικασίας δηµιουργίας του ενιαίου µητρώου
του Ε.Φ.Κ.Α..
κκ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η τροποποίηση και η ε-

πικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τη δηµι-
ουργία του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α., την υλοποίη-
ση της διαδικασίας µεταφοράς δεδοµένων, την ενηµέ-
ρωση µε τα δεδοµένα των νέων ασφαλισµένων και τους
ελέγχους των δεδοµένων.
β. Τµήµα Ψηφιοποίησης Ασφαλιστικού Ιστορικού των

Ασφαλισµένων.
αα. Η µεταφορά, η καταχώριση και η ψηφιοποίηση του

ασφαλιστικού ιστορικού στον Ε.Φ.Κ.Α. όλων των ασφα-
λισµένων του Δηµοσίου και των εντασσοµένων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
ββ. Ο προσδιορισµός και η αναλυτική καταγραφή των

τεχνικών προδιαγραφών για τη µεταφορά του ασφαλι-
στικού ιστορικού από το σύστηµα ATLAS της ΗΔΙΚΑ
στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και από τα συστήµατα των εντασ-
σόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικών φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών.
γγ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η µεταφορά

των δεδοµένων του ασφαλιστικού ιστορικού από το σύ-
στηµα ATLAS της ΗΔΙΚΑ στον Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η µεταφορά

των δεδοµένων του ασφαλιστικού ιστορικού που βρίσκε-
ται στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και
λογαριασµούς σε ηλεκτρονική µορφή στον Ε.Φ.Κ.Α. .
εε. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας

καταχώρισης του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλι-
σµένων που βρίσκεται σε φυσική µορφή στους εντασσό-
µενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς.
στστ. Η καταχώριση του ασφαλιστικού ιστορικού των

ασφαλισµένων, το οποίο βρίσκεται σε φυσική µορφή
στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λο-
γαριασµούς, σύµφωνα µε τη διαδικασία καταχώρισης.
ζζ. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση

των διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγ-
χου της πληρότητας, της ακεραιότητας, και της ορθότη-
τας των δεδοµένων του ασφαλιστικού βίου του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ηη. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση

της διαδικασίας συµπλήρωσης των κενών και διόρθωσης
πιθανών σφαλµάτων µε αυτόµατο ή µη τρόπο ή/και µε τη

συµµετοχή των ασφαλισµένων. 
θθ. Η δηµιουργία αναφορών µε στατιστικά δεδοµένα,

καθώς και η τακτική και έκτακτη αξιολόγηση της πορείας
και της διαδικασίας ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού ι-
στορικού. 
ιι. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η τροποποίηση και η επι-

καιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής, όπου απαιτείται
για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού στο ε-
νιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α., για την υλοποίηση της διαδι-
κασίας µεταφοράς δεδοµένων και τους ελέγχους αυτών.

Άρθρο 66 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλου-
θες:
α. Ο εσωτερικός Έλεγχος. 
β. Ο έλεγχος εσωτερικών υποθέσεων.

Άρθρο 67
Γενικές Διευθύνσεις 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων του
Ε.Φ.Κ.Α.  έχει ως σκοπό:
α. Τον προσδιορισµό, την καταγραφή, την εφαρµογή

και την παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των
εισφορών ασφάλισης των µισθωτών του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέων.
β. Τον προσδιορισµό, την καταγραφή, την εφαρµογή

και την παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των
εισφορών ασφάλισης για τους µη µισθωτούς ασφαλι-
σµένους των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
γ. Την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των υπα-

γόµενων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων.
δ. Την επεξεργασία των δεδοµένων και τη διενέργεια

όλων των τακτικών, περιοδικών και έκτακτων ελέγχων α-
σφάλισης. 
ε. Τους ελέγχους για ανασφάλιστη εργασία, την εφαρ-

µογή των διαδικασιών ασφάλισης, την καταβολή των α-
σφαλιστικών εισφορών και γενικότερα της εισφοροδια-
φυγής, µε στόχο τη συµµόρφωση και τη βελτίωση της
συµµόρφωσης των ασφαλισµένων και των εργοδοτών. 
στ. Την εκπόνηση µελετών και στατιστικών αναλύσε-

ων, καθώς και τη δηµιουργία περιοδικών αναφορών µε
στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τις εισφορές και
τους ελέγχους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Δι-
οικητικής Υποστήριξης έχει ως σκοπό την εποπτεία της
οµαλής λειτουργίας όλων των οικονοµικών µονάδων του
Ε.Φ.Κ.Α. και την άσκηση των αρµοδιοτήτων οικονοµικού
ενδιαφέροντος, την ευθύνη για τη χρηστή δηµοσιονοµι-
κή διαχείριση του φορέα, και ιδίως:
α. Την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου γενικού

προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και τη λογιστική αποτύ-
πωση των δραστηριοτήτων του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το
νόµο. 
β. Την οικονοµική διαχείριση του Ε.Φ.Κ.Α., την παρα-

κολούθηση και πραγµατοποίηση των πάσης φύσεως δα-
πανών, καθώς και την υποβολή των προβλεποµένων δη-
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λώσεων.
γ. Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του

Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τη διαχείριση του ενεργητικού, καθώς και της κινη-

τής και της ακίνητης περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και

τη συντήρηση των υποδοµών.
στ. Τη διενέργεια κάθε είδους προµηθειών και τη δια-

χείριση των αναλώσιµων και µη υλικών.
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου πα-

γίων και αναλωσίµων.
η. Την παροχή νοµικής υποστήριξης προς τις υπηρε-

σίες και τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α..
θ. Το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας

των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την εισήγηση και
έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευ-
ση και κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση

ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο
ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ια. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης

έργου.
ιβ. Την τήρηση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου εισερχό-

µενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας του Ε.Φ.Κ.Α.. 
3. Η Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων έχει ως

σκοπό:
α. Την απονοµή συντάξεων προς τους ασφαλισµένους

του Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς δικαιούχους λόγω θανά-
του κ.λπ..
β. Την απονοµή λοιπών παροχών που απορρέουν από

την κύρια σύναξη προς τους δικαιούχους.
γ. Την απονοµή συντάξεων σε ασφαλισµένους, των ο-

ποίων τα δικαιώµατα σύνταξης απορρέουν από χώρες ε-
ντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. Το χαρακτηρισµό ατυχηµάτων ως εργατικών και την

απονοµή συντάξεων λόγω εργατικών ατυχηµάτων.
ε. Τη διευθέτηση ζητηµάτων, την επίλυση διαφορών

και την εξέταση και αντιµετώπιση αιτηµάτων και διοικητι-
κών προσφυγών σχετικά µε συνταξιοδοτικά θέµατα.
στ. Την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων των δι-

καστηρίων της χώρας, καθώς και του δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ζ. Την παροχή του απαραίτητου τεκµηριωτικού υλικού

προς τη νοµική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για την εκπροσώ-
πηση της υπηρεσίας και την υποστήριξη στα ποινικά και
διοικητικά δικαστήρια και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των υποθέσεων που αφορούν ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά θέµατα.
η. Την επιµέλεια για την τήρηση και τη διαρκή ενηµέ-

ρωση του µητρώου συνταξιούχων.
θ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση

ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο
ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έρ-

γου.
4. Η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας έ-

χει ως σκοπό:
α. Τη συγκέντρωση δεδοµένων µε κάθε πρόσφορο

τρόπο για την πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων
και µελετών σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής στους ερ-
γασιακούς χώρους, την αξιολόγηση των κινδύνων, την

ασφάλεια και τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων µε
µεγάλη επικινδυνότητα για την υγεία των ασφαλισµέ-
νων.
β. Τη διατύπωση προτάσεων για την ένταξη ή µη έντα-

ξη δραστηριοτήτων στην κατηγορία των βαρέων και αν-
θυγιεινών.
γ. Την ενηµέρωση, µε αποστολή εκπροσώπων στους

χώρους εργασίας, των ασφαλισµένων και των εργοδο-
τών σχετικά µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο επί θεµά-
των υγείας και ασφάλειας µε σκοπό την πρόληψη εργα-
τικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.
δ. Την απονοµή επιδοµάτων ασθένειας, µητρότητας,

τοκετού και κάθε άλλης παροχής υγείας σε χρήµα, κα-
θώς και επιδοµάτων ανεργίας και δώρου, όπου αυτά
προβλέπονται.
ε. Την απονοµή και την παρακολούθηση συντάξεων

λόγω ανικανότητας προς εργασία. 
στ. Τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη

στελέχωση περιφερειακών επιτροπών ιατρικής αξιολό-
γησης των αιτηµάτων για σύνταξη λόγω ανικανότητας
και για παροχή επιδοµάτων ασθένειας, µητρότητας, το-
κετού κ.λπ..
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου α-

ναπήρων.
η. Τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των αποτελεσµά-

των των υγειονοµικών επιτροπών και υλοποίηση των α-
παιτούµενων ενεργειών που απορρέουν από αυτές.
θ. Την πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων για

την αξιολόγηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των απο-
τελεσµάτων των υγειονοµικών επιτροπών, ώστε να δια-
τυπώνονται προτάσεις οµοιόµορφης αντιµετώπισης των
περιστατικών κατά την αξιολόγηση. Επιπλέον διατύπω-
ση προτάσεων και συνεργασία µε τους εργοδότες και
τους εργαζόµενους για την πρόληψη και την αποκατά-
σταση.
ι. Την διευθέτηση ζητηµάτων, την επίλυση διαφορών

και την εξέταση και αντιµετώπιση αιτηµάτων και διοικητι-
κών προσφυγών σχετικά µε θέµατα παροχών σε χρήµα
για τα οποία απαιτείται ιατρική γνωµάτευση.
ια. Την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων των δι-

καστηρίων της χώρας, καθώς και του δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ. Την παροχή του απαραίτητου τεκµηριωτικού υλικού

προς τη νοµική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για την εκπροσώ-
πηση της υπηρεσίας και την υποστήριξη στα ποινικά και
διοικητικά δικαστήρια και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται ιατρική
γνωµάτευση.
ιγ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση

ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο
ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιδ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έρ-

γου.
5. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης έχει

ως σκοπό:
α. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α., κα-

θώς και δεδοµένων από κάθε άλλη εγχώρια και αλλοδα-
πή πηγή για την πραγµατοποίηση στατιστικών και οικο-
νοµικών αναλύσεων και µελετών. 
β. Την εκπόνηση και την επικαιροποίηση του στρατηγι-

κού σχεδιασµού του Ε.Φ.Κ.Α.. 
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γ. Την έκδοση αναφορών και δελτίων σε τακτά χρονι-
κά διαστήµατα για την ενηµέρωση των υπηρεσιών του
E.Φ.Κ.Α., καθώς και άλλων φορέων και υπηρεσιών και
των πολιτών για το έργο του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τη σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για

το έργο του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Την κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού προ-

γραµµατισµού δράσης, την εκπόνηση και επικαιροποίηση
επιχειρησιακών σχεδίων για την υλοποίησή του, καθώς
και την παρακολούθηση της υλοποίησής του σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
στ. Την οργάνωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς

και την εκπόνηση µελετών για την ανάπτυξη, τη βελτίω-
ση και την προσαρµογή της οργανωτικής δοµής του
Ε.Φ.Κ.Α. στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
ζ. Τη διαχείριση, την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση

της οργανωτικής δοµής, της επιχειρησιακής λειτουργίας
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη διαχείριση και επικαιροποίη-
ση της ροής εργασιών.
η. Την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επικαιροποίηση

των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. προς τους α-
σφαλισµένους και εργοδότες. 
θ. Την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του έργου

Ε.Φ.Κ.Α. µε σύστηµα δεικτών µέτρησης της ποιότητας
και της αποδοτικότητας.
ι. Τη µέτρηση και αξιολόγηση του βαθµού συµµόρφω-

σης των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.
ια. Τις διεθνείς σχέσεις, την παρακολούθηση, τη µελέ-

τη, την αξιοποίηση προτάσεων, µελετών και εκθέσεων
εγχωρίων και διεθνών φορέων και τη προετοιµασία προ-
τάσεων για διεθνείς συµφωνίες.
ιβ. Τη συνεργασία και την επικοινωνία µε άλλους εγ-

χώριους και διεθνείς φορείς και υπηρεσίες.
ιγ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση

ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο
ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιδ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έρ-

γου.
6. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών έχει ως σκοπό:
α. Τη διαρκή παρακολούθηση και µελέτη των εξελίξε-

ων στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
β. Την εκπόνηση και τη διαρκή επικαιροποίηση στου

στρατηγικού σχεδίου του Ε.Φ.Κ.Α. µε αντικείµενο τις υ-
ποδοµές πληροφορικής, τις υποδοµές δικτύων και τις υ-
ποδοµές των επικοινωνών.
γ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέµατα α-

σφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και ασφαλούς
επικοινωνίας, καθώς και ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η
εφαρµογή της πολιτικής ασφάλειας στα συστήµατα πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση,

τη συντήρηση, και την επικαιροποίηση και την απρόσκο-
πτη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και επι-
κοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση,

τη συντήρηση, και την επικαιροποίηση των εφαρµογών
πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Τον προσδιορισµό των αναγκών και των προδια-

γραφών για την προµήθεια εξοπλισµού και εφαρµογών
πληροφορικής και επικοινωνιών.

ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου εξο-
πλισµού και εφαρµογών της πληροφορικής και των επι-
κοινωνιών. 
η. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη διαρκή υποστήριξη

και τη συντήρηση των βάσεων δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και το σχεδιασµό και εφαρµογή των κανόνων ακε-
ραιότητας και ασφαλούς διαφύλαξης των δεδοµένων. 
θ. Την περιοδική και έκτακτη συντήρηση των υποδο-

µών πληροφορικής, δικτύων και επικοινωνιών.
ι. Την περιοδική και έκτακτη συντήρηση και επικαιρο-

ποίηση των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ια. Τη διαρκή υποστήριξη των χρηστών των συστηµά-

των και των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ιβ. Την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των πολι-

τών και των επιχειρήσεων στα συστήµατα πληροφορικής
για την υποβολή δηλώσεων και αιτηµάτων, καθώς και για
την ενηµέρωσή τους µε τα δεδοµένα τα οποία τους αφο-
ρούν. 
ιγ. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την

υποστήριξη της ροής εργασιών.
ιδ. Την τήρηση του Φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου

εγγράφων του Ε.Φ.Κ.Α..
ιε. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση

ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο
ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιστ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης

έργου.
7. Η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων

και Εργοδοτών έχει ως σκοπό:
α. Το σχεδιασµό, τον προσδιορισµό, την ανάπτυξη, την

εκπόνηση του σχεδίου ροής εργασιών και την υποστήρι-
ξη της λειτουργίας των περιφερειακών και των τοπικών
υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων που αφορούν το

έργο των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών µε σκο-
πό τη µελέτη και την αξιολόγηση για τον προσδιορισµό
των αναγκών σε υποδοµές και προσωπικό, καθώς και τον
επαναπροσδιορισµό του πλήθους και του µεγέθους των
υπηρεσιών και την επικαιροποίηση του σχεδίου ροής ερ-
γασιών.
γ. Τη διαρκή παρακολούθηση της ροής εργασιών των

περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών, ώστε να ε-
ντοπίζονται εγκαίρως και να αντιµετωπίζονται έκτακτες
καταστάσεις. 
δ. Το σχεδιασµό, τη δηµιουργία, τη στελέχωση και τη

λειτουργία υπηρεσιακής µονάδας, της οποίας αποστολή
θα είναι η προσωρινή ενίσχυση µε εξειδικευµένο προσω-
πικό των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών για
την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. 
ε. Την παροχή υποστήριξης και οδηγιών προς τις περι-

φερειακές και τοπικές υπηρεσίες.
στ. Την επιµέλεια για την τήρηση, τη διαρκή ενηµέρω-

ση και τις µεταβολές των µητρώων των ασφαλισµένων
και των εργοδοτών.
ζ. Την παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας

για θέµατα ασφάλισης, καθώς και τη χορήγηση ασφαλι-
στικής ικανότητας και ενηµερότητας. 
η. Την αντιµετώπιση και επίλυση διαφορών σε θέµατα

ασφάλισης.
θ. Τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρου για την εξ

αποστάσεως ενηµέρωση των πολιτών για όλα τα θέµατα
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αρµοδιότητας του Ε.Φ.Κ.Α. (contact centre). 
ι. Τις δηµόσιες σχέσεις και την επικοινωνία για την

προβολή και την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέ-
ρει ο Ε.Φ.Κ.Α. προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
καθώς και των ωφελειών που απορρέουν από τις υπηρε-
σίες αυτές.
ια. Το σχεδιασµό, την επικαιροποίηση και τη διαρκή υ-

ποστήριξη του διαδικτυακού τόπου υποβολής αιτηµάτων,
υποβολής δηλώσεων, επικοινωνίας και ενηµέρωσης του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη στατιστική παρακολούθηση όλων
των δεδοµένων για τη ροή εργασιών µέσω του διαδι-
κτυακού τόπου.
ιβ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση

ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο
ως την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιγ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έρ-

γου σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.

Άρθρο 68 
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Δι-
οικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης. 
β. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού.
γ. Διεύθυνση Προµηθειών.
δ. Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών.
ε. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Α-

νάγκης (ΠΣΕΑ).
στ. Αυτοτελές Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλο.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης συγκροτείται

από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού. 
β. Τµήµα Λογιστηρίου.
γ. Τµήµα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας.
δ. Τµήµα Εκτέλεσης Δαπανών.
ε. Τµήµα Εποπτείας και Ελέγχου Δαπανών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Δια-

χείρισης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού.
αα. Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση, τροποποίηση και η α-

ναµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α.
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

ββ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολο-
γισµού και της διαχείρισης των δαπανών, σύµφωνα µε
τους τεθέντες δηµοσιονοµικούς στόχους και η αιτιολο-
γηµένη εισήγηση για την αναµόρφωσή του κατά τις εκά-
στοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες. 

γγ. Η επιµέλεια για την κατανοµή των πιστώσεων του
προϋπολογισµού και τη µεταφορά τους στις υπηρεσια-
κές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α..

δδ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων.
εε. Η κατανοµή των συνεισπραττόµενων εσόδων σε

τρίτους δικαιούχους.
στστ. Η συλλογή, επεξεργασία δηµοσιονοµικών στοι-

χείων, η εκπόνηση σχετικών αναλύσεων και η σύνταξη
αναφορών.

ζζ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών
στοιχείων της Διοίκησης και των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..

ηη. Η µέριµνα για τη συστηµατική ενηµέρωση της Δι-
εύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης µε όλα τα στοιχεία
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
β. Τµήµα Λογιστηρίου
αα. Η επιµέλεια της οργάνωσης, συντονισµού και επο-

πτείας όλων των οικονοµικών υπηρεσιών των µονάδων
του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η κατάρτιση και ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου.
γγ. Η τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Ταµείου των

κλάδων Κύριας Ασφάλισης, Παροχών σε Χρήµα και Α-
νεργίας, η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που
προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των αναλύσε-
ων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν.
δδ. Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισµού και απολογι-

σµού του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η υποβολή των κατά νόµο δηλώσεων και στοιχείων

στην αρµόδια φορολογική αρχή.
στστ. Η επιµέλεια της απόδοσης των εισφορών και

κρατήσεων υπέρ των δικαιούχων οργανισµών, καθώς και
του φόρου και χαρτοσήµου υπέρ του Δηµοσίου.
ζζ. Η µέριµνα για την συµφωνία των πάσης φύσεως

λογαριασµών (τραπεζών, υπολόγων κ.λπ.). 
ηη. Ο έλεγχος των ταµειακών παραστατικών. Ο έλεγ-

χος και η συµφωνία των µηνιαίων αντιγράφων λογαρια-
σµών του Ε.Φ.Κ.Α. και Τραπεζών (EXTRAIT) και η ανάλυ-
ση της χρέωσης και πίστωσης τους µε βάση τα σχετικά
δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου - εξόδου.

θθ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του ετήσιου τακτικού
ελέγχου για την έγκριση του ισολογισµού.

ιι. Η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του
Ε.Φ.Κ.Α. και η µέριµνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίη-
σή τους.

κκ. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση των κανονιστικών
διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρµογή δια-
τάξεων λογιστικοοικονοµικού περιεχοµένου. 

λλ. Η τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου
του λογιστηρίου. 
γ. Τµήµα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας
αα. Η µέριµνα για µισθοδοσία του πάσης φύσεως προ-

σωπικού του Ε.Φ.Κ.Α. και η χορήγηση ατοµικών δελτίων
µισθοδοσίας.

ββ. Η τήρηση του µισθολογικού µητρώου του προσω-
πικού όλων των κατηγοριών. Η υλοποίηση της µισθολο-
γικής εξέλιξης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νο-
µοθεσία, η χορήγηση βεβαιώσεων µισθολογικού περιε-
χοµένου, κρατήσεων και εισφορών.

γγ. Η εκκαθάριση των αποδοχών του πάσης φύσεως
προσωπικού, των εκτός έδρας αποζηµιώσεων και εξό-
δων κίνησης, των επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών,
και εν γένει των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων του προ-
σωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των αµοιβών από
Συµβούλια και Επιτροπές.

δδ. Η µέριµνα για την απόδοση των πάσης φύσεως
κρατήσεων, εισφορών, φόρου, κράτηση προστίµων, χαρ-
τοσήµου, διατροφών κ.λπ. ή καταλογισµών.

εε. Η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό, ε-
πιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υπο-
χρεώσεων αυτού προς το Ε.Φ.Κ.Α., και η έκδοση των
σχετικών παραστατικών.

στστ. Η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτι-
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κής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δά-
νεια σε υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α..

ζζ. Η εκτέλεση της εξαγοράς προϋπηρεσιών του προ-
σωπικού.
δ. Τµήµα Εκτέλεσης Δαπανών
αα. Η ενταλµατοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών

του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του
Ε.Φ.Κ.Α., η έκδοση των λογιστικών παραστατικών που α-
φορούν σε οικονοµικές πράξεις και η τήρηση και παρα-
κολούθηση των αντίστοιχων λογαριασµών.

ββ. Η παρακολούθηση των χρηµατικών υπολοίπων, η
µέριµνα για τον εφοδιασµό των Τραπεζών που έχουν τα-
µειακή διαχείριση µε τα αναγκαία χρηµατικά ποσά, η πα-
ραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών πληρωµής των
παροχών και δαπανών που αποστέλλονται από τις τρά-
πεζες.

γγ. Η µέριµνα για την κανονική είσπραξη των κοινωνι-
κών πόρων, των επιχορηγήσεων, της κάθε µορφής κρατι-
κής χρηµατοδότησης και η αποστολή εγγράφων αρµο-
δίως για την είσπραξη των οφειλόµενων ποσών.

δδ. Η εκτέλεση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
του Ε.Φ.Κ.Α. από την εφαρµογή των διατάξεων για τη
διαδοχική και διακρατική ασφάλιση.

εε. Η πληρωµή και έκδοση των σχετικών παραστατι-
κών των αποδοχών του προσωπικού, των εκτός έδρας α-
ποζηµιώσεων και εξόδων κίνησης, των επιδοµάτων και
πρόσθετων αµοιβών, και εν γένει των πάσης φύσεως α-
ποζηµιώσεων του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων
και των αµοιβών από Συµβούλια και Επιτροπές.

στστ. Η µέριµνα για την είσπραξη επιδικασθεισών δα-
πανών και πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς το
Ε.Φ.Κ.Α..

ζζ. Η κίνηση και παρακολούθηση των τραπεζικών λο-
γαριασµών (σε ταµειακό επίπεδο καθηµερινά).
ε. Τµήµα Εποπτείας Ελέγχου Δαπανών:
αα. Ο έλεγχος για την πραγµατοποίηση των εν γένει

δαπανών και υποχρεώσεων του κλάδου Κύριας Ασφάλι-
σης και Λοιπών Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..

ββ. Η εποπτεία της εκκαθάρισης των πάσης φύσεως
δαπανών του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Πα-
ροχών του Ε.Φ.Κ.Α.. 

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού συγκροτείται
από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Μητρώου, Διοίκησης και Ανάπτυξης.
β. Τµήµα Σταδιοδροµίας και Εξέλιξης.
γ. Τµήµα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
δ. Τµήµα Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Διαδικασιών

και Υποθέσεων.
ε. Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών

Οργάνων
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-

µικού κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 
α. Τµήµα Μητρώου, Διοίκησης και Ανάπτυξης 
αα. Η τήρηση και ενηµέρωση του προσωπικού µητρώ-

ου (φυσικού και ηλεκτρονικού) των υπαλλήλων του
Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η έκδοση µηνιαίων δελτίων κίνησης και µεταβολών

του προσωπικού.
γγ. Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσε-

ων.

δδ. Ο χειρισµός των θεµάτων διορισµού, πρόσληψης,
µετάθεσης, µετακίνησης, υπηρεσιακής κατάστασης, εξέ-
λιξης και λύσης της σχέσης του µόνιµου προσωπικού.
εε. Ο χειρισµός όλων των θεµάτων µη µόνιµου προσω-

πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύµβασης
έργου, έµµισθης εντολής, και µε κάθε άλλη σχέση.
στστ. Η επεξεργασία δεδοµένων για τη σύνθεση και

τις µεταβολές του προσωπικού, καθώς και ο προγραµµα-
τισµός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και η κατα-
νοµή του προσωπικού σε κλάδους, βαθµούς και ειδικότη-
τες των µονίµων υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α.. 
ζζ. Οι αποσπάσεις προσωπικού από ή προς Υπουργεία

ή άλλους Φορείς, καθώς και σε Φορείς του εξωτερικού.
ηη. Ο χειρισµός αιτήσεων του προσωπικού για άσκηση

ιδιωτικού έργου, καθώς και αιτήσεων αδειών άνευ απο-
δοχών.
θθ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τις κανονικές,

αναρρωτικές και εκπαιδευτικές άδειες του προσωπικού
και λοιπές άδειες.
ιι. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τις δηλώσεις πε-

ριουσιακής κατάστασης του προσωπικού.
κκ. Η µέριµνα για τη µετακίνηση εκτός έδρας στο ε-

σωτερικό και το εξωτερικό του Διοικητή, Υποδιοικητών,
καθώς και των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α..
λλ. Οι εγκρίσεις οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων

σε υπαλλήλους µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Σταδιοδροµίας και Εξέλιξης 
αα. Η µέριµνα για την ανάπτυξη περιγραµµάτων περι-

γραφής των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η επικαιροποίηση τους.
ββ. Η ταξινόµηση των θέσεων εργασίας ανάλογα µε τα

απαιτούµενα προσόντα, καθώς και η αντιστοίχησή τους
µε βαθµούς ανάλογα µε το ισχύον κάθε φορά νοµικό
πλαίσιο βαθµολογικής εξέλιξης.
γγ. Η ανάπτυξη και η καθιέρωση συστήµατος αξιοποίη-

σης των υπαλλήλων ανάλογα µε τα προσόντα και την
τοποθέτησή τους στις ανάλογες θέσεις µε βάση τα περι-
γράµµατα. 
δδ. Η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από

την νοµοθεσία για τη βαθµολογική ένταξη και εξέλιξη
του προσωπικού.
εε. Η µέριµνα για την προκήρυξη των θέσεων, την επι-

λογή και την τοποθέτηση των προϊσταµένων όλων των
οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη µετακί-
νηση ή τη µετάθεση των προϊσταµένων.
γ. Τµήµα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
αα. Η ανίχνευση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των εκ-

παιδευτικών και των επιµορφωτικών αναγκών του προ-
σωπικού του Ε.Φ.Κ.Α..

ββ. Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συµµετο-
χή στην οργάνωση και υλοποίηση και η παρακολούθηση
της εκτέλεσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επι-
µόρφωσης.

γγ. Η υποβολή για έγκριση και πιστοποίηση στο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προγραµµάτων εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης.

δδ. Η µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη
δια βίου επαγγελµατική κατάρτιση του προσωπικού σε
συνεργασία µε τις κατά περίπτωση υπηρεσίες τους
Ε.Φ.Κ.Α..

εε. Η µέριµνα για την εκπροσώπηση του Ε.Φ.Κ.Α. σε
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εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλ-
λων διεθνών φορέων. 

στστ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή του προσωπικού σε
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, εκµάθησης ξέ-
νων γλωσσών, καθώς και σε επιµορφωτικά προγράµµα-
τα, συνέδρια και σεµινάρια για θέµατα συναφή προς τα
αντικείµενα του Ε.Φ.Κ.Α..

ζζ. Η µέριµνα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.

ηη. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων ως προς το βαθµό επίτευξης των στόχων,
καθώς και το βαθµό µεταφοράς της γνώσης στο εργα-
σιακό περιβάλλον.

θθ. Ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και η εισήγηση µέτρων ορ-
θολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυ-
τών.
δ. Τµήµα Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Διαδικασιών

και Υποθέσεων
αα. Η µέριµνα για την εφαρµογή των ισχυουσών δια-

τάξεων περί δεοντολογίας.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµο-

γή του πειθαρχικού δικαίου στο σύνολο του προσωπικού
του Ε.Φ.Κ.Α..

γγ. Η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή
των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

δδ. Η τήρηση αρχείου των πειθαρχικών ποινών και η
παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

εε. Η παροχή απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια επί
αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξε-
ων αρµοδιότητας του Τµήµατος.

στστ. Η τήρηση των απαιτούµενων διαδικασιών για
την επαναφορά και την αποκατάσταση υπαλλήλων που
αθωώνονται κατά την πειθαρχική διαδικασία. 

ζζ. Η ανταλλαγή πληροφοριών µε υπηρεσίες και αρ-
χές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
ε. Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών

Οργάνων
αα. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη

σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών µο-
νάδων του Ε.Φ.Κ.Α..

ββ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό
της ασφαλιστικής περιοχής των περιφερειακών υπηρε-
σιών του Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπη-
ρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..

γγ. Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβα-
σης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.
δδ. Η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των

πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 
εε. Η συγκρότηση οµάδων εργασίας και ο ορισµός εκ-

προσώπων του Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτρο-
πές και οµάδες εργασίας άλλων φορέων.
στστ. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού

Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η µέριµνα για την υλοποίηση της διαδικασίας αρ-

χαιρεσιών της εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπη-
ρεσιακό Συµβούλιο. 

6. Η Διεύθυνση Προµηθειών συγκροτείται από τα πα-
ρακάτω Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Προδια-

γραφών 
β. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης

Προµηθειών Υλικών 
γ. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης

Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
δ. Τµήµα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης 
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Προµηθειών κατα-

νέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως ακολούθως:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Προδια-

γραφών
αα. Η κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων προµή-

θειας και εφοδιασµού όλων των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.
µε εξοπλισµό, υλικό και υπηρεσίες µε βάση τις σταθµί-
σεις αναγκών που γίνονται από τις αρµόδιες Κεντρικές
Υπηρεσίες. 

ββ. Η µέριµνα για τη σύνταξη προδιαγραφών σε συ-
νεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγο-
ράς των υπό προµήθεια ειδών.

γγ. Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας για τις διαδικασίες προµήθειας, εφοδιασµού,
διαχείρισης και χρησιµοποίησης του εξοπλισµού και του
υλικού που αφορούν αρµοδιότητες της Διεύθυνσης και
των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..

δδ. Η παρακολούθηση της αγοράς και τεχνολογίας
στον τοµέα του υλικού που χρησιµοποιείται από τις µο-
νάδες του Ε.Φ.Κ.Α..

εε. Η τήρηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατι-
στικών στοιχείων που αφορούν το αντικείµενο της Διεύ-
θυνσης. 
β. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης

Προµηθειών Υλικών
αα. Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών

για την προµήθεια των ειδών εξοπλισµού, υλικού και η
µέριµνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετι-
κών συµβάσεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία και τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτεί-
ται.

ββ. Η µέριµνα για την ανάδειξη αναδόχων προµηθει-
ών, το άνοιγµα σχετικών πιστώσεων και την πιστοποίηση
και παραλαβή των παρεχόµενων προµηθειών. 

γγ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του έργου των επι-
τροπών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται για την ολο-
κλήρωση των διαγωνισµών.

δδ. Η επιµέλεια για την ορθή και απρόσκοπτη τήρηση
των όρων των συµβάσεων. 

εε. Ο έλεγχος για την εµπρόθεσµη και, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές εκτέλεση των διαγωνισµών και η µέρι-
µνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.
στστ. Η µέριµνα για τη νοµική υποστήριξη σε θέµατα

προκηρύξεων διαγωνισµών, γνωµοδοτήσεων, επεξεργα-
σίας των σχεδίων σύµβασης και ειδικότερα σε θέµατα
που σχετίζονται µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συµβούλιο
της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια. 
γ. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης

Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
αα. Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών

για την προµήθεια υπηρεσιών και η µέριµνα για την κα-
τάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τυ-
χόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτείται.

ββ. Η µέριµνα για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υ-
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πηρεσιών, το άνοιγµα σχετικών πιστώσεων και την πι-
στοποίηση και παραλαβή των παρεχοµένων υπηρεσιών.

γγ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του έργου των επι-
τροπών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται για την ολο-
κλήρωση των διαγωνισµών.

δδ. Η επιµέλεια για την ορθή και απρόσκοπτη τήρηση
των όρων των συµβάσεων. 

εε. Ο έλεγχος για την εµπρόθεσµη και, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές εκτέλεση των διαγωνισµών και η µέρι-
µνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.
στστ. Η µέριµνα για τη νοµική υποστήριξη σε θέµατα

προκηρύξεων διαγωνισµών, γνωµοδοτήσεων, επεξεργα-
σίας των σχεδίων σύµβασης και ειδικότερα σε θέµατα
που σχετίζονται µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συµβούλιο
της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια. 

ζζ. Η επιµέλεια για την ασφάλιση και τη διακοπή της
ασφάλισης των κτιρίων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και
λοιπού εξοπλισµού του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τµήµα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης 
αα. Η παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εφοδια-

σµός των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. των πάσης φύσεως ε-
ντύπων, ειδών εξοπλισµού, υλικών, καθώς και η µέριµνα
για την παραλαβή του επιστρεφόµενου υλικού. 

ββ. Η έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση του τµήµατος
Προγραµµατισµού προµηθειών για τα υπόλοιπα των ει-
δών αποθήκης. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση του υλικού
ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης αποθε-
µάτων. 

γγ. Η επιµέλεια για τη διενέργεια της ετήσιας απο-
γραφής υλικού των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και η αποτίµη-
ση αυτού.

8. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Α-
νάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δρά-

ση κατά τον πόλεµο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
η ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις.

9. Αυτοτελές Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου
α. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου, καθώς και του

εµπιστευτικού πρωτοκόλλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού). 
β. Η αποστολή µέσω ταχυδροµείου ή/και ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου των εγκυκλίων και εγγράφων όλων των Υ-
πηρεσιακών Μονάδων. 
γ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επι-

κύρωση αντιγράφων όπου αυτό προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 69 
Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας

Τα Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας έχουν το καθένα τις
ακόλουθες αρµοδιότητες που αφορούν στην οργανική
µονάδα, στην οποία υπάγονται:
α. Τη διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλ-

ληλογραφίας µε ηλεκτρονικό ή µη ταχυδροµείο, καθώς
και η τήρηση των απαιτούµενων βιβλίων διακίνησης.
β. Την τήρηση του κοινού και εµπιστευτικού πρωτο-

κόλλου, ηλεκτρονικού ή µη.
γ. Την αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειµένων,

καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
δ. Τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προ-

σωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή
φωτοαντιγράφων από τον προϊστάµενο του Τµήµατος ή
το νόµιµο αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
ε. Την οργάνωση, ταξινόµηση, τήρηση του αρχείου

των σχεδίων εγγράφων.
στ. Τη µέριµνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και α-

ναλώσιµων.
ζ. Τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση της οργανικής µονά-

δας, στην οποία υπάγονται. 

Άρθρο 70 
Περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που
προέρχεται από τους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φο-
ρείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, οι πόροι που
προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρ-
χονται αυτοδίκαια στον Ε.Φ.Κ.Α. ως καθολικό διάδοχό
τους. Ο Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαι-
ώµατα και υποχρεώσεις των εντασσόµενων φορέων, το-
µέων, κλάδων και λογαριασµών.
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των ε-

ντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών στον Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις α-
πό τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες µεταγράφονται ατε-
λώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλα-
κείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Η µεταβίβαση της εν
γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέ-
λους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού το-
πικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων. Ειδι-
κότερα, η µεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβο-
λαίου.

2. Σε περίπτωση συγκυριότητας των εντασσοµένων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων µε άλλους φορείς που δεν εντάσ-
σονται σε αυτόν επί περιουσιακών στοιχείων ο διαχωρι-
σµός της περιουσίας γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, µετά από οικονοµική µελέτη. 

3.α. Από 1.1.2017 ο ισολογισµός έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α.
πραγµατοποιείται µε µεταφορά των στοιχείων ενεργητι-
κού και παθητικού των εντασσόµενων φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών αντιστοίχως, όπως αυτά εµφα-
νίζονται στους ισολογισµούς τους, που συντάσσονται ει-
δικά για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που κατείχαν θέση
µέλους Διοικητικού Συµβουλίου των τελευταίων κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης του παρόντος δια-
τηρούν την ευθύνη ως προς την περάτωση των οικονοµι-
κών χρήσεων παρελθόντων ετών µέχρι τις 31.12.2016.
β. Η περιουσία που είναι αναγκαία για την άσκηση των

µη ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων, οι οποίες παραµένουν
στους φορείς και µετά την ένταξή στους στον Ε.Φ.Κ.Α.,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παρόντος, προσδιορίζεται
και διαχωρίζεται από την περιουσία που περιέρχεται
στον Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά
από οικονοµική µελέτη. 

4. Το Λογιστικό και Οικονοµικό έτος του Ε.Φ.Κ.Α. ταυ-
τίζεται µε το ηµερολογιακό. Ο ενιαίος προϋπολογισµός
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εκτελείται υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, κατόπιν έ-
γκρισης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να µεταβιβά-
ζεται δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε θέ-
µατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού.

5. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. καταρτίζουν
τον Προϋπολογισµό του για το ενιαίο οικονοµικό έτος
της λειτουργίας του, ο οποίος περιλαµβάνει τα προβλε-
πόµενα ετήσια έσοδα και έξοδα και µετά την έγκρισή
του από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την κατάρτιση και έγκριση
του νέου προϋπολογισµού εξακολουθούν να εκτελού-
νται οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των εντασσοµένων
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Το πρώτο οικονοµικό έτος λειτουργίας του αρχίζει από

τη δηµοσίευση του παρόντος και λήγει στις 31.12.2016. 
6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ε-

ντασσοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών, καθώς και η αποτίµηση της αξίας τους ενεργείται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τις οικονοµικές
υπηρεσίες τους µέχρι στις 31.12.2016 ή από ορκωτούς
λογιστές, µετά από ανάθεση.

7. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. εφαρµόζουν
το διπλογραφικό σύστηµα για την τήρηση των λογιστι-
κών βιβλίων, σύµφωνα µε το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68) και τις
διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.. 

8. Οι συµβάσεις τρίτων µε τους εντασσόµενους φο-
ρείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς εξακολουθούν
να ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α.. 

9. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέ-
σεις των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να
επέρχεται διακοπή δίκης, από την ένταξη αυτών στον Ε-
νιαίο Φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 54. Δικαστικές απο-
φάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α..

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδεται µέ-
χρι 31.12.2016 Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. µετά από εισήγηση
του Δ.Σ. του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για
τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λει-
τουργίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού Α-
σφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Β΄1737), εφόσον
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νό-
µου.

11. H κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, που
προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Α-
ναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2019.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά-
θε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 71
Θέµατα προσωπικού

1. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 72,

73, 83 και 89, το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικη-
γόροι µε έµµισθη εντολή των εντασσόµενων, σύµφωνα
µε το άρθρο 56 φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α., µεταφέρονται σε
αυτόν µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθ-
µό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. 
β. Κατά τη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των

εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών µε τον Ε.Φ.Κ.Α., η µεταφορά γίνεται, σύµφωνα µε
την διαδικασία του άρθρου 101.
γ. Το πάσης φύσεως µεταφερόµενο προσωπικό τοπο-

θετείται στις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του Δι-
οικητή του. 

2. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή
διάθεση στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρµόζεται
αναλόγως η ρύθµιση της παραγράφου 1. Μετά τη µετα-
φορά, η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη
της, εκτός αν αποφασίσει την διακοπή της το Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των
υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό
λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθο-
λόγιο των υπηρεσιών, από τις οποίες προέρχονται. Η δα-
πάνη της εν γένει µισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντί-
στοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: αα. όσον α-
φορά τους αποσπασµένους από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες
αυτές και ο Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της
δαπάνης µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανά-
λογη εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 που αφορούν στο µισθολογικό κόστος των
υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόµου και ββ. όσον
αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υ-
πηρετούντες µε διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους
φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υ-
πάλληλοι κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο
Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύ-
νες δηµοσίου υπαλλήλου.
β. Η απόσπαση υπαλλήλων των εντασσοµένων στον

Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών εξα-
κολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη της. 

3. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών
προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόµε-
νους φορείς κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και µε τον
Ε.Φ.Κ.Α., µέχρι τη λήξη τους, µε απόφαση του Δ.Σ. του
τελευταίου.

4. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008
(Β΄ 1579) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν
για το αποσπασµένο στο Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό της ΔΕΗ
Α.Ε. και τις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

5. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε
εξέλιξη στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς συνεχίζονται κανονικά για λογαρια-
σµό του Ε.Φ.Κ.Α.. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και
οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στον
Ε.Φ.Κ.Α..

6. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµενων
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, πλην εκεί-
νων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δη-
µοσίου Τοµέα, καταργούνται από την ηµεροµηνία έντα-
ξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η
πλήρωσή τους. 



Άρθρο 72
Θέµατα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης

Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα 
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής

1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 71 και
ειδικά για την άσκηση αρµοδιοτήτων που αφορούν σε
συντάξεις του Δηµοσίου Τοµέα και περιέρχονται µε τον
παρόντα νόµο στον Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να αποσπαστεί σε
αυτόν προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση
Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν σχετι-
κής αίτησης του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου. 

2.α. Η ως άνω απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, ύ-
στερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς γνώµη
υπηρεσιακού συµβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισµό,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 68 του Υ-
παλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης. 
β. Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

του Ε.Φ.Κ.Α., ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου, οι απο-
σπάσεις της παρούσας παραγράφου µπορούν να διακό-
πτονται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέση αντίστοι-
χου ιεραρχικού επιπέδου µε αυτή που κατείχαν πριν από
την απόσπασή τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση
προϊσταµένου, καλύπτουν την πρώτη που θα κενωθεί.

3. α. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών που θα αποσπασθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζε-
ται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρε-
σίας που διανύεται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι απο-
σπασµένοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθο-
λογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευ-
σής τους.
β. Ο µισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόµατα εξα-

κολουθούν να καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονο-
µικών, στο οποίο ο Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει τις εκάστοτε οφει-
λόµενες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που α-
ποσπώνται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

4. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για επιλογή σε θέση
προϊσταµένου και µόνο για τις προβλεπόµενες από τον
Οργανισµό του άρθρου 55 οργανικές µονάδες µε αρµο-
διότητες απονοµής συντάξεων του Δηµοσίου, έχουν και
οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντά-
ξεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι, εφόσον επι-
λεγούν σε θέση προϊσταµένου, µε την τοποθέτησή τους
αποσπώνται αυτοδικαίως στον Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 73
Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α. 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το
προσωπικό που παραµένει στο Ν.Α.Τ. και τον Ο.Γ.Α., για
την άσκηση των µη ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων των τα-
µείων αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 54. 

2. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. και του
Ο.Γ.Α., οι αρµοδιότητες των οργανικών τους µονάδων, οι
κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι
αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουρ-
γία τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. 

3. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υ-
πάλληλοι που παραµένουν στο Ν.Α.Τ. υπάγονται στο Υ-
πηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.. Για
τους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. εξακολουθεί να ισχύει η οι-
κεία νοµοθεσία, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 74
Μετονοµασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντι-
καθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«2. Σκοπός του είναι: α. η παροχή µηνιαίας επικουρι-
κής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
στους δικαιούχους ασφαλισµένους και β. η καταβολή ε-
φάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισµένους.

3. α. Το Ε.Τ.Ε.Α. µετονοµάζεται σε «Ενιαίο Ταµείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλού-
µενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκρο-
τούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν µε οικονοµική
και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφά-
λισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους πα-
ρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.
β. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται

«Ε.Τ.Ε.Α.» νοείται εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».

Άρθρο 75
Ένταξη Ταµείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

1. Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (A’ 41)
προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 

«5. Στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ε-
ντάσσονται τα παρακάτω ταµεία, τοµείς, κλάδοι και λο-
γαριασµοί πρόνοιας ως εξής:

Α. Το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
β. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου

της Ελλάδος
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχα-

νικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του
Κράτους
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών
στ. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-

λήλων.
Β. Το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) µε

τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
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β. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµά-
των
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών
ε. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστη-

µάτων
στ. Τοµέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ζ. Τοµέα Πρόνοιας Λιµενεργατών
η. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος

Πειραιώς
θ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού

Θεάτρου
ι. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Υδρεύσε-

ως Θεσσαλονίκης
ια. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος

Θεσσαλονίκης.
Γ. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης

Προσωπικού Εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλή-

λων Τύπου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων

Πρακτορείων Αθηνών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων

Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Ο κλάδος πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλ-

λήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.
β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.).
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε..
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τρα-

πέζης.
Ε. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτη-

τα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-

σίων Έργων.
β. Τοµέα Πρόνοιας Υγειονοµικών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
δ. Τοµέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Συµβολαιογράφων.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
ΣΤ. Το Ταµείο Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυ-

τικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.). 
Ζ. Το Ταµείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Ε-

µπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.). 
Η. Ο Ειδικός Λογαριασµός Πρόνοιας προσωπικού του

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Άρθρο 76 
Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Το άρθρο 37 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται
ως εξής:

« Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: 
α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και τοµέ-

ων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

β. Όσοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απα-
σχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την ο-
ποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφά-
λισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή
τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φο-
ρέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελµατικής υποχρεω-
τικής ασφάλισης, ή των εξοµοιούµενων βάσει της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας µε αυτούς, ανεξαρτήτως νοµικής
µορφής. 

2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά:
α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισµένοι των ταµείων, κλά-

δων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσο-
νται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που αναφέρονται στην

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α΄58), καθώς και
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονταν στην ασφά-
λιση του τ. ΕΤΕΑΜ µε το π.δ. 284/1992 (Α΄ 145). 

3. Εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής
ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανεξάρτητα απασχολού-
µενοι υγειονοµικοί.

4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, τοµέων, κλάδων

και λογαριασµών πρόνοιας που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και
β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω έ-

νταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών
πρόνοιας αναλαµβάνουν εργασία – απασχόληση ή απο-
κτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών
ή καταστατικών διατάξεων αυτών.»

Άρθρο 77 
Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Το άρθρο 38 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 38

Πόροι είναι:
1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφα-

λισµένων ή/και εργοδοτών, όπως αυτά προβλέπονται α-
πό την οικεία νοµοθεσία που διέπει τον κάθε κλάδο.

2. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ
των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που ε-
ντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 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 διατάξεις νόµων.»

Άρθρο 78 
Οικονοµικό Σύστηµα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
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1. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται
για πρώτη φορά από 1.1.2014 µε βάση το διανεµητικό
σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφα-
λαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα εφαρµόζεται: α) για τους α-
σφαλισµένους µέχρι 31.12.2013 στον κλάδο επικουρικής
ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και ε-
φεξής και β) για τους ασφαλισµένους στον κλάδο εφά-
παξ παροχών µέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης
από 1.1.2014 και εφεξής.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για
κάθε ασφαλισµένο των κατηγοριών αυτών, ανά κλάδο,
τηρούνται σε ατοµικές µερίδες από 1.1.2014.»

Άρθρο 79 
Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Το άρθρο 40 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής α-
σφάλισης είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλο-

νται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουρ-
γίας του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα ε-

ντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε
και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς
και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από οποιαδήποτε
αιτία, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση
του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
γ. Ο χρόνοι ασφάλισης, οι οποίοι αναγνωρίζονται,

σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 47 του ν.2084/1992
(Α΄ 165), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), και
του άρθρου 41 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄170).

2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών εί-
ναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστι-

κές εισφορές από την ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλά-
δων και λογαριασµών πρόνοιας και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα ε-

ντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που ανα-
γνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
του.»

Άρθρο 80
Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του
ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταµείο διοικείται από το Διοικητή και το Διοικη-
τικό Συµβούλιο.

2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαι-
δευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου
της αλλοδαπής, µε διοικητική εµπειρία και κατάρτιση σε
διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής
ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή

θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε δυνατό-
τητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδι-
κασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προ-

σόντων µε το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγο-
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και διο-
ρίζονται µε τετραετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Με την απόφαση διορισµού ορίζονται οι Υποδι-
οικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείπο-
ντα, απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοι-
κητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης
που προβλέπεται σε αυτήν. Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρµοδιότητες των Υποδιοι-
κητών.

3. Το Δ.Σ. είναι εννεαµελές (9) και συγκροτείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή

του,
β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, οι οποίοι

προτείνονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δη-
µοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτι-
κή Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ε-
νώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, µε τους αναπληρωτές τους,
γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προ-

τείνονται από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχα-
νιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελλη-
νική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας
(Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.),
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσµο
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), µε
τους αναπληρωτές τους,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτεί-

νεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξι-
ούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπον-
δία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών
Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πο-
λιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον αναπληρωτή
του,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου, ο

οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταµεί-
ου και µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλή-
λων του Ταµείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής
(Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτι-

ση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολι-
τικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης
που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπλη-
ρωτή του,
ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική
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Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Δι-
εύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας
µε πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., µε τον αναπληρωτή
του,
Αν λήξει η θητεία των µελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνε-

ται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών, όχι όµως
περισσότερο από τρίµηνο από τη λήξη της.
Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µετέχουν χωρίς δι-

καίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. 
4. Τα µέλη των περπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄της παραγρά-

φου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν
προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώ-
σεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έγ-
γραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρό-
που και των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατεί-
νεται αυτοδικαίως µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι
όµως περισσότερο από τρεις µήνες από τη λήξη της.
β. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλε-

κτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή
η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις α-
ναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συ-
νεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί
να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφά-
λειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»

Άρθρο 81
Θέµατα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Στο ν. 4052/2012 προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής: 

«Άρθρο 44Α

1. Μέχρι 31.12.2016 καθορίζεται η νέα οργανωτική
διάρθρωση του Ταµείου, οι αρµοδιότητες όλων των ορ-
γανικών µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχο-
νται οι προϊστάµενοι αυτών και κάθε άλλη σχετική µε τη
λειτουργία του λεπτοµέρεια µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου.

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής α-
πόφασης της παραπάνω παραγράφου, οι υπηρεσίες των
εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών πρόνοιας λειτουργούν µε την υφιστάµενη οργανω-
τική τους δοµή ασκώντας τις αρµοδιότητες που ασκού-
σαν.

3. Η παύση της λειτουργίας των εντασσόµενων στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών
διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α. παραµέ-
νουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους ως Διοικητής και Υ-
ποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η θητεία του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Ε.Α. λήγει µε το διορισµό του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Άρθρο 82
Θέµατα οικονοµικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Στο ν. 4052/2012 προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής:

«Άρθρο 45Α 

1. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος του κλάδου εφά-
παξ παροχών ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Κατά το
πρώτο έτος λειτουργίας, το οικονοµικό έτος αρχίζει από
την ηµεροµηνία έναρξής του και λήγει την 31η Δεκεµβρί-
ου του ίδιου έτους. Ο Κλάδος παρακολουθείται αυτοτε-
λώς, συντάσσει προϋπολογισµό, ισολογισµό - απολογι-
σµό, τηρεί λογιστικά βιβλία, παραστατικά και αρχεία δια-
χείρισης. 

2. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπο-
λογισµό του κλάδου εφάπαξ παροχών που συντάσσεται
ετησίως και εγκρίνεται µαζί µε τον προϋπολογισµό του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, µετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

3. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως κύριος διατάκτης, δια-
θέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού του κλάδου ε-
φάπαξ παροχών και δύναται όπου απαιτείται, να µεταβι-
βάζει µέρος τους, µε επιτροπικά εντάλµατα στα όργανα
έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών. Η µεταβίβαση ενεργείται µε επι-
τροπικά εντάλµατα µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας µετά από α-
πόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ε-
ντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών Πρόνοιας, ενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Τα δεδοµένα των βιβλίων των εντασσόµενων
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µεταφέρο-
νται στα βιβλία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., το αργότερο µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού. Η απο-
τίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ε-
ντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών Πρόνοιας ενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

5. Η κινητή και ακίνητη περιουσία ταµείων, τοµέων
κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας, που είναι ενιαία µε
άλλους φορείς, κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης µετά από αντίστοιχη οικονοµική µελέτη. 

6. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες δια-
τάξεις υπέρ των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλά-
δων και λογαριασµών Πρόνοιας, το σύνολο του προερ-
χόµενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς ε-
πίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, η οποία απο-
γράφεται από τις διοικήσεις τους µέχρι την ηµεροµηνία
κατάργησής τους, περιέρχονται από την ηµεροµηνία της
ένταξης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως καθολικό διάδοχο αυτών,
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ
Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου
προσώπου, το οποίο υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δι-
καιώµατα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόµε-
νων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.

7. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ισχύει και εφαρµόζεται ο κανονι-
σµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουρ-
γίας του Ε.Τ.Ε.Α., οι διατάξεις περί Λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ..

8. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που
προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Α-
ναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019.
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Άρθρο 83
Θέµατα προσωπικού εντασσοµένων

νοµικών προσώπων

1. Στο άρθρο 46 του ν. 4052/2012 προστίθεται παρά-
γραφοι 7,8,9,10,11 και 12 ως εξής:

«7.α. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι µε
έµµισθη εντολή, που υπηρετούν στα ταµεία προνοίας
που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µεταφέρονται σε αυ-
τό µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό
και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν από την ηµερο-
µηνία ένταξής τους. 
β. Από το προσωπικό που υπηρετεί στους τοµείς, κλά-

δους και λογαριασµούς πρόνοιας που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µεταφέρονται σε αυτό υπάλληλοι, µε συ-
νεκτίµηση της αίτησης προτίµησής τους, µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται εντός µηνός από
την ως άνω ένταξη.

8. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών
προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόµε-
νους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 36 κατ’ απο-
κοπή µπορεί να συνεχίζονται και µε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µέ-
χρι τη λήξη τους, µε απόφαση του Δ.Σ. του τελευταίου.

9. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε
εξέλιξη στους εντασσόµενους φορείς συνεχίζονται κα-
νονικά για λογαριασµό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Το προσλαµβα-
νόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
µεταφέρονται στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

10. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµε-
νων φορέων καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής
τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η
πλήρωσή τους.

11.α. Από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής α-
πόφασης του άρθρου 44Α, παύει αυτοδικαίως η άσκηση
καθηκόντων ευθύνης των προϊσταµένων των οργανικών
µονάδων του Ε.Τ.Ε.Α. και των εντασσοµένων σε αυτόν
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών. 
β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετού-

νται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες οι υπάλ-
ληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Ε.Τ.Ε.Α. και τα εντασ-
σόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς προ-
νοίας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις ή έχουν ορισθεί µέλη των οικείων Υπηρεσια-
κών Συµβουλίων και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµέ-
νου, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθη-
κόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου σε συνδυα-
σµό µε τα ουσιαστικά τους προσόντα. 
γ. Εφόσον δεν πληρωθούν όλες οι θέσεις προϊσταµέ-

νων κατά τα ως άνω, τοποθετούνται προϊστάµενοι στις
νέες οργανικές µονάδες υπάλληλοι µε κριτήριο τον πε-
ρισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου α-
ντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του
οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργα-
νικές διατάξεις ότι µπορούν να προΐστανται στη συγκε-
κριµένη θέση. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊστα-
µένων οργανικής µονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι το-
ποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του
αµέσως κατώτερου επιπέδου.
δ. Οι ανωτέρω τοποθετούµενοι, σύµφωνα µε τις περι-

πτώσεις β΄ και γ΄ ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την
επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

12. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ι-
σχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου
44Α του παρόντος λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µελών
των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων του
Ε.Τ.Ε.Α. και των εντασσόµενων ταµείων και συγκροτεί-
ται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.»

Άρθρο 84 
Ενιαίος Κανονισµός Ασφάλισης 

και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

1. Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται
εντός 6 µηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του κεφαλαίου αυτού, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αναλογιστική µελέτη, καταρτίζεται ο Ε-
νιαίος Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε τον οποίο καθορίζονται τα υπαγόµενα
στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και
οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξι-
µου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούµενα
επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προ-
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παρο-
χής, ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης ή
της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση που αφορά τη
λειτουργία του κάθε κλάδου του ταµείου.»

2. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Ασφάλισης και
Παροχών της προηγούµενης παραγράφου εξακολου-
θούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές διατάξεις των ε-
ντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών και η γενικότερη νοµοθεσία, εφόσον αυτές δεν α-
ντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 85
Ειδικά Οικονοµικά Θέµατα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

1. Στο άρθρο 48 του ν. 4052/2012 προστίθεται νέες πα-
ράγραφοι ως εξής:

«6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι
οικονοµικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονο-
µικών χρήσεων των εντασσόµενων µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 36 στο Ε.Τ.Ε.Α. φορέων για την περίοδο έως
31.12.2016. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως ά-
νω ηµεροµηνία, τις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις
συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του δια-
δόχου φορέα Ε.Τ.Ε.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειµενικών
δυσχερειών, το σχετικό έργο δύναται να ανατίθεται σε
εξωτερικούς αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία και µετά την ως άνω ηµεροµηνία.

7. Οι συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα φορέων, οι οποίοι
µε τον παρόντα νόµο εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. εξακο-
λουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός αν α-
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ποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για λό-
γους δηµοσίου συµφέροντος, σχετικούς µε την διαδικα-
σία και τις ανάγκες ένταξης. 

8. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του πρώ-
του οικονοµικού έτους οι δαπάνες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα ε-
κτελούνται από τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς
των εντασσοµένων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογα-
ριασµών πρόνοιας.

9. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιού-
χων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών πρόνοιας ανεξάρτητα από τη χρονική πε-
ρίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισµένοι των εντασσό-
µενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρό-
νοιας καθίστανται ασφαλισµένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύµ-
φωνα µε το άρθρο 37. 

10. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης των φο-
ρέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ή
για την αντίστοιχη παροχή εξετάζονται από το Ταµείο
αυτό.

11. Εκκρεµείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέ-
σεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών Πρόνοιας συνεχίζονται από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικα-
στικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώ-
µη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε θέµα που
θα προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του κε-
φαλαίου αυτού.»

2. Η παράγραφος 6 αναριθµείται σε 13. 

Άρθρο 86
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Ταµείο Μηχανι-
κών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) µε αντι-
κείµενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισµέ-
νων στον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύε-
ται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει την 1.1.2017. 

2. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης
φύσεως αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας
και Πιστοδοσίας του τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. 

3. Η διάρθρωση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., οι αρµοδιότητες των
οργανικών του µονάδων, οι κλάδοι, από τους οποίους
προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε άλ-
λη σχετική µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια καθορίζο-
νται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 87
Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταµελή (5) Διοικού-
σα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

α. δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τε-
χνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), µε τους αναπλη-
ρωτές τους, 
β. δύο (2) εκπροσώπους που προτείνονται από τον Πα-

νελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµα-
τούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατού-
χων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.) και το Σύνδεσµο των Ελ-
ληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, µε
τους αναπληρωτές τους, 
γ. έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγο-
ρίας µε Α΄ βαθµό, µε τον αναπληρωτή του. 

2. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο
(α) µέλη.

3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής,
µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, διορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε τετραετή θητεία
και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισµός τους για πε-
ρισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση
λήξης της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, αυτή πα-
ρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού νέων µελών,
όχι όµως περισσότερο από τρίµηνο από τη λήξη της. 

4. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο απου-
σιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό
λόγο, ο οποίος κρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, α-
ντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά
από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Η υφιστάµενη
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Διοικούσα Επι-
τροπή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. διοικεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης θητείας της.

5. α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Διοικούσας Ε-
πιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται
οι αρµοδιότητες διαχείρισης των θεµάτων εγγυοδοσίας
και πιστοδοσίας των µηχανικών και εργοληπτών της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 88 
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1.Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από
τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας – Πιστοδο-
σίας αρµοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδο-
σίας και Πιστοδοσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

2. Τµήµα της περιουσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
µπορεί να µεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
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νικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονοµικής µελέτης. Η ως
άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ηµε-
ροµηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού δια-
δόχου του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή
φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, Οργα-
νισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

Άρθρο 89 
Θέµατα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. α. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δ΄
Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
του Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί από την 1.1.2017 προσωπικό του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση για
το σύνολο των δικαιωµάτων της προηγούµενης υπηρε-
σιακής τους κατάστασης.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να µε-
ταφέρεται σε αυτό προσωπικό από τον Ε.Φ.Κ.Α. µε συνε-
κτίµηση της αίτησης προτίµησης των υπαλλήλων και µε
τις ίδιες προϋποθέσεις του εδαφίου α΄. Με όµοια από-
φαση δύναται να µεταφέρεται προσωπικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε
στον Ε.Φ.Κ.Α.

2. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υ-
πάλληλοι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και
Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 90 
Έναρξη ισχύος

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Στ΄ ορί-
ζεται η 1.1.2017, εκτός αν ορίζεται άλλως από σε µέ-
ρους διατάξεις του.

Κεφάλαιο Ζ΄
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ 

Άρθρο 91
Προνοιακά Επιδόµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ηλικιωµένων και υπερηλίκων

Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συνταξι-
ούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που
πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 92 και 93 κατα-
βάλλονται τα προβλεπόµενα στις ρυθµίσεις αυτών ειδικά
προνοιακά επιδόµατα, η δαπάνη για την καταβολή των ο-
ποίων βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Άρθρο 92
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

1. Από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 το Επίδοµα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το ο-
ποίο θεσπίσθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 2434/1996
(Α΄188), καθώς και µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου «Μέτρα Ενίσχυσης των χαµηλοσυνταξιούχων»,
(Α΄211), η οποία κυρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2453/1997 (Α΄4), όπως έχουν τροποποιηθεί και ι-

σχύουν, καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιού-
χους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, ανα-
πηρίας και θανάτου των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α.
κατ’ άρθρο 56 οργανισµών κύριας ασφάλισης, καθώς και
της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός των συνταξιούχων
του ΟΓΑ των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την καταβολή του
επιδόµατος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλου-
θες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας

τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας µε ποσο-
στό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που
λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν
απαιτείται η συµπλήρωση ορίου ηλικίας.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα τους από συ-

ντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα καταβαλλό-
µενα σε χρήµα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδό-
µατα, να µην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εν-
νιακοσίων εβδοµήντα δύο (7.972) ευρώ.
Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος αυτού δεν

λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύ-
νταξη αναπήρων, θυµάτων πολεµικής περιόδου και κατά
την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυµάτων
τροµοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήµατα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο, καθώς

και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό-
πο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το πο-
σό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
(8.884) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, κα-

θώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό
τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα
χιλιάδων (11.000) ευρώ. 
Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, α-

φορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν κατά το προηγού-
µενο φορολογικό έτος.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρι-

κής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα
πάσης φύσεως επιδόµατα να µην υπερβαίνει τα εξακό-
σια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.
Για κάθε έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2017 και µέ-

χρι 31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόµενο ως ανωτέ-
ρω ποσό συντάξεων κατά το µήνα έκδοσης της υπουργι-
κής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούµενο ποσό
συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη µήνα συνταξιοδότη-
σης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί µετά την έκδοση της υ-
πουργικής απόφασης. 
στ. Προκειµένου περί αλλοδαπών, να διαµένουν νόµι-

µα και µόνιµα στην Ελλάδα.
2. Ποσά Επιδόµατος: 
α. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από συντάξεις (κύ-

ριες και επικουρικές) µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επι-
δόµατα ή βοηθήµατα και µέχρι επτά χιλιάδες διακόσια
δεκαέξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδοµα διακόσια
τριάντα (230) ευρώ µηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από επτά χιλιάδες

διακόσια δεκαέξι και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και µέ-
χρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµή-
ντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό µηνιαίου ε-
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πιδόµατος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύµφωνα µε τα παρακάτω:
αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα

λεπτό (7.216,01) ευρώ και µέχρι του ποσού των επτά χι-
λιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό ε-
κατόν εβδοµήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών
(172,50).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και

ένα λεπτό (7.518,01) και µέχρι του ποσού των επτά χι-
λιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν
δέκα πέντε (115,00) ευρώ.
γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα

λεπτό (7.720,01) και µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων
εννιακοσίων εβδοµήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό πε-
νήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50). 
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόµατος χορηγούνται και

στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαµβάνουν πλήρη
σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που

λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συ-
νταξιούχους δεν θεµελιώνουν αυτοτελές δικαίωµα συ-
νταξιοδότησης µε χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγµα-
τοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδοµα ισούται µε τα 2/3
των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά
του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
Προκειµένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ο-

ποιαδήποτε µεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαι-
ούχου εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, στο οποίο
καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε µε-
ταβολή στο ποσό του επιδόµατος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θα-

νάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιµερίζονται κατά το ίδιο
ποσοστό επιµερισµού της σύνταξης που προβλέπεται α-
πό τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως
από την κληρονοµική µερίδα τους.

3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρού-
σαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το
µέχρι 31.12.2015 χρονικό διάστηµα, πλην όµως δεν ά-
σκησαν το δικαίωµα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το ε-
πίδοµα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6
του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν,
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

4. Από 1.1.2017 και µέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βά-
ση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηµατικά κριτήρια
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα πο-
σά του επιδόµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 2,
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου τα ως άνω κριτή-
ρια να βαίνουν κάθε έτος µειούµενα, µε σκοπό αντίστοι-
χη ετήσια εµπροσθοβαρή µείωση της δαπάνης της παρο-
χής µέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση αυτής. Από
1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται. 

5. Το επίδοµα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.. Σε περί-
πτωση υποβολής µε δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ µέ-
ρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής
του επιδόµατος είτε για τα εισοδηµατικά στοιχεία, κα-
θώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδό-
µατος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδό-
µατος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της
κύριας σύνταξης, σε έξι (6) µηνιαίες δόσεις, µε απόφαση

του αρµόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α..
6. Ο έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων χορήγη-

σης του επιδόµατος για κάθε έτος διενεργείται το αργό-
τερο µέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους
και σε καµία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
σε µη δικαιούχους, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, από την
1η Μαΐου του ίδιου έτους. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που κα-
ταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν
λαµβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδροµής των
εισοδηµατικών κριτηρίων της παραραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού.

7. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστι-
κές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην Ει-
σφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει.

8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που έ-
χουν µόνιµη διαµονή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

9. Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α΄188) καταργείται.

Άρθρο 93 
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφάλιστων Υπερήλικων

1. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,
καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδοµα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύντα-

ξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προ-
νοιακή παροχή από την Ελλάδα, µεγαλύτερη από το κα-
τωτέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόµα-
τος. 
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή πα-

ροχή από δηµόσιο φορέα που λαµβάνουν είναι µικρότε-
ρη από το επίδοµα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού της σύντα-
ξης ή παροχής που λαµβάνουν από το επίδοµα. Αν το πο-
σό που προκύπτει είναι µικρότερο από είκοσι (20) ευρώ
δεν καταβάλλεται το επίδοµα.
Σε περίπτωση µεταβολής του ποσού της σύνταξης ή

της παροχής που λαµβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελ-
λάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δη-
λώσουν αµέσως, προκειµένου να τροποποιηθεί αναλό-
γως το ποσό του επιδόµατος.
Για όσους λαµβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από ο-

ποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νοµισµατική ισοτι-
µία λαµβάνεται υπόψη την 1η εργάσιµη ηµέρα του έτους
κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποί-
ηση του ποσού της παροχής που λαµβάνουν από τον αρ-
µόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής
του ποσού της σύνταξης που λαµβάνουν από τον φορέα
του εξωτερικού. 
γ. Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα δεκαπέ-

ντε (15) συνεχόµενα έτη πριν από την υποβολή της αίτη-
σης για τη λήψη του επιδόµατος ή δεκαπέντε (15) έτη
µεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ
των οποίων τα δέκα (10) συνεχόµενα πριν από την υπο-
βολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαµένουν στην
Ελλάδα και µετά τη λήψη της παροχής.
δ. Το ποσό του επιδόµατος καταβάλλεται πλήρες ή,

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β΄ της
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παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτή-
ρια και έχουν συµπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριά-
ντα πέντε (35) πλήρη έτη διαµονής και µειώνεται κατά
1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα
πέντε (35) ετών διαµονής στη χώρα. 
ε. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά

τους, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο
µε ειδικό τρόπο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ
ή, στη περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογε-
νειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το απαλλασ-
σόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν
υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαρά-
ντα (8.640) ευρώ.
στ. Εξαιρούνται της παροχής οι µοναχοί/ες, οι οποίοι

διαµένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές
και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.
ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και

αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότη-
σης, εφόσον ο/η σύζυγος λαµβάνει σύνταξη από οποια-
δήποτε πηγή µεγαλύτερη από την παροχή.

2. Στο εισόδηµα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτο-

µα µε αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πά-

σχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδί-
ου και στους µεταµοσχευµένους.
γ. Το επίδοµα ανεργίας. 
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο µε

δικαστική απόφαση ή µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ι-
διωτικό έγγραφο.

3. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου-

σίας του αιτούντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω το επίδοµα
δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ε-
νενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
β. Κινητή περιουσία: 
Το τεκµήριο αντικειµενικής δαπάνης της κινητής περι-

ουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και
δίκυκλα) δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

4. Το πλήρες ποσό του µηνιαίου επιδόµατος ανέρχεται
σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρµόζεται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 14 του παρόντος. 

5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε µηνιαία βάση για
όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επό-
µενου της υποβολής της αίτησης µήνα. Εκκρεµείς αιτή-
σεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κα-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται µε τις προ-
ϋποθέσεις του παρόντος.

6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακο-
πή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως
προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου
του  ν.  4093/2012 δεν αναζητούνται.

7. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαµβάνουν ήδη,
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από
τον ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1296/1982, ό-
πως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012, ε-
ξακολουθούν να λαµβάνουν την παροχή, σύµφωνα µε

τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση διατάξεις του τελευ-
ταίου. 

8. Κατά της απόφασης περί απονοµής ή µη του παρό-
ντος επιδόµατος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του ορ-
γάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ.
78/1998 (Α’ 72), εντός προθεσµίας τριών µηνών, που αρ-
χίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα.
Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόµο
και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί µέσα σε
ένα µήνα από την υποβολή της. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ορ-
γανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής, κα-
θώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

10. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 69 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88) εφαρµόζονται και στην παρούσα ρύθµιση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 94
Ειδικές διατάξεις για θέµατα παροχών

1. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υ-
ποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύντα-
ξης των δικαιούχων κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε
κάθε φορέα κατά την 31η.12.2014. Οι ρυθµίσεις του άρ-
θρου 14 του παρόντος εφαρµόζονται και στην περίπτω-
ση αυτή. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συ-
νταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύντα-
ξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου διατάξεις, ανατρέχει σε χρό-
νο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η κα-
ταβολή της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ί-
σχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος αυτού, κρίνονται, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Επί αιτήσεων που
θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονε-
µόµενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης
που θα απονεµόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε
ποσοστό άνω του 20%, το ήµισυ της διαφοράς καταβάλ-
λεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλο-
γη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αι-
τήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλε-
ται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο
(1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν
εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.

3. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέ-
ντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, κατά
την ηµεροµηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι
συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από
τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το άθροισµα των καταβαλ-
λόµενων συντάξεων. Αν οι συντάξεις προέρχονται από
διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να τις κατα-
βάλλει χωριστά. 

4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τοµέα Σύνταξης Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που
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προβλέφθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3518/2006, καταργεί-
ται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγµα-
τοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασµό Προ-
σθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννο-
µες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφά-
λιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισµένοι, οι ο-
ποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπά-
γονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν ει-
σφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαί-
ωµα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποί-
ας θα προσδιοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, βάσει σχετικής οικονοµικής αναλογιστικής µελέ-
της, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί
στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και µετά ή για
χρόνο ασφάλισης που έχει µεταφερθεί σε αυτήν από τον
καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασµό Προσθέτων Παροχών
(ΕΛΠΠ). Στη µελέτη για τον προσδιορισµό του ποσοστού
προσαύξησης λαµβάνονται υπόψη το ύψος των εισφο-
ρών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρό-
νος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της
παροχής λόγω Ειδικής Προσαύξησης.

5. Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από
1.1.2016. Οι ασφαλισµένοι που προέρχονται από το
ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του
Κλάδου Μονοσυνταξιούχων δικαιούνται προσαύξησης
της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιορι-
στεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από ει-
σήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετι-
κής οικονοµικής αναλογιστικής µελέτης. Στη µελέτη για
τον προσδιορισµό του ποσοστού προσαύξησης λαµβά-
νονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύ-
ξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και
τα έτη καταβολής της παροχής λόγω της προσαύξησης.

6. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
του άρθρου αυτού καταργείται.

Άρθρο 95 
Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. - 
Αναλογική Εφαρµογή διατάξεων- 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α. από µη καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχί-
ζει από την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εντός του
οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται στις ήδη παραγεγραµ-
µένες, κατά τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος του
παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαι-
τήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της
παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παρα-
γραφή κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου, ορί-
ζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη µέρα του ε-
πόµενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφα-
λιστέα εργασία ή υπηρεσία.

2. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στο νόµο σχετικά
µε τη λειτουργία και την οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις ει-
σφορές, παροχές, οφειλές, και µέχρι την έκδοση του

Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Ε.Φ.Κ.Α. της παραγράφου 4, µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης εφαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή
ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές δεν α-
ντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με όµοια
απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών, µέσω Α-
ναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και η είσπραξη
εισφορών και οφειλών µέσω ΚΕΑΟ. 

Άρθρο 96 
Παροχές Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – 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 Α-
σφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισµένων στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 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 εφαρµό-
ζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το ο-
ποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή των συ-
ντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων. 

2. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος
µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύ-
τως κάθε αναπροσαρµογή των συντάξεων. Κατά τη χρο-
νική περίοδο αυξηµένων εισφορών, εάν η διαφορά µετα-
ξύ εσόδων και εξόδων προσεγγίζει, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 οι συντάξεις δεν αναπροσαρµό-
ζονται στην περίπτωση κατά την οποία αν αφαιρεθούν
τα έξοδα από τα έσοδα του Ταµείου, το αποτέλεσµα α-
ποκλίνει θετικά ή αρνητικά κατά ποσοστό ίσο η µεγαλύ-
τερο από το 0,5% των εισφορών, λαµβάνοντας υπόψη τα
απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης 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 προ-
κύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόµενης δια-
δικασίας και µόνο στην περίπτωση δηµιουργίας ελλειµ-
µάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του
Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης. 

4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Α-
ναλογιστικής Αρχής, µε την οποία καθορίζονται οι τεχνι-
κές 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 ε-
φεξής 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 αποτε-
λείται 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 ε-
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πί 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.

6. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 14 και 33, 36 και 19 εφαρ-
µόζονται αναλογικά και επί των συντάξεων του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

7. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υ-
ποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνο-
νται, 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 πα-
ρόντος άρθρου. 

8. Οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρµό-
ζονται µε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου, εφόσον το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων
τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώ-
νονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισµένο στο οι-
κείο πληροφοριακό σύστηµα. Για την εφαρµογή του ορί-
ου αυτού, λαµβάνεται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό
των συντάξεων συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς υ-
γειονοµικής 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 µειωθεί
πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων (1300)
ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλοµένου ως
προσωπική διαφορά. Στον υπολογισµό του ανώτατου ο-
ρίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτοµα µε ανα-
πηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν
µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν λαµβάνονται υπόψη
τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας. 

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το
ΕΤΕΑΕΠ 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 α-
ποκλειστικά µε τους όρους του παρόντος. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η ερ-
γάσιµη ηµέρα κατά την οποία θα καταβάλλεται η µηνιαία
σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ. 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

ΕΤΕΑΕΠ όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και
µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για
τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδό-
τη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, ό-
πως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και µέ-
χρι την 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στο
Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µε-
τά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον
ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη ε-
πί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαε-
τίας, 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 α-
σφαλισµένους εντασσόµενων στο ΕΤΕΑ ταµείων, τοµέ-
ων κλάδων και λογαριασµών, καθώς και άλλα επιπλέον
έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές ει-
σφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών παύουν να κατα-
βάλλονται από 1.1.2018.

2. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της
µηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούµενων, ε-
λευθέρων 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 επαγγελµα-
τιών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993 στο
ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδή-
µατος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και
98. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαί-
ας εισφοράς 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 αυτών ετών, να µειώνεται ανα-
λόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισµένων µι-
σθωτών και αυταπασχολούµενων, ανάλογα µε την αύξη-
ση της εισπραξιµότητας αυτών.

4. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόµιµα δεν επιστρέ-
φονται.

Άρθρο 98 
Μεταβατική ρύθµιση – εισφορές

αυταπασχολούµενων προερχόµενων από το ΕΤΑΑ

1. Ειδικά για το διάστηµα από την 1.1.2017 έως και την
31.12.2020, τα ποσά των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και
επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περί-
θαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α, όπως διαµορφώ-
νονται µετά τον, σύµφωνα µε το άρθρο 39 υπολογισµό,
µειώνονται, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
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2. Σε καµία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής ει-
σφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύντα-
ξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περίθαλψης δεν µπορεί να
υπολείπεται, ακόµα και µετά την εφαρµογή των ανωτέ-
ρω προσαρµογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρ-
µογή της παρ. 3 του άρθρου 39. 

3. Οι ανωτέρω προσαρµογές εφαρµόζονται και στους
κάτω της πενταετίας αυτοαπασχολούµενους που υπάγο-
νται ή θα υπάγονται βάσει των ειδικών, γενικών ή κατα-
στατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος στο Ε.Τ.Α.Α., για το διάστηµα από
την 1.1.2017 έως και τις 31.12.2020, και των οποίων το
καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την ασκούµενη
δραστηριότητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό
έτος είναι άνω των 4.922 ευρώ. Ειδικά, για την κατηγο-
ρία αυτή των ασφαλισµένων, η προσαρµογή ύψους 50%
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο ει-
σόδηµα ανέρχεται µεταξύ 4.922 και 13.000 ευρώ. Σε κα-
µία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για
τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ
και υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου αυτής
δεν µπορεί να υπολείπεται, ακόµα και µετά την εφαρµο-
γή των προσαρµογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ ε-
φαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 39. 

Άρθρο 99 
Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές 

ασφαλιζοµένων στον ΟΓΑ

1. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης των προσώπων
του άρθρου 40 του παρόντος που θα κατατεθούν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 31.12.2030 ισχύ-
ουν τα εξής:
α. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατε-

θούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύντα-
ξης αποτελείται από το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών:
κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει µε
βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του
ΟΓΑ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 40 και κατά πο-
σοστό 6,20% από το άθροισµα της εθνικής και της αντα-
ποδοτικής σύνταξης. 
β. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατε-

θούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής
και της ανταποδοτικής σύνταξης διαµορφώνεται σταδια-
κά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%,
39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%,
79,90, 86,60%, 93,30%, αντίστοιχα. Το ποσό που προκύ-
πτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατά-
ξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος
σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%,
53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%,
13,40% και 6,70%, αντίστοιχα.
γ. Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και εφεξής

λαµβάνουν ολόκληρο το ποσό της εθνικής και της αντα-
ποδοτικής σύνταξης, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα
7 και 28.

Άρθρο 100 
Γενικές µεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.

1. Η παύση της λειτουργίας των εντασσόµενων στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών δια-
πιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διαπι-
στώνεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των συντάξεων
του δηµοσίου τοµέα που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α..
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Δι-
εύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραµµατεί-
ας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµι-
κών εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέ-
πονται στα άρθρα 48 έως 53 του π.δ. 111/2014.

2.α. Οι εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς,
κλάδοι και λογαριασµοί ασκούν τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, και συνεχίζουν να
ασκούν αυτές που προβλέπονται από τις γενικές ή ειδι-
κές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το µέρος που
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, µέ-
χρι την ηµεροµηνία ένταξης στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του παρόντος. 
β. Με την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 απόφαση

διαπιστώνεται και η κατάργηση των θέσεων των Διοικη-
τών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητικών
Συµβουλίων, καθώς και των Διοικητικών Συµβουλίων των
εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων
και λογαριασµών, πλην του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α..
γ. Οι υπηρεσίες των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φο-

ρέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µέχρι την έντα-
ξή τους στον ενιαίο φορέα, λειτουργούν µε την υφιστά-
µενη οργανωτική τους δοµή και για την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων του νόµου αυτού. 

3.α. Μέχρι την επιλογή και το διορισµό Διοικητή στον
Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και σε
κάθε περίπτωση µέχρι 31.12.2016, Διοικητής στον
Ε.Φ.Κ.Α. ορίζεται ο Διοικητής του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Ο εν
λόγω ορισµός του δεν συνιστά ασυµβίβαστο µε την πα-
ράλληλη διατήρηση των καθηκόντων του ως Διοικητή
του Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., κατά παρέκκλιση των γενικών ή ει-
δικών ή καταστατικών διατάξεων του φορέα αυτού. 
β. Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. έχει κατά το µεταβατικό

ως άνω διάστηµα ενδεικτικά τις εξής αρµοδιότητες: α)
Συγκαλεί το προσωρινό Δ.Σ., καθορίζει τα θέµατα της η-
µερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις, β) α-
σκεί την προσωρινή διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., γ) εισηγείται
προς το Δ.Σ. τα ζητήµατα που απαιτούν νοµοθετική ρύθ-
µιση για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., δ)
τοποθετεί και διαχειρίζεται το µεταφερόµενο στον
Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Φο-
ρέα, ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδί-
κως, στ) αναθέτει µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτους την υλο-
ποίηση έργων εκ µέρους του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις
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κείµενες διατάξεις και ζ) υπογράφει κατόπιν εξουσιοδό-
τησης του Δ.Σ. συµβάσεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α., κα-
θώς και κάθε άλλου περιεχοµένου έγγραφο.
γ. Ο Διοικητής µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει

στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. ορισµένες αρµοδιότητές του ή το
δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή
Διοικητή.»
δ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου

του Ε.Φ.Κ.Α., συγκροτείται προσωρινό Δ.Σ. µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο εντός 15 ηµερών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε. Το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται α-

πό: 
αα. τον Διοικητή του, ως Πρόεδρο, µε έναν από τους

υποδιοικητές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως αναπληρωτή του,
ββ. τους Διοικητές ή Πρόεδρους των λοιπών εντασσό-

µενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. µε
αναπληρωτές, όσους τους αναπλήρωναν στη διοίκηση
αυτών,
γγ. έναν (1) προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, µε τον αναπληρωτή του,
δδ. έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, ο

οποίος κατέχει θέση προϊσταµένου τµήµατος ή ανώτερη
θέση από αυτή, µε τον αναπληρωτή του,
εε. δύο (2) ειδικούς επιστήµονες, έναν εξειδικευµένο

σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και έ-
ναν εξειδικευµένο σε θέµατα οικονοµικών και οικονοµι-
κής διαχείρισης που ορίζονται από τον Υπουργό Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, µε τους αναπληρωτές τους, ιδίων προσόντων µε
αυτούς.
στ. Το Δ.Σ. έχει νόµιµη σύνθεση ακόµη και χωρίς τη

συµµετοχή των µελών της περίπτωσης δδ΄, εφόσον αυ-
τοί δεν ορισθούν ή δεν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
ζ. Ο ορισµός των Διοικητών των εντασσόµενων Φορέ-

ων Κοινωνικής Ασφάλισης ως µέλους στο προσωρινό
Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά ασυµ-
βίβαστο µε την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων
τους ως Διοικητών αυτών, κατά παρέκκλιση των γενικών
ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εν λόγω φορέ-
ων.
η. Σε όλα τα µέλη του προσωρινού Δ.Σ. καταβάλλεται

από τον Ε.Φ.Κ.Α. µηνιαία αποζηµίωση που καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.
θ. Αρµοδιότητες του προσωρινού Δ.Σ. είναι, ιδίως, η

µέριµνα για την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης
σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία
του Ε.Φ.Κ.Α., τη στέγαση των υπηρεσιών, την υπηρεσια-
κή κατάσταση του προσωπικού και η ανάληψη κάθε άλ-
λης δράσης σχετικά µε τη λειτουργία του µέχρι τον ορι-
σµό του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης τροποποιούνται ή συµπληρώνονται οι αρµοδιό-
τητες του Διοικητή, καθώς και του προσωρινού Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α.. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει
στον Διοικητή ορισµένες αρµοδιότητές του ή το δικαίω-
µα να υπογράφει κατά περίπτωση «µε εντολή Δ.Σ.».
ι. Η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. λήγει αυτοδικαίως µε

το διορισµό του νέου Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.
συγκροτούνται οµάδες διοίκησης έργου για το συντονι-
σµό και την εν γένει διαχείριση ζητηµάτων ενοποίησης
των δοµών των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων
και λογαριασµών, κατά το µεταβατικό στάδιο και µέχρι
την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κοινωνικής
ασφάλισης. 

5. Εντός δύο (2)  µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, µε πρόταση του προσωρινού Διοικητή που ε-
γκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο
πρώτος προϋπολογισµός του Ε.Φ.Κ.Α. και περιλαµβάνει
στο σκέλος των εξόδων πιστώσεις για την κάλυψη των
διοικητικών και λειτουργικών δαπανών του, οι οποίες κα-
τανέµονται στους εντασσόµενους φορείς µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και περιλαµβάνονται στο σκέλος
των εσόδων του.

6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι
οικονοµικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονο-
µικών χρήσεων των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέ-
ων για την περίοδο έως 31.12.2016. Αν παρέλθει άπρα-
κτη η ως άνω ηµεροµηνία, τις εν λόγω οικονοµικές κατα-
στάσεις συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες
του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικει-
µενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο µπορεί να ανατίθε-
ται σε εξωτερικούς αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και µετά την ως άνω ηµεροµηνία.

7. Στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 53
του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), προστίθεται τελευταίο εδάφιο
ως εξής: 

«Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τον
Ο.Α.Ε.Δ., αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παρα-
πάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οι-
κονοµικά απολογιστικά στοιχεία, µε την υποβολή όσων
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143).»

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώ-
µη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ρυθµίζεται
κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού. Ειδικά, για τα ζητήµατα συντάξεων δηµοσίου το-
µέα στην ως άνω απόφαση συµπράττει ο Υπουργός Οι-
κονοµικών.



Άρθρο 101
Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα 

προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.

1. α. Εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος στελεχώνονται εκείνες οι οργανικές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες τίθενται αµέσως σε λειτουργία για
τις ανάγκες ένταξης σε αυτόν των φορέων, κλάδων, το-
µέων και λογαριασµών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 53
και για την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 51.
β. Η στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω, µέχρι

την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλι-
σης ενεργείται µε µεταφορά προσωπικού σε αυτόν από
τους εντασσόµενους φορείς, µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν πρότα-
σης των Δ.Σ. του οικείου φορέα και του προσωρινού Δ.Σ.
του Ε.Φ.Κ.Α., µετά από πρόσκληση του Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α.. Κατά προτεραιότητα µεταφέρεται προσωπικό
που καταθέτει σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία
του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, µέχρι την έναρξη

ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 52 του
παρόντος, µπορεί να µεταφέρονται από τους εντασσό-
µενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 53, στον Ε.Φ.Κ.Α., ολόκληρες
οργανικές µονάδες. Με την ίδια απόφαση οι ανωτέρω
οργανικές µονάδες εντάσσονται στις συνιστώµενες µε
τον παρόντα νόµο Γενικές Διευθύνσεις ή ορίζεται το όρ-
γανο, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται.
δ. Ειδικότερα, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ειδι-

κού Προγράµµατος και προκειµένου αυτή να ασκεί τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 65 αρµοδιότητές της, µέχρι
την πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κύριας κοι-
νωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 51 µεταφέρονται σε αυτόν, τριά-
ντα (30) υπάλληλοι από τους εντασσόµενους φορείς, οι
οποίοι κατανέµονται και τοποθετούνται στην εν λόγω Δι-
εύθυνση, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπάλ-
ληλοι που θα µεταφερθούν, σύµφωνα µε το προηγούµε-
νο εδάφιο, επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από
πίνακες που υποβάλλονται σε αυτόν από το Δ.Σ. του ε-
κάστοτε φορέα προέλευσης, επί τη βάσει προσόντων
σχετικών µε τις αρµοδιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης,
τα οποία καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του Διοι-
κητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Οι πίνακες του προηγούµενου εδαφί-
ου περιέχουν διπλάσιο αριθµό προσώπων από αυτόν που
τελικώς θα µεταφερθεί από τον κάθε φορέα και πρέπει
να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε
(5) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν. Μέχρι
την ένταξη των φορέων κατά το άρθρο 53 του παρόντος,
η δαπάνη µισθοδοσίας των µεταφερόµενων κατά τη διά-
ταξη αυτή υπαλλήλων εξακολουθεί να βαρύνει τους φο-
ρείς προέλευσής τους. 
Στους ως άνω υπαλλήλους που θα µεταφερθούν στον

Ε.Φ.Κ.Α. περιλαµβάνονται και υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητι-

κής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι
αποσπώνται, κατανέµονται και τοποθετούνται µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.
Για την εν λόγω απόσπαση προκρίνονται οι υπάλληλοι
των ως άνω Γενικών Γραµµατειών που θα υποβάλουν
σχετική αίτηση. 
Επίσης, στην ως άνω Διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. µεταφέ-

ρεται τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος της Η.ΔΙ.Κ.Α., ο
οποίος αποσπάται, κατανέµεται και τοποθετείται µε από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων της συγκεκριµέ-

νης Διεύθυνσης, που απορρέουν από τη σπουδαιότητα
του ειδικού σκοπού της, οι υπάλληλοι που θα τη στελε-
χώσουν λαµβάνουν πέραν των αποδοχών της οργανικής
τους θέσης και επιµίσθιο, το οποίο θα καθοριστεί µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδο-
χών των ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο
όριο αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατά-
ξεις του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.

2. α. Σε περίπτωση µεταφοράς προσωπικού κατά την
προηγούµενη παράγραφο, ως προϊστάµενος τοποθετεί-
ται, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., υπάλληλος µε
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Εάν δεν υφίστα-
νται θέσεις προϊσταµένων του Ε.Φ.Κ.Α. οµοίου επιπέ-
δου, οι µεταφερόµενοι υπάλληλοι µπορεί να τοποθετού-
νται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως
κατώτερου επιπέδου.
β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµα-

τος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η ά-
σκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταµένων των ορ-
γανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των εντασσοµένων
σε αυτόν φορέων και κλάδων. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανι-
κές µονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους
εντασσόµενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊ-
σταµένου του ίδιου επιπέδου, µε κριτήριο τον περισσό-
τερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντί-
στοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του ο-
ποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανι-
κές διατάξεις ότι µπορούν να προΐστανται στη συγκεκρι-
µένη θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επι-
λογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµέ-
νων οργανικής µονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοπο-
θετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του α-
µέσως κατώτερου επιπέδου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρό-
τασης του προσωρινού ή οριστικού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και
του Δ.Σ. του οικείου φορέα, µπορεί να µεταφερθούν
στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόροι µε έµµισθη εντολή από τους ε-
ντασσόµενους φορείς. 

4. Από 1.1.2017 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µελών
των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων των ε-
ντασσόµενων φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους
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κατά τα ανωτέρω, εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο υ-
ποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό
Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. που συστήνονται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 102 
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

1. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά 0,50 ευρώ, η οποία πα-
ρακρατείται από τις καταβαλλόµενες κύριες συντάξεις
και αποδίδεται στο Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής
του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, µε σκοπό την οικονοµι-
κή ενίσχυση Οµοσπονδιών και Σωµατείων Συνταξιούχων. 

2. Όσοι δεν επιθυµούν την παρακράτηση, θα πρέπει να
υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία
του ασφαλιστικού τους φορέα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά-
θε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της προηγουµένης
παραγράφου. 

4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του µεθεπό-
µενου µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 103 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

1. Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
αχρεώστητα, επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας
του λαβόντος και αναζητείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υπαιτιότητάς του αναζητείται
εντόκως, µε επιτόκιο 3%.
Παράλληλα µε την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξε-

ων, επιτρέπεται συµψηφισµός οποιασδήποτε οφειλής
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε το σύνολο των χορηγούµενων πα-
ροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης.
Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται σε µηνιαίες δόσεις,

το ύψος καθεµίας από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το 1/3 του µεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορη-
γούµενες παροχές, ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό
της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3 του ποσού που αντι-
στοιχεί στις χορηγούµενες παροχές. 
Ο καταλογισµός και ο τυχόν διενεργούµενος συµψη-

φισµός εκτελείται µε απόφαση του Διευθυντή του αρµο-
δίου Υποκαταστήµατος.

2. Εάν ο οφειλέτης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποβιώσει, οι οφει-
λές του συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλόµενες σε αυτόν
και στους νόµιµους κληρονόµους του αναδροµικές πα-
ροχές, προς αποµείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο
ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονοµική
τους µερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε πε-
ρίπτωση που µεταξύ των κληρονόµων υπάρχουν πρόσω-
πα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δι-
καιώµατα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της ο-
φειλής κατά την κληρονοµική τους µερίδα, παρακρατεί-
ται από το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών που
τους µεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, σε µηνιαίες
δόσεις ή εφάπαξ, όπως στην παράγραφο 1. 
Εφόσον η οφειλή δεν είχε βεβαιωθεί όσο ο οφειλέτης

βρισκόταν εν ζωή, εκδίδεται απόφαση από τον αρµόδιο
Διευθυντή, µε την οποία καθίστανται υπόχρεοι προς εξό-
φληση της οφειλής οι νόµιµοι κληρονόµοι του, µε τις
προαναφερθείσες διαδικασίες του ΚΕΔΕ και του συµψη-
φισµού οφειλών προς τις καταβαλλόµενες παροχές.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης µπορεί να ανακαθορίζεται το ποσοστό του επι-
τοκίου που προβλέπεται από την παράγραφο 1.

Άρθρο 104
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών 

Η παρ.7 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επι-
στρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, µετά από αίτησή
τους. 
Επιστρέφονται µόνο µετά από συµψηφισµό είτε µε ε-

πόµενες οφειλόµενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ,
εντός έτους, είτε µε απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συ-
νέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φο-
ρείς και φορολογικές αρχές.
Διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως ει-

σφορών που καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ι-
σχύουν. 
Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται εντόκως, έπειτα από α-

µετάκλητη απόφαση και ακύρωση των πράξεων καταλο-
γισµού, µε βάση το κυµαινόµενο επιτόκιο που καθορίζει
η Τράπεζα της Ελλάδος, (βάσει του άρθρου 46 του
ν. 3863/2010), όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο της έκδο-
σης της απόφασης επιστροφής.
Οι εισφορές που εισπράττονται και συνεισπράττονται

αχρεώστητα, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπέρ κλάδων ασθενείας
και για λογαριασµό τρίτων φορέων, δεν επιστρέφονται.
Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται και στις εκκρε-

µείς περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόµου.»

Άρθρο 105 
Ασφαλιστική ενηµερότητα κοινωφελών επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τις δηµοτικές
και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυµες εται-
ρείες ΟΤΑ (κοινές ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ, αναπτυξιακές
ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ, δηµοτικές ή κοινοτικές ανώνυ-
µες εταιρίες OTA – µονοµετοχικές), στις οποίες περιλαµ-
βάνονται τα δηµοτικά Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης, οι οποίες λαµβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηµα-
τοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 ( Α΄
179) , ορίζεται ως προθεσµία καταβολής των ασφαλιστι-
κών εισφορών τους η τελευταία εργάσιµη ηµέρα -για τις
δηµόσιες υπηρεσίες- του επόµενου µήνα από εκείνον
κατά τον οποίο καταβλήθηκε η σχετική επιχορήγηση ή
συνδροµή από την υπηρεσία χρηµατοδότησης. Η διαπί-
στωση της εµπρόθεσµης καταβολής εισφορών αποδει-
κνύεται από επίσηµο έγγραφο της υπηρεσίας χρηµατο-
δότησης.
Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδο-

σης βεβαίωσης µη οφειλής από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κατά το



χρονικό διάστηµα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπι-
κού έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, θα χορηγείται βεβαίω-
ση µη οφειλής, µε την προϋπόθεση της τήρησης των λοι-
πών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής. 

Άρθρο 106 
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΑΣ 

1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» ασφαλι-
στική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση
του παρόντος και έως την 31η Δεκεµβρίου 2016, χωρίς
παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξε-
ων.

2. Από τη δηµοσίευση και έως τη λήξη της προθεσµίας
χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερό-
τητας, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο,
αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και
η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου που επι-
σπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστω-
τές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 107 
Θωράκιση ελεγκτικών µηχανισµών αγοράς εργασίας

Στην παρ.15 του άρθρου 17 του ν.3996/2011 (Α΄ 170)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται και για
τους υπαλλήλους των ελεγκτικών µηχανισµών της αγο-
ράς εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Άρθρο 108 
Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών
Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών της Γενικής

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 
του Υπουργείου Οικονοµικών

Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 62, του
ν. 4170/2013, µετά τις λέξεις «την Οικονοµική Αστυνο-
µία» προστίθενται οι λέξεις «το σύνολο των υπηρεσιών
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του Ι-
ΚΑ- ΕΤΑΜ.».

Άρθρο 109 
Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιµες

και ανεπίδεκτες είσπραξης

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από το αρµό-
διο όργανο, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθη-

κε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των
υπευθύνων της επιχείρησης, ή διαπιστώθηκε η µε οποι-
ονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοι-
χείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά
τα άρθρα 939 επ. Α.Κ., ο έλεγχος της πτωχευτικής και

µεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για
πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ε-
φόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρι-
σης.
β. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέ-

λεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέ-
τη. 
γ. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυ-

νων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες για κάθε
φορέα διατάξεις ή δεν είναι δυνατή η άσκησή της.

2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή α-
νεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτή-
σεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α. Με απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν ει-

σήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου
φορέα, εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή µέ-
χρι 1.500.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο Διοικητής
του Ταµείου µπορεί να ζητήσει τη γνώµη κλιµακίου ή
τµήµατος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του.
β. Με απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν ει-

σήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µετά α-
πό σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια
οφειλή άνω του 1.500.000 ευρώ.

3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των α-
νεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα 10 ετών
από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η καταχώ-
ριση: 
α. αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της, 
β. δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα

πρόσωπα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για
οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη
χρηµάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Τα-
µείου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν
των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,
γ. δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και ε-

πενδυτικοί λογαριασµοί των παραπάνω προσώπων κατά
τις διατάξεις των άρθρων 30, 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ (ν.δ.
356/1974,�Α΄ 90).
Το ΚΕΑΟ και οι αρµόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα διατη-

ρούν ακέραιο το δικαίωµά τους για την είσπραξη ή συµ-
ψηφισµό της οφειλής και µετά την καταχώρισή της στα
ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

4. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω,
ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως ει-
σπράξιµη, εάν πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί
ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής
της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσω-
πο.

5. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να
ορίζονται άλλα όργανα για την υποβολή της σύµφωνης
γνώµης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, να καθο-
ρίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης των οφει-
λών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζεται
κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. 
β. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµ-

φωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτι-
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κού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρι-
σµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.

Άρθρο 110 
Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδε-
κτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 109 µπορεί να
κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν, µε την επιφύ-
λαξη της πλήρους διατήρησης των ασφαλιστικών δικαι-
ωµάτων των µισθωτών ασφαλισµένων, και πριν από την
παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 3 του ίδιου άρθρου,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέ-
σεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περι-

πτώσεις α΄ , β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 ενέρ-
γειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπρα-
ξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κα-

τόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτή-
σεων αυτού έναντι τρίτων,
γ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος

των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση α-
µετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδε-
κτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 109 µπορεί να
διαγραφούν, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1, εφόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και µό-
νο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιο-

δήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρο-
νόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κα-

τά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ και
δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του µέσα σε δέκα (10) έ-
τη από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο
βεβαιώθηκε,
γ. όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδή-

ποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ και δεν έ-
χει επιτευχθεί η είσπραξή της µέσα σε δέκα (10) έτη από
τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώ-
θηκε.

3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους
σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:
α) µε απόφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή

Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγη-
σης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Διοικητή του Ταµείου για τις περι-
πτώσεις της παραγράφου 1,
β) µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισή-

γησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµ-
φωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα
για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2,

γ) µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν ει-
σήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου

φορέα µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρα-
γράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.

4. Μέχρι 31.12.2016 προκειµένου να εκκαθαριστεί το
χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η δυ-
νατότητα διαγραφής κύριων οφειλών που έχουν γεννη-
θεί προ του 1993 και είναι µικρότερες του ποσού των 200
ευρώ ανά οφειλέτη, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλ-
λες κύριες οφειλές του ίδιου νοµικού ή φυσικού προσώ-
που. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται µε από-
φαση του Διοικητή του Ταµείου, κατόπιν εισήγησης της
αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώ-
µη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ρυθ-
µίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης των ο-
φειλών στα βιβλία διαγραφών, καθώς και κάθε θέµα σχε-
τικό µε τη διαχείρισή τους. 
Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφω-

νη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία δια-
γραφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 111 
Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987

Στο άρθρο 4 του π.δ. 370/1987 (Α΄ 166) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος από το
βαθµό του Πυροσβέστη µέχρι το βαθµό του Πυραγού Γε-
νικών Υπηρεσιών, που καταλαµβάνεται από το όριο ηλι-
κίας της παραγράφου 2, µπορεί να ζητήσει να παραµεί-
νει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο (2) επιπλέον έτη µετά
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, µε αίτηση που υπο-
βάλλεται τρεις (3) µήνες πριν από τη συµπλήρωση του ο-
ρίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρµόδιο Συµβούλιο
Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η αίτηση ανανε-
ώνεται κατ’ έτος µε ανώτατο όριο τα δύο (2) έτη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 112
Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών

Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος» (εφεξής ΣΚΛΕ), µε έδρα την Αθή-
να, πλήρως αυτοδιοικούµενο, το οποίο υπάγεται στην ε-
ποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Με σκοπό την απρόσκοπτη συµµετοχή όλων των µε-
λών του νοµικού προσώπου στη δράση του µπορεί να δη-
µιουργούνται Περιφερειακά και Τοπικά Τµήµατα, σε ολό-
κληρη την επικράτεια µε απόφαση της Γενικής Συνέλευ-



σης. Η σύσταση των Περιφερειακών/Τοπικών Τµηµάτων
γίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Σκοποί του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελ-
λάδος είναι:
α. η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικο-

νοµικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών
συµφερόντων των µελών, 
β. η συµβολή στην εφαρµογή των αρχών και µεθόδων

της κοινωνικής εργασίας, 
γ. η συµβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοι-

νωνική εργασία, στην κατοχύρωση του ρόλου του κοινω-
νικού λειτουργού στα διάφορα πλαίσια δουλειάς, στη
συνεργασία µε τους φορείς κοινωνικής εργασίας για τη
βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών τους, 

δ. η µελέτη των κοινωνικών προβληµάτων, η γνωµο-
δότηση, η παρέµβαση για την αντιµετώπισή τους και η
συνεργασία µε τις αρχές και τους αρµόδιους φορείς,

ε. η συνένωση όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, η
προστασία του επαγγέλµατος και του τίτλου σπουδών, 

στ. η πληροφόρηση της κοινής γνώµης και εκπροσώ-
πηση του επαγγέλµατος σε θεσµικά όργανα και διεθνείς
οργανισµούς του κλάδου των κοινωνικών λειτουργών, 
ζ. η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων σε θέ-

µατα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλ-
λογικής δράσης, µε τελικό στόχο την επίτευξη της κοι-
νωνικής αλλαγής, 

η. η συµµετοχή του στη διαµόρφωση και σχεδιασµό
της Κοινωνικής Πολιτικής.

4. Ο ΣΚΛΕ µπορεί να είναι µέλος άλλων οργανώσεων,
ελληνικών ή διεθνών, µε συναφείς σκοπούς.

5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι

κατηγορίες των µελών του ΣΚΛΕ, οι διαδικασίες εγγρα-
φής, οι πόροι και τα όργανα διοίκησης του Συνδέσµου, η
σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών
Τµηµάτων του ΣΚΛΕ, των οποίων ο τοπικού ενδιαφέρο-
ντος χαρακτήρας θα ρυθµιστεί µε κοινή απόφαση των ί-
διων ως άνω Υπουργών, η συγκρότηση, σύνθεση και λει-
τουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων, η σφραγίδα του
Συνδέσµου, ο Κώδικας Δεοντολογίας των κοινωνικών
λειτουργών, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι θέσεις
προσωπικού, περιουσιακά ζητήµατα του Συνδέσµου και
γενικώς κάθε θέµα συναφές µε τη λειτουργία του ΣΚΛΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 113
ΟΚΕ

Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 3191/2003 προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και η Οικο-
νοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.).».

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 114 
Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία
και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την α-
κόλουθη κλίµακα: 
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2. Το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως: 

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του
άρθρου 15 µειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδηµα από µι-
σθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φό-
ρου είναι µικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το
ποσό της µείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογού-
ντος φόρου. 

2. Για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρε-
σίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των εί-
κοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώ-
νεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του
φορολογητέου εισοδήµατος από µισθούς και συντά-
ξεις.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα, στον προσδιορισµό του κέρ-
δους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνο-
νται οι άµεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοι-
νής Γεωργικής Πολιτικής, µε εξαίρεση τις πράσινες και
τις συνδεδεµένες, καθώς και οι επιδοτήσεις που υπερ-
βαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτι-
κές αποζηµιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζο-
νται.»

4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµό-
ζεται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογι-
κά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφε-
ξής.

5. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φο-
ρολογούνται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήµατα από µι-
σθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα δεν εφαρµόζονται οι µειώσεις του άρ-
θρου 16.» 

6. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολο-
γούνται αυτοτελώς µε την κλίµακα της παραγράφου 1
του άρθρου 15.
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδηµα από ατοµική

αγροτική επιχείρηση µειώνεται κατά το ποσό που προ-
βλέπεται στο άρθρο 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από µισθούς

και συντάξεις µαζί µε εισόδηµα ατοµικής αγροτικής επι-
χείρησης, η µείωση φόρου υπολογίζεται µία φορά για το
σύνολο των εισοδηµάτων. 
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από µισθωτή

εργασία και συντάξεις ή και από ατοµική αγροτική επι-
χείρηση µαζί µε εισόδηµα από λοιπές κατηγορίες, η µεί-
ωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί µόνο στο µέ-
ρος του εισοδήµατος που προέρχεται αποκλειστικά από
µισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατοµική αγρο-
τική επιχείρηση.»

7. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 του
ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

« 1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δε-
καπέντε τοις εκατό (15%). 

4. Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται
αυτοτελώς, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

»
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8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για µερίσµατα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».
9. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται

άρθρο 43Α ως εξής: 

«Άρθρο 43Α
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

στα φυσικά πρόσωπα

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισο-
δήµατα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των
φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονοµίας. Για
την επιβολή της εισφοράς λαµβάνεται υπόψη το σύνολο
του εισοδήµατος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση
των εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, α-
πό επιχειρηµατική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υ-
περαξία µεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούµενο ή α-
παλλασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό. 

2. Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα
των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των
προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπη-

ρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
η αποζηµίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής
σχέσης της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 και
της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης,
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής ει-
σφοράς οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµέ-
νοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαµ-
βάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό,
εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγµα-
τικά εισοδήµατα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής
εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι µακροχρόνια άνεργοι
ναυτικοί που είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους
προσφεροµένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέ-
σεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συ-
µπεριλαµβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιµενι-
κών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήµατά του, κα-
θώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν
λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έ-
χουν πραγµατικά εισοδήµατα.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται
στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της προηγούµενης πα-
ραγράφου, υπολογίζεται µε την ακόλουθη κλίµακα: 
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4.α) Η εισφορά βεβαιώνεται µε βάση τους εκτελε-
στούς τίτλους είσπραξης που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ΚΦΔ), όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισµού
φόρου, εµφανίζεται στην πράξη προσδιορισµού του φό-
ρου, µαζί µε το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων
κάθε φορολογικού έτους.
β) Η προθεσµία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυ-

γής του άρθρου 63 του ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίω-
ση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.

5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις της καταβολής φόρου εισοδήµα-
τος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 67.
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσι-

κό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου βεβαιώνεται αυτή.
Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της
παρ. 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλο-
γεί στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευ-
θύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. 
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόµοι

του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς ανάλογα
µε το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας.

6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που απο-
κτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι
από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµερο-
µίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης
εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε
σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµα-
τικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού
που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε εξαί-
ρεση τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυ-
φλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινη-
τικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους ερ-
γοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συ-
ντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η πα-
ρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογί-
ζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή
του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της α-
µοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό ει-
σόδηµα που ορίζεται από την παράγραφο 3. Για την από-
δοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60. 

7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ούτε από το
φόρο εισοδήµατος.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και
είσπραξη της εισφοράς, να καθορίζεται ο τρόπος αποτύ-
πωσής της στην πράξη διοικητικού προσδιορισµού φό-
ρου, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής
των αµοιβών σε ετήσιο εισόδηµα, καθώς και κάθε ανα-
γκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου.»

10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄ στ΄ και
ζ΄ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη
που αποκτούν από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορο-
λογούνται, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Φορολογητέο εισόδηµα  Συντελεστής
(ευρώ) (%)

< 50.000 26%
>50.000 33% ».

11. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έ-
χουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
το φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ενώ η παρακρά-
τηση της εισφοράς από τους µισθούς και τις συντάξεις
µε τη νέα κλίµακα αρχίζει να πραγµατοποιείται από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

12. Στο Παράρτηµα του ν. 4174/2013 οι λέξεις «Ειδική
Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29
του ν. 3986/2011)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Ειδική
Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29
του ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).»

Άρθρο 115 
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015
(Α΄152) καταργούνται από τότε που άρχισαν να ισχύουν.

2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 50 του
ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συµµετοχή του Ελλη-
νικού Δηµοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%) επί του µικτού κέρδους που αφορά τα
ποσά τα οποία προέρχονται από την εκµετάλλευση της
δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δηµόσιο εντός δεκαέ-

ξι (16) ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα
που αφορούν».
Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει από την 1η Ιανουα-

ρίου 2016.

Άρθρο 116 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται από τις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γ. Χουλιαράκης Χρ. Βερναρδάκης
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Καµµένος Ν. Παρασκευόπουλος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε. Αποστόλου Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ν. Τόσκας Α. Ξανθός

Αριθµ. 141/16/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθµιση α-
σφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήµατος – Ρυθµί-
σεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων»

Α. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα α-
κόλουθα θέµατα:

ΜΕΡΟΣ Α: 
Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθµι-

ση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Προβλέπεται ότι: 
α. οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας, χορηγούνται

στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας,
το οποίο περιλαµβάνει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις
παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύ-
στηµα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές πα-
ροχές και
β. η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας

και εκ µεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισµα δυο
τµηµάτων, της εθνικής σύνταξης η οποία χρηµατοδοτεί-
ται αποκλειστικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, και
της ανταποδοτικής σύνταξης, που υπολογίζεται βάσει
των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές
και του ποσοστού αναπλήρωσης που προκύπτει κατά πε-
ρίπτωση.

Ειδικές διατάξεις σχετικές µε την κρατική χρηµατοδό-
τηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης καταργού-
νται. (άρθρα 1 – 2)

2.α. Συνιστάται, Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφά-
λειας (Ε.ΣΥ.ΚΑ), ως συµβουλευτικό όργανο των Υπουρ-
γείων Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστή-
µατος Κοινωνικής Ασφάλισης. Προσδιορίζονται τα όργα-
να διοίκησης του, ο σκοπός και οι αρµοδιότητες τους
(Πρόεδρος, Ολοµέλεια και Εκτελεστικό Συµβούλιο), ο
τρόπος συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του Ε-
ΣΥΚΑ, καθώς και οι ιδιότητες και η θητεία των µελών
τους. 
β. Με κ.υ.α., καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της
Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ανά συνε-
δρίαση. (άρθρο 3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ ρυθµίζονται θέµα-
τα σχετικά µε τις συντάξεις των υπαλλήλων-λειτουργών
του Δηµοσίου και των στρατιωτικών και ειδικότερα προ-
βλέπονται κυρίως τα εξής:

1.α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλλη-
λοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, οι τακτικοί και µετα-
κλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των
εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τα στελέχη των Ε-
νόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος, από την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου, υπάγονται (µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις)
για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς του συνιστώµενου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Ως προς τις προϋποθέσεις θεµελίωσης σύνταξης εξ ι-

δίου δικαιώµατος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβο-
λής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολου-
θούν να έχουν εφαρµογή οι οικείες διατάξεις της συντα-
ξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου όπως αυτές ισχύ-
ουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφι-
ση νόµου. 
Οι συντάξεις όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλ-

λουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου έως 31.12.2016 κανονίζονται από
το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο, κατά την ηµεροµη-
νία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. συντάξεις όσων έ-
χουν καταστεί συνταξιούχοι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή,
µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυ-
τόν, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων περί ανω-
τάτου ορίου σύνταξης. 

β. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλά-
δου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδό-



τη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιµων µηνιαίων αποδο-
χών και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλι-
σµένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δηµοσίου και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Τυχόν ισχύοντα
µέχρι σήµερα υψηλότερα ή χαµηλότερα ποσοστά ασφα-
λιστικών εισφορών, αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόπο-
σα και σταδιακά από 1.1.2017, ώστε από 1.1.2020 να δια-
µορφωθούν στα ανωτέρω.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπο-

λογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλι-
σµένου και εργοδότη, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του
ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµενο
κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ε-
τών. 
γ. Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την Υπηρεσία

τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αίτηση συνταξιοδό-
τησης, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου, υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου που ί-
σχυαν κατά την 31.12.2014, (µε τον περιορισµό ως προς
το ανώτατο όριο σύνταξης) µε εξαίρεση όσους δεν πλη-
ρούν, κατά την ίδια ηµεροµηνία, τις προϋποθέσεις άµε-
σης καταβολής της σύνταξής τους, οι οποίοι υπάγονται
στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την Υπηρεσία

τους, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφι-
ση νόµου κανονίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού.
Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν από την έ-
ναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου και εντός του έτους
2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό
της κανονιζόµενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό
άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάµβα-
ναν µε βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθε-
σίας του Δηµοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την
31.12.2014, το ήµισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται
στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, ενώ για όσους
θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έ-
τους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, α-
νέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα
τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα. (άρ-
θρα 4 - 6)

2.α. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.
σε όλους, όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφω-
να µε τις οικείες διατάξεις και ορίζεται στο ποσό των 384
ευρώ µηνιαίως εφόσον έχουν συµπληρωθεί είκοσι (20)
έτη ασφάλισης και µειώνεται κατά 2% για κάθε έτος λι-
γότερο και µέχρι τα 15 έτη ασφάλισης που αποτελούν
προϋπόθεση καταβολής της. 
Καθορίζεται ο τρόπος µείωσης της Εθνικής Σύνταξης

στις περιπτώσεις: i) διαµονής στην Ελλάδα κάτω από 40
έτη, ii) θεµελίωσης δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης,
καθώς και λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Επίσης ορίζεται ότι σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων
χορηγείται µία εθνική σύνταξη. 
β. Προβλέπεται ο τρόπος υπολογισµού του ανταποδο-

τικού µέρους της σύνταξης µε βάση τις συντάξιµες απο-
δοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά
αναπλήρωσης που ισχύουν για κάθε επιµέρους περίοδο
ασφάλισης, σύµφωνα µε τον παρατιθέµενο πίνακα (και
όχι βάσει του συντελεστή που ισχύει για το τελευταίο έ-
τος ασφάλισης, όπως όριζε το άρθρο 4 του ν. 3865/2010
για το αναλογικό ποσό).
Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του α-

νταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λαµ-
βάνονται υπόψη ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού
του βίου µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις για τις οποίες
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος µηνιαίος µισθός, που προκύ-
πτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την ηµερο-
µηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου.
γ. Προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις κατά τις οποίες

δεν χορηγείται προκαταβολή σύνταξης (όταν λαµβάνε-
ται και άλλη σύνταξη για την ίδια αιτία και όταν για τη θε-
µελίωση απαιτείται προηγούµενη αναγνώριση χρόνου α-
σφάλισης). (άρθρα 7 - 9)

3.α. Η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να συγκατα-
βάλλεται µε τη σύνταξη, µόνο σε όσους εφαρµόζονται οι
ως τώρα ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις. 
β. Προβλέπεται ότι έως την 31.12.2016 πρέπει να τε-

θούν σε εφαρµογή νέοι ενιαίοι για όλους τους ασφαλι-
σµένους κανόνες ως προς τις συντάξεις αναπηρίας, και
ότι µε κ.υ.α. συστήνεται Επιτροπή µε το εν λόγω αντικεί-
µενο. 
γ. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής

στους δικαιούχους (επιζών σύζυγος, νόµιµα τέκνα και
διαζευγµένος σύζυγος) των συντάξεων λόγω θανάτου
συνταξιούχου ή ασφαλισµένου του Δηµοσίου. 
Ειδικότερα, ο επιζών σύζυγος, δικαιούται σύνταξη, ε-

φόσον έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του
κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισµέ-
νου. Εφόσον έχει συµπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας
του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διά-
στηµα τριών (3) ετών, µετά την πάροδο των οποίων η κα-
ταβολή σύνταξης αναστέλλεται µέχρι τη συµπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συ-
µπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω
χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστηµα τριών (3) ετών.
Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρµόζονται εφόσον και
για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρό-
νο, έχει τέκνο ή τέκνα που δικαιούνται σύνταξη ή είναι
ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας
κατά ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, ο επιζών σύζυγος
δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συζύγου επήλ-
θε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση
του γάµου (µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις).(άρθρα 10 - 12)

4. Για τις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις προβλέπο-
νται τα ακόλουθα:
α. Μέχρι 31.12.2018, το ποσό κάθε ατοµικής µηνιαίας

σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συντα-
ξιούχοι µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου,
δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του πλήρους πο-
σού της Εθνικής Σύνταξης (2.304,00 ευρώ). Από την
1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που
προκύπτει σε σχέση µε το ανώτατο αυτό όριο και το νέο
ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη αναπροσαρµογή τους. 

Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισµα του καθαρού πο-
σού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δι-
καιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από
το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το οκταπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης (3.072,00 ευ-
ρώ). Δεν λαµβάνονται υπόψη τα τυχόν καταβαλλόµενα
επιδόµατα αναπηρίας. 
β. Οι καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος του υ-

πό ψήφιση νόµου, κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζο-
νται, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8, 13 και 14. Για τον υπο-
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λογισµό του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµε-
νων, έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυ-
τού, συντάξεων, για τον προσδιορισµό των συντάξιµων
αποδοχών λαµβάνεται υπόψη ο συντάξιµος µισθός επί
του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, ό-
πως αυτός είχε διαµορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση νόµου, µε βάση τους κανόνες αναπροσαρ-
µογής των συντάξιµων αποδοχών του Δηµοσίου τοµέα,
που ίσχυαν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρ-
µογής της διάταξης αυτής.
Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις αυτές συνεχίζουν

να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κα-
τά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες νο-
µοθετικές διατάξεις, παρακρατούµενης της εισφοράς υ-
πέρ υγειονοµικής περίθαλψης, όπως αυτή ορίστηκε µε
τον ν. 4336/2015.
Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό

των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που
προκύπτει από τον επανυπολογισµό τους, το επιπλέον
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως
προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι
την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρ-
µογή των συντάξεων. Εάν το καταβαλλόµενο ποσό των
συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από
τον επανυπολογισµό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κα-
τά το ένα πέµπτο (1/5) της διαφοράς σταδιακά και ισόπο-
σα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχο-
ντος προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

(άρθρα 13 - 14)
5.α. Ορίζεται ότι οι αντισυµβαλλόµενοι στο σύµφωνο

συµβίωσης εξοµοιώνονται πλήρως µε τους έγγαµους ως
προς κάθε ασφαλιστικό δικαίωµα, παροχή ή περιορισµό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου ή της
εν γένει ασφαλιστικής και προνοιακής νοµοθεσίας. 
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο ασφάλι-

σης, την παράλληλη ασφάλιση, την προαιρετική συνέχι-
ση της και τη διαδοχική ασφάλιση σε περισσότερους α-
πό έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς που εντάσσονται
στο Ε.Φ.Κ.Α., την απασχόληση συνταξιούχων κ.λπ.. 

(άρθρα 15 - 21)
6. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του

Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.
169/2007) όπως ισχύει και µε τις νέες ρυθµίσεις:
α. Σε περίπτωση λήψης από άγαµη ή διαζευγµένη θυ-

γατέρα δύο κατά µεταβίβαση συντάξεων, αναστέλλεται
η µία εξ αυτών, κατ’ επιλογή της ενδιαφερόµενης και µέ-
χρι του ποσού των 720 ευρώ. 
β. Λαµβάνεται υπόψη για τον κανονισµό της σύνταξης

το επίδοµα της θέσης που κατείχε ο υπάλληλος για πε-
ρισσότερο χρόνο, σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων
Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας διαφορετικής βαθµί-
δας και έχει συµπληρωθεί αθροιστικά η προβλεπόµενη
διετία.
Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα, αναπρο-

σαρµόζονται αναλόγως, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα
αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα από τη δη-
µοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. 
γ. Ο χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιµος

χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, για όσους θεµελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2011, εφόσον ο ασφα-
λισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης 12 ετών,
αντί υπηρεσίας 12 ετών που ισχύει. 

δ. Λογίζεται και προσµετράται ως συντάξιµη υπηρε-
σία, ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που ε-
κτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997
(27.6.1997), για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής
ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την
εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι
τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Ο παραπάνω χρόνος µπορεί να αναγνωρισθεί συντάξι-

µος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη συνταξιοδο-
τική νοµοθεσία.
ε. Επανακαθορίζεται το καθεστώς της άµεσης συντα-

ξιοδότησης των στρατιωτικών που έχουν συµπληρώσει
δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία και αποµακρύνονται
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. 
Με τη νέα ρύθµιση δυνατότητα συνταξιοδότησης έ-

χουν όσοι αποµακρυνθούν από την υπηρεσία λόγω υπαι-
τιότητάς τους αντί χωρίς τη θέλησή τους που ισχύει σή-
µερα. 
ζ. Επιλύεται ερµηνευτικό πρόβληµα, σχετικά µε τους

δικαιούµενους στρατιωτικούς των εξάµηνων πτητικών ή
καταδυτικών. 
η. Ορίζεται ότι, η σύνταξη των τακτικών δηµοσίων υ-

παλλήλων που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα
βάση των περ. β΄ της παρ.1  του άρθρου 1 (απολυµένοι
από την υπηρεσία µε 20έτη υπηρεσία) καταβάλλεται µε
τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, αντί
του 65ου που ισχύει σήµερα. (Εναρµόνιση µε τα όρια η-
λικίας του ν. 4093/2014). 
θ. Προστίθεται στις αρµοδιότητες του προϊσταµένου

της αρµόδιας Υπηρεσίας Συντάξεων και η έκδοση κατα-
λογιστικής πράξης µε την οποία δύναται να αναζητήσει
τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της προκαταβολής
σύνταξης, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν συ-
ντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις καταβολής της. 
ια. Αυξάνεται, κατά δύο (2) έτη, οριζόµενος σε πέντε

(5) έτη από τρία (3) που είναι σήµερα ο χρονικός περιορι-
σµός αναγνώρισης αναδροµικών οικονοµικών δικαιωµά-
των σε βάρος του Δηµοσίου, που προκύπτουν κατά τον
κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση τις
διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.            (άρθρο 22)

7. Ρυθµίζονται διάφορα συνταξιοδοτικά θέµατα υπαλ-
λήλων – λειτουργών του Δηµοσίου. Ειδικότερα:
α. Επεκτείνεται και στα µέλη του Επιστηµονικού Προ-

σωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., τα οποία τελούν σε αναστολή
άσκησης των καθηκόντων τους, η δυνατότητα να επιλέ-
ξουν την παραµονή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς των
φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµι-
κής περίθαλψης και εφάπαξ βοηθήµατος που υπάγονταν
µέχρι το διορισµό ή την εκλογή τους στις νέες θέσεις.
(Σήµερα η ρύθµιση περιορίζεται στα µέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι.).
β. Εφαρµόζονται και στους υπαλλήλους ή λειτουρ-

γούς του Δηµοσίου και ν.π.δ.δ., που τοποθετούνται ως
Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των
φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικη-
τική πράξη ή ως µέτοχος, οι διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2703/1999, οι οποίες ρυθµίζουν το ασφαλιστικό – συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς των Προέδρων και των Μελών
των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών (Δικαίωµα επιλο-
γής ασφαλιστικού καθεστώτος µεταξύ Δηµοσίου και Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ.).
Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιµου

από το Δηµόσιο του χρονικού διαστήµατος της θητείας
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των ανωτέρω προσώπων στους προαναφερόµενους φο-
ρείς, εφόσον αυτά δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογού-
σες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δη-
µοσίου. Δικαιώµατα που έχουν 
κριθεί διαφορετικά επανακρίνονται µε βάση τις εν λό-

γω ρυθµίσεις, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν
από την πρώτη του εποµένου µήνα από τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση νόµου.
γ. Προβλέπεται ότι για τον υπολογισµό του ποσού της

σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συ-
νταξιούχων του Δηµοσίου θα λαµβάνεται, εφεξής, υπό-
ψη το ύψος του ποσού του ηµεροµισθίου του ανειδίκευ-
του εργάτη της 31.12.2011, αντί της 31 Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους από το χρόνο ανάληψης της εργα-
σίας που ισχύει.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-

ται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των
αναδροµικών ποσών σύνταξης που δικαιούνται συνταξι-
ούχοι του Δηµοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Πρόεδροι και
Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων, βουλευτές), καθώς και οι
κληρονόµοι τους, σ’ εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών α-
ποφάσεων, κ.λπ.. 
ε. Προβλέπεται ότι:
- η γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών του Κέ-

ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εξοµοιώνεται
µε τη γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονο-
µικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), όσον αφορά την εξαίρεση των
συνταξιούχων του Δηµοσίου από τις περικοπές που ε-
πήλθαν στις καταβαλλόµενες συντάξεις µε τις µνηµο-
νευόµενες ρυθµίσεις,

- στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο παρα-
κρατήθηκαν εσφαλµένα, από τις αποδοχές ενέργειας
του υπαλλήλου, µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για
κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, το οφειλόµενο ποσό πα-
ρακρατείται από τις καταβαλλόµενες τακτικές αποδοχές
σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις, η κάθε µία από τις οποίες
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/6 των αποδοχών του.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός απο-

χωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναποµείναν οφει-
λόµενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξή του. 

(άρθρο 23)
8. Ως προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθε-

στώς του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοι-
ας Περιφέρειας Ιονίων – ΟΔΑΖ προβλέπονται τα ακό-
λουθα:
α. Το τακτικό προσωπικό που προέρχεται από τον πρώ-

ην Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ),
το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν µέχρι την
31.12.2010, υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Ειδικό Συνταξιοδοτι-
κό Καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και όλη η προηγούµενη υπηρε-
σία του µε σχέση δηµοσίου δικαίου στον ΟΔΑΖ λογίζεται
ως διανυθείσα στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτι-
κού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το προσωπικό αυτό ε-
ξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής α-
σφάλισης και πρόνοιας που υπαγόταν µέχρι την ηµερο-
µηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου. 
β. Ως προς το τακτικό προσωπικό, το οποίο έχει προ-

σληφθεί-προσλαµβάνεται από 1.1.2011 και µετά, εξακο-
λουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και
3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010 (υποχρεωτική και αυτο-
δίκαια υπαγωγή τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ).
Τα ανωτέρω (υπό στοιχεία α΄ και β΄) έχουν εφαρµογή

και για το πρώην τακτικό προσωπικό του ΟΔΑΖ το οποίο
έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρε-
σιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου
της µετάταξης ή µεταφοράς του, ασφαλιστικού –συντα-
ξιοδοτικού καθεστώτος. 
γ. Ο χρόνος υπηρεσίας µε σχέση εργασίας δηµοσίου

δικαίου στον ΟΔΑΖ πρώην υπαλλήλων του, που έχουν
µεταταγεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και
δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της
µετάταξης ή µεταφοράς τους ασφαλιστικού – συνταξιο-
δοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφά-
λιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Εάν µετά τη µεταφορά ή τη µετάταξή τους έχουν
υπαχθεί στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δηµοσίου, ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον
ΟΔΑΖ λογίζεται ως διανυθείς στο Δηµόσιο. 
δ. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – ΟΔΑΖ,
στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανι-
σµού, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, βαρύ-
νουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση
νόµου, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ι-
σχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατά-
ξεις.
Σηµειώνεται ότι το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό κα-

θεστώς του προσωπικού του ΟΔΑΖ ρυθµίζεται µε όµοιο,
κατά βάση, τρόπο στο ν. 4301/2014 (άρθρο 55), αλλά οι
σχετικές διατάξεις επαναλαµβάνονται στον υπό ψήφιση
νόµο δεδοµένου ότι είναι συνταξιοδοτικού περιεχοµέ-
νου. (άρθρο 24)

9.α. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταµείου
Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχο-
νται από το πρώην Ταµείο Ασφάλισης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι οποίοι διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 4239/1962 (δηλ. συνταξιοδοτού-
νται όπως οι δηµοτικοί υπάλληλοι) και υπάγονται για τον
κλάδο κύριας σύνταξης οι µεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Το-
µέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του
ΤΠΔΥ, µεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συντα-
ξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
β. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στο τακτικό προσω-

πικό του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στο ανωτέρω προσω-
πικό, το οποίο µεταφέρθηκε ή µετατάχθηκε σε θέσεις
άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του
προηγούµενου, της µεταφοράς ή µετάταξης, ασφαλιστι-
κού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
γ. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συντα-

ξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στα µέλη των οι-
κογενειών τους, είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε
από τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
δ. Οι εισφορές εργαζόµενου – εργοδότη που αντιστοι-

χούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προη-
γούµενους φορείς, µεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µετά
από αναλογιστική µελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστι-
κών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούµενους φορείς

(ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ που εντάχθηκε στο ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ) θε-
ωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ειδικού συντα-
ξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ε. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται από τον τρίτο µετά τη

δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου µήνα.      (άρθρο 25)
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10. Προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των διατάξε-
ων του Κεφαλαίου Β΄ του υπό ψήφιση νόµου στους υ-
παλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέ-
πονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύ-
νουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και
για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλά-
δος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του
προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπο-
νται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955. (άρθρο 26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Ρυθµίζονται ζητήµατα ασφαλισµένων του ιδιωτικού
τοµέα και καθορίζονται κατά βάση τα εξής:

1. Η εφαρµογή κοινού πλαισίου κανόνων για τους α-
σφαλισµένους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, µε τις ορι-
ζόµενες επιφυλάξεις και εξαιρέσεις για τους ασφαλι-
σµένους στον ιδιωτικό τοµέα. (άρθρο 27)

2. Το δικαίωµα λήψης ανταποδοτικής σύνταξης για
τους ασφαλισµένους κύριας ασφάλισης του παρόντος
Κεφαλαίου που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και οι προϋποθέσεις χο-
ρήγησής της βάσει των συντάξιµων αποδοχών κ.λπ. µε
προσδιορισµό της έννοιας αυτών για τον υπολογισµό
της ανταποδοτικής σύνταξης κατά κατηγορία (µισθωτοί,
αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.α.). 

(άρθρο 28)
3.α. Η καταβολή προσωρινής σύνταξης, µέχρι την έκ-

δοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, και ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της κατά
περίπτωση (µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι
επαγγελµατίες, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ), που δεν µπο-
ρεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνι-
κή σύνταξη και να υπερβαίνει του ποσού που αντιστοιχεί
στο διπλάσιο αυτής, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά. Τα
ανωτέρω εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση υποβολής
αίτησης πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ
σε περίπτωση υποβολής αίτησης µειωµένης συνταξιοδό-
τησης λόγω γήρατος ή αίτησης σύνταξης λόγω αναπη-
ρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης µειώνεται κατά
τα ειδικώς οριζόµενα. 
β. Αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ε-

φαρµόζεται η έκδοση της προσωρινής σύνταξης αλλά
και οι προϋποθέσεις που, εφόσον συντρέξουν, αίρουν ο-
ρισµένες εξ αυτών οπότε χορηγείται προσωρινή σύντα-
ξη. (άρθρο 29)

4. Οι προϋποθέσεις προσαύξησης της σύνταξης όσων
κατέβαλλαν στο παρελθόν αυξηµένες εισφορές, σε σχέ-
ση µε αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή θα καταβάλλουν εφεξής ε-
θελοντικά, κατά ποσοστό που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, κατά την διαδικασία που περιγράφε-
ται. (άρθρο 30)

5. Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση σύνταξης ανα-
πηρίας ή θανάτου στα µέλη της οικογένειας του θανό-
ντος, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό
ατύχηµα ή ατύχηµα κατά την απασχόληση. Η ανωτέρω
σύνταξη αναπηρίας δεν µπορεί να υπολείπεται του πο-
σού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης
για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, όπως αυτό εκάστοτε δια-
µορφώνεται κατά τα οριζόµενα. Καταβαλλόµενες συ-

ντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθµίσεων που καταργού-
νται µε το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου στο εξής, διατηρού-
νται ως έχουν, υπό τις οριζόµενες επιφυλάξεις.

(άρθρο 31)
6. Οι παροχές ασθένειας σε είδος και χρήµα των ε-

ντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, Κλάδων και λογα-
ριασµών που εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την ψή-
φιση του υπόψη σχεδίου νόµου, µέχρι την έκδοση του
κανονισµού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..(άρ-
θρο 32)

7. Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την δηµοσίευση του
υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, κύριες συντάξεις αναπρο-
σαρµόζονται, σύµφωνα µε τις µνηµονευόµενες διατά-
ξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ και προσδιο-
ρίζονται οι συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό
του ανταποδοτικού µέρους αυτών κατά περίπτωση, ο
χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισµέ-
νους του παρόντος Κεφαλαίου, η δυνατότητα προαιρετι-
κής ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. όσων παύουν να έχουν
την ασφαλιστέα σε αυτόν απασχόληση ή ιδιότητα, η συ-
νέχιση της ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισµένων
που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσό-
µενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς κ.λπ.. 
(άρθρα 33-34)

8. Τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά στην α-
σφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών, οι πόροι του εν
λόγω κλάδου, οι προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ
παροχής στον ασφαλισµένο που έλαβε κύριας σύνταξης
λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας ή στην οικογένειά
του, σε περίπτωση θανάτου του, ο τρόπος καθορισµού
της εφάπαξ παροχής κατά περίπτωση ασφαλισµένου για
τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την
31.12.2013 και για τον χρόνο ασφάλισης που πραγµατο-
ποιείται από την 1.1.2014 και εντεύθεν, η κρίση των εκ-
κρεµών αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ παροχής για απο-
χωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελ-
µα από 1.9.2013 βάσει των σχετικών διατάξεων του υπό
ψήφιση σχεδίου νόµου, η συνέχιση καταβολής εφάπαξ
βάσει του νόµου 103/1975 για χρόνους ασφάλισης µέχρι
31.12.2005 οι προϋποθέσεις επιστροφής των ατοµικών
εισφορών στους µη δικαιούµενους εφάπαξ βοηθήµατος
κ.λπ. (άρθρο 35)

9.α. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώς παράλ-
ληλης ασφάλισης, κατά περίπτωση ασφαλισµένου, µε
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών, ο υπολογισµός του ανταποδοτικού µέρους
της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων για την καταβολή
της επιπλέον παροχής και ο χρόνος εφαρµογής των
σχετικών διατάξεων από την 1.1-.017. 

β. Ακόµη ορίζεται η αναλογική εφαρµογή των προβλε-
ποµένων για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου τοµέα,
περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους, και
για τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα. 

(άρθρα 36-37)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

1. Αναφορικά µε τις εισφορές µισθωτών και εργοδο-
τών προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

- Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης α-
σφαλισµένου µισθωτού και εργοδότη ορίζεται από τη
δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου σε 20% επί των πά-
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σης φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων, µε εξαίρεση
τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γά-
µου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.
Το ποσοστό αυτό κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των
ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδο-
τών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του Δηµο-
σίου και των ν.π.δ.δ. υπό των προβλεπόµενων επιφυλά-
ξεων.

- Θεσπίζεται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφο-
ράς των µισθωτών και των εργοδοτών, το οποίο είναι ίσο
µε το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκά-
στοτε προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µι-
σθωτού άνω των 25 ετών. Τούτο εφαρµόζεται και επί
πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντολής
όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου.

- Στην περίπτωση που ποσοστά ασφαλιστικών εισφο-
ρών κλάδου σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη υ-
περβαίνουν ή υπολείπονται των ποσοστών 6,67% και
13,33%, αναπροσαρµόζονται ετησίως, ισόποσα και στα-
διακά από 1.1.2017 ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν
στα αντίστοιχα ποσοστά. Προβλέπονται συγκεκριµένες
κατηγορίες ασφαλισµένων, για τους οποίους οι ασφαλι-
στικές εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών δεν ανα-
προσαρµόζονται.

- Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοµοσχεδίου η
εισφορά που προβλέπεται στους ν.248/1967,
ν.1989/1991, στην Φ.146/1/10978/1969 κ.λπ. καταργεί-
ται.

- Θεσπίζεται η υποχρεωτική ταυτόχρονη καταβολή µι-
σθού, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου µισθωτών υπη-
ρεσιών µέσω τραπεζών. (άρθρο 38)

2. Ως προς τις εισφορές αυτοαπασχολουµένων (βλ.
Ο.Α.Ε.Ε.) και ελεύθερων επαγγελµατιών (βλ. Ε.Τ.Α.Α.)
προβλέπονται κατά βάση τα εξής:

- Ορίζεται ότι από 1.1.2017 το ποσοστό της µηνιαίας α-
σφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο της κύριας σύντα-
ξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι α-
σφαλισµένοι κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα ο-
ποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές
ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, στην ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται µηνιαίως σε ποσοστό 20%.

- Από 1.7.2016 τα ένσηµα υπέρ τα κοινωνικής ασφάλι-
σης για τα δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δικαστικούς
επιµελητές και υποθηκοφύλακες, καθώς και οι αναλογι-
κές εισφορές υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης, Πρόνοιας
και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Ταµείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των αναλογι-
κών δικαιωµάτων από τη σύνταξη συµβολαίων που προ-
βλέπονται στο ν. 2830/2000, καταργούνται. Τα καταρ-
γούµενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωµάτων των
Συµβολαιογράφων στα κρατικά – τραπεζικά συµβόλαια
προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικεί-
ου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου.

- Ασφαλισµένοι µε συµπληρωµένα 40 χρόνια ασφάλι-
σης, κατόπιν αιτήσεώς τους µπορούν να καταβάλουν,
µειωµένη κατά το ήµισυ, ασφαλιστική εισφορά, παραι-
τούµενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως
προς τα επόµενα έτη ασφάλισης. (άρθρο 39)

3. Ως προς τις εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ προ-
βλέπονται τα κάτωθι:

- Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδι-
κών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έ-

ως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, ασφαλίζο-
νταν ως αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση του κλά-
δου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν
από 1.1.2017 ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο
κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό
καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα
από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε
άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του
ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

- Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστι-
κές κατηγορίες καταργούνται.

- Το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται
ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προ-
βλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθω-
τού άνω των 25 ετών.

- Το ύψος τους µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για
τους ασφαλισµένους αγρότες ορίζεται από την 1.1.2022
σε ποσοστό 20%, αυξανόµενο σταδιακά από την
1.7.2015 έως την 1.1.2022 κατά τα ειδικότερα οριζόµε-
να.

- Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ στο Λογαρια-
σµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υ-
πέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής επιχορήγησης.
Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττε-
ται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό
υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται στο 0,25% επί του
ασφαλιστέου εισοδήµατος. (άρθρο 40)

4. Ορίζονται τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών
υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων ως εξής:

- Για τους µισθωτούς και τους λοιπές κατηγορίες που
υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ το ποσοστό ορίζεται σε 7,10%
επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους

- Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπα-
σχολούµενους και τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, το
ποσοστό ορίζεται σε 6,95% επί του ασφαλιστέου εισο-
δήµατός τους (µε µεταβατική περίοδο σταδιακής αύξη-
σης ποσοστών). (άρθρο 41)

5.α. Προβλέπεται η έκδοση ειδικού παραβόλου αγοράς
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών στο οποίο περι-
λαµβάνεται το ποσό τις εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Με
κ.υ.α. ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προσµέτρηση
των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έ-
ξοδα των αγροτών για τον υπολογισµό του φορολογητέ-
ου εισοδήµατός της.
β. Προβλέπεται καταβολή ανά τακτικά περιοδικά δια-

στήµατα των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισµέ-
νων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ
και του ΟΓΑ. (άρθρα 42-43)

6. Ως προς τις εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συ-
νταξιούχων ορίζονται κατά βάση τα κάτωθι:

- Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περίθαλ-
ψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των
συνταξιούχων καθορίζεται σε 6% και υπολογίζεται επί
του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύνταξης αφού α-
φαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική εισφορά
συνταξιούχων κύριας ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ κατά το
άρθρο 149 του ν. 3655/2008.

- Από την 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ Ε-
ΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, υπολογιζόµενης ε-
πί του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύνταξης όπως
στην ανωτέρω περίπτωση. (άρθρο 44)

7.α. Θεσπίζεται κοινό µητρώο των υπόχρεων καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήµατος.
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β. Προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης µε προεδρικό
διάταγµα αντικειµενικού συστήµατος τεκµαρτού υπολο-
γισµού εισφορών. (άρθρα 45-46)

8. Ορίζεται ότι η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό
Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και τα Μετοχι-
κά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, χρηµατο-
δοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των µετόχων
και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταµείων. Αποκλείε-
ται οποιαδήποτε µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό, µε εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηµα-
τοδότησης των µερισµάτων των εν δυνάµει µερισµατού-
χων κ.λπ. (άρθρο 47)

9. Ως προς το Μ.Τ.Π.Υ. προβλέπονται, µεταξύ άλλων,
τα κάτωθι:

- Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισµού του µηνιαί-
ου µερίσµατος των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ.

- Αναπροσαρµόζονται τα µερίσµατα όσων έχουν εξέλ-
θει της υπηρεσίας µέχρι την προηγουµένη της δηµοσίευ-
σης του υπό ψήφιση νόµου, σύµφωνα µε τα ειδικώς ορι-
ζόµενα. 

- Καταργείται κάθε διάταξη που προβλέπει κατώτατο
όριο µερίσµατος.

- Προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος για
µετόχους που δεν έχουν συµπληρώσει το ελάχιστο όριο
συµµετοχής για χορήγηση µηνιαίου µερίσµατος (εφάπαξ
επιστροφή των ατοµικών τους κρατήσεων κατά τα ειδι-
κώς οριζόµενα).

- Προβλέπεται ο περιορισµός των προσώπων που δι-
καιούνται µέρισµα. (άρθρο 48)

10. Στους πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. συµπεριλαµβάνονται
τα ποσά των επιβληθέντων προστίµων για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας και το 20% των εσόδων από
την εκποίηση και εκµετάλλευση ακινήτων του Δηµοσίου
ή των Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.. (άρθρο 49)

11. Επεκτείνεται η προσωπική ευθύνη των διοικούντων
προσώπων στις υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας του άρθρου 3 του ν. 4174/2013
προς τους εργαζόµενους, οι οποίες πηγάζουν από συµ-
βάσεις εξαρτηµένης εργασίας και έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσµες και µη παραγεγραµµένες.            (άρθρο 50)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

1.α. Συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Εθνικός Φορέας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης», αποκαλούµενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.»,
το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και λειτουργεί από 1.1.2017 ως φορέας κύριας κοι-
νωνικής ασφάλισης, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια
οι υφιστάµενοι φορείς αυτής. Αναφέρονται οι φορείς
που κατά την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων, ε-
ξακολουθούν να διατηρούν αυτοτελή νοµική προσωπικό-
τητα. 
β. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέων

στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους ασφα-
λιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία
νοµοθεσία. (άρθρο 51)

2. Παρέχεται εξουσιοδότηση, για την κατάρτιση του
Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α, µε την έκδοση, µέχρι
31.12.2016, Προεδρικού Διατάγµατος µε το οποίο ρυθµί-
ζονται θέµατα λειτουργίας του (διάρθρωση υπηρεσιών

του σε οργανικές µονάδες, σύσταση-συγχώνευση-κα-
τάργηση υπηρεσιών στον Ε.Φ.Κ.Α., σύσταση θέσεων και
κλάδων προσωπικού, κ.λπ.). Επίσης, προβλέπεται η σύ-
σταση Διοικητικών Επιτροπών, στα µέλη των οποίων κα-
θορίζεται, µε κ.υ.α αποζηµίωση, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων. (άρθρο 52)

3.α. Προσδιορίζονται οι φορείς, τοµείς, κλάδοι και λο-
γαριασµοί ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
Μεταξύ άλλων περιέρχονται σε αυτόν και οι αρµοδιότη-
τες που αφορούν στις συντάξεις του Δηµοσίου Τοµέα.
Με κ.υ.α. καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου υπέρ
του ΚΑΠ-ΔΕΗ και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου
υπέρ αυτού, το οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι
των παροχών σε χρήµα του Τµήµατος Παροχών Πρόνοι-
ας Ασφαλισµένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. 
β. Ορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται εφεξής στην

ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 53-55)
4. Προβλέπονται οι πόροι του Ε.Φ.Κ.Α, τους οποίους α-

ποτελούν:
- οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένων και εργο-

δοτών,
- οι πρόσοδοι της περιουσίας του,
- η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών,
- κάθε άλλο έσοδο και πόρος που θεσµοθετείται υπέρ

αυτού, καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα των εντασσό-
µενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών (ει-
σφορές, πρόσοδοι κ.λπ.).                                 (άρθρο 56)

5.α. Ορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α ( Δι-
οικητής και Διοικητικό Συµβούλιο). Συστήνονται µια (1)
θέση Διοικητή και δυο (2) θέσεις Υποδιοικητών.
β. Συστήνονται επίσης στον Ε.Φ.Κ.Α., Συµβουλευτικές

Επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστι-
κές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστηµονικοί φο-
ρείς και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες αυτών. 
γ. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Διοικητή και του

Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υπο-

διοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. συνολικά επτά (7) θέσεις ειδικών
συµβούλων - συνεργατών, η πλήρωση των οποίων δύνα-
ται να γίνει και µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.                   (άρθρα 57-61)

6. Προβλέπεται η Διοικητική Οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α.,
και ορίζονται οι αρµοδιότητες και ο σκοπός των οργανι-
κών του µονάδων.                                       (άρθρα 62-69)

7. Καθορίζεται η περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., οι απαιτήσεις
και οι υποχρεώσεις του αναφορικά µε αυτή, καθώς και η
διαδικασία κτήσης τους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι
στον Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικό διάδοχο των εντασσόµενων
σε αυτόν φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, πε-
ριέρχεται αυτοδικαίως το σύνολο του ενεργητικού και
του παθητικού των εντασσόµενων σε αυτόν φορέων και
η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, ενώ ο Ε.Φ.Κ.Α. υ-
πεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρε-
ώσεις αυτών. Η µεταβίβαση της περιουσίας γίνεται χω-
ρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του
Δηµοσίου. (άρθρο 70)

8.α. Ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης του Ε.Φ.Κ.Α. µε
µεταφορά ή απόσπαση προσωπικού από τους εντασσό-
µενους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις των ε-
ντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών, πλην εκείνων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης
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Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα, καταργούνται από την ηµε-
ροµηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εκτός εάν έχει
προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.
β. Όσον αφορά την άσκηση αρµοδιοτήτων που αφο-

ρούν στις συντάξεις του Δηµοσίου Τοµέα, η δυνατότητα
και η διαδικασία απόσπασης στον Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικού
που υπηρετεί στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση παρέχε-
ται από 1.1.2017, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφε-
ρόµενου υπαλλήλου. Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω
υπαλλήλων που θα αποσπασθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζε-
ται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που διανύεται
στο Υπουργείο Οικονοµικών. Διατηρούν Οι αποσπασµέ-
νοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολογικό
και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.
γ. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθµιση ζητη-

µάτων λειτουργίας των Φορέων που δεν εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α., για την άσκηση των µη ασφαλιστικών
τους αρµοδιοτήτων, όπως ο καθορισµός του προσωπικού
που θα παραµείνει στο Ν.Α.Τ. και τον Ο.Γ.Α., η διάρθρω-
ση των υπηρεσιών τους, οι αρµοδιότητες των οργανικών
τους µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται
οι προϊστάµενοι αυτών κ.λπ.   (άρθρα 71-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4052/2012 για το
Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), στα ε-
ξής κατά βάση σηµεία:

- Μετονοµάζεται το Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταµείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλού-
µενο εφεξής «Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π.» και τροποποιείται αντιστοί-
χως ο σκοπός λειτουργίας του.

- Συγκροτείται εφεξής από δύο (2) κλάδους: i) τον κλά-
δο επικουρικής ασφάλισης και ii) τον κλάδο εφάπαξ πα-
ροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι
εισφορές και οι παροχές ανά εντασσόµενο ταµείο, το-
µέα, κλάδο και λογαριασµό Πρόνοιας. 

- Παρατίθενται τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδοι
και λογαριασµοί πρόνοιας, τα ασφαλιστέα στο ταµείο
πρόσωπα, οι πόροι, το οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
και ο χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής α-
σφάλισης και για τον κλάδο εφάπαξ παροχών.

- Μειώνονται κατά δύο (2) µέλη η σύνθεση του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Ε.Α. οριζόµενη εννεαµελής (από ενδεκαµελής
που είναι σήµερα).

- Καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τους οι κενές οργανικές θέσεις των εντασ-
σόµενων φορέων εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η πλήρω-
σή τους.

- Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς
αναδόχους του έργου κατάρτισης των οικονοµικών κα-
ταστάσεων για την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων
των εντασσόµενων φορέων πρόνοιας για την περίοδο έ-
ως 31.12.2016. (άρθρα 74-85)

2. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Ταµείο Μηχανι-
κών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) µε αντι-
κείµενο την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των ασφαλισµέ-
νων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και έναρξη λειτουργίας από την
1.1.2017. Διοικείται από πενταµελή Διοικούσα Επιτροπή
στα µέλη της οποίας προβλέπεται αµοιβή βάσει σχετικής
κ.υ.α. Σε αυτό µεταφέρονται οι πάσης φύσεως αρµοδιό-
τητες, οι πρόσοδοι, το προσωπικό της Διεύθυνσης Δ΄

Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
κ.λπ. (άρθρα 86-90)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

1. Αναφέρονται τα ειδικά προνοιακά επιδόµατα που
καταβάλλονται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και
στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Η δαπάνη χορήγησής τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό. (άρθρο 91)

2. Τροποποιείται το υφιστάµενο πλαίσιο χορήγησης
του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΚΑΣ) στα εξής κατά βάση σηµεία:

- Προβλέπεται χρονικός περιορισµός καταβολής του
(από 1.1.2016 έως και 31.12.2019) στους αναφερόµε-
νους συνταξιούχους – δικαιούχους, καθώς από 1.1.2020
καταργείται.

- Τίθενται νέα εισοδηµατικά κριτήρια χορήγησής του.
- Επαναπροσδιορίζονται τα εισοδηµατικά όρια από συ-

ντάξεις και λοιπές παροχές για την καταβολή του επιδό-
µατος (π.χ. το ποσό των 230 ευρώ το λαµβάνουν όσοι έ-
χουν εφεξής εισόδηµα έως 7.216 ευρώ, αντί έως
7.715,65 ευρώ που ισχύει σήµερα).

- Παρέχεται η δυνατότητα, µε κ.υ.α., αναπροσαρµογής
των εισοδηµατικών κριτηρίων, καθώς και των ποσών του
επιδόµατος προκειµένου αυτά να βαίνουν κάθε έτος µει-
ούµενα µε σκοπό τη µείωση της προκαλούµενης δαπά-
νης µέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση της παροχής.

(άρθρο 92)
3.α. Επανακαθορίζεται το είδος του παρεχόµενου βοη-

θήµατος (επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης αντί σύντα-
ξης που ισχύει σήµερα) που καταβάλλεται εφεξής στους
ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και τα κριτήρια χορή-
γησής του (καταβάλλεται σε όσους διαµένουν µόνιµα
και νόµιµα στην Ελλάδα 15 έτη από 20 έτη που ισχύει
σήµερα, κ.λπ.).
β. Ορίζεται σε 360 ευρώ το πλήρες ποσό (στο ύψος

αυτό ανέρχεται και σήµερα) του εν λόγω µηνιαίου επιδό-
µατος το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται ο τρόπος
καθορισµού των απαιτούµενων δικαιολογητικών χορή-
γησής του κ.λπ. (άρθρο 93)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

1.α. Τίθενται κανόνες που ρυθµίζουν την κρίση των αι-
τήσεων συνταξιοδότησης που είναι είτε εκκρεµείς είτε
θα κατατεθούν στο µέλλον (προβλέπεται η καταβολή
προσωπικής διαφοράς σε περίπτωση που από τον οριζό-
µενο µε τον υπό ψήφιση νόµο τρόπο υπολογισµού της
σύνταξης, τα ποσά συντάξεων υπολείπονται κατά ποσο-
στό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα εκδι-
δόταν µε το προϊσχύον καθεστώς) και προσδιορίζονται
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβάλλονται από τον
Ε.Φ.Κ.Α. είτε αθροιστικά είτε χωριστά συντάξεις εντα-
χθέντων σε αυτών φορέων προς συνταξιούχους. 

β. Προβλέπεται η κατάργηση από 1.1.2016: i) της Ειδι-
κής Προσαύξησης του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ii) του Κλά-
δου Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης και Ασφά-
λισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), οι οποίοι αποκτούν, κατά τα
οριζόµενα, δικαίωµα προσαύξησης της σύνταξής τους,
το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
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κής Αλληλεγγύης κατά την διαδικασία που περιγράφε-
ται. (άρθρο 94)

2. Ορίζεται εικοσαετής παραγραφή για τα είδη των α-
ναφερόµενων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και παρέχο-
νται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση των Κανονισµών
που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του
Ε.Φ.Κ.Α.. 
(άρθρο 95)

3. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ρυθµίσεις σχετι-
κά µε την καταβολή της επικουρικής σύνταξης από το
Ε.Τ.Ε.Α. και ενδεικτικά: θεσπίζεται αυτόµατος µηχανι-
σµός εξισορρόπησης για την περίπτωση ελλειµµάτων
που αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρµογή των συ-
ντάξεων ενώ παρέχεται και δυνατότητα χρήσης περιου-
σιακών στοιχείων των Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης,
ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύντα-
ξης για τους ασφαλισµένους: i) από την 1.1.2014 και ε-
φεξής και ii) µέχρι τις 31.12.2013 οι οποίοι καταθέτουν
αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εντεύθεν,
η αναπροσαρµογή των ήδη καταβαλλόµενων επικουρι-
κών συντάξεων κατά τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχε-
δίου νόµου, εφόσον το άθροισµα κύριας και επικουρικής
σύνταξης υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων
(1.300) ευρώ (τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται για κάθε
ασφαλισµένο από τη 1.1.2018), πέραν του οποίου δεν ε-
πιτρέπεται άλλη µείωση, εφόσον κύρια και επικουρική
σύνταξη ανέρχονται αθροιστικά σε 1.300 ευρώ, το δε υ-
περβάλλον ποσό και έως τα 1.300 ευρώ, καταβάλλεται
ως προσωπική διαφορά, ενώ καταργούνται και τα προ-
βλεπόµενα κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων κ.λπ.

(άρθρο 96)
4. Τίθενται µεταβατικές διατάξεις και ορίζονται κατά

βάση: 
i) Tα ποσά της µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική

ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ για το χρονικό διάστηµά από 1-
6-2016 και µέχρι την 31.5.2019 όλων των κατά περίπτω-
ση ασφαλισµένων (µισθωτών, αυταπασχολούµενων, ε-
λευθέρων επαγγελµατιών) πριν και µετά την 1.1.1993
τόσο για τον ασφαλισµένο όσο και για τον εργοδότη, κα-
θώς και από 1.6.2019 και µέχρι την 31.5.2022, τα οποία
ποσά, µετά το πέρας της εξαετίας, επανέρχονται στο ύ-
ψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015. Με απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, δύνανται να µειώνεται αναλόγως, ε-
ντός των ανωτέρω τριετιών, το ύψος των εισφορών των
ασφαλισµένων µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων, α-
νάλογα µε την αύξηση της εισπραξιµότητας αυτών.

ii) Τα ισχύοντα για τον τρόπο καθορισµού του ποσού
της σύνταξης των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ αναλόγως
του χρονικού διαστήµατος κατάθεσης της σχετικής αίτη-
σης συνταξιοδότησης. 

iii) Η έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων
για την παύση της λειτουργίας των εντασσόµενων στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, για
την µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους στον τελευταίο,
για την κατάργηση των θέσεων των επικεφαλείς αυτών
και των οικείων Διοικητικών τους Συµβουλίων, ο τρόπος
επιλογής και διορισµού του Διοικητή στον Ε.Φ.Κ.Α. οι
αρµοδιότητές του κατά το µεταβατικό διάστηµα, η συ-
γκρότηση του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου, η
µηνιαία αποζηµίωσή τους και λοιπά οργανωτικά και οικο-
νοµικά θέµατα του Ε.Φ.Κ.Α.. 

iv) Η στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α. µε µεταφορά προσωπι-
κού σε αυτόν από τους εντασσόµενους φορείς, καθώς
και η δυνατότητα µεταφοράς ολόκληρων οργανικών µο-
νάδων τους σε αυτόν. Στους µεταφερόµενους υπαλλή-
λους περιλαµβάνονται και οι υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, που αποσπώ-
νται, κατανέµονται και τοποθετούνται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παρέκ-
κλιση των κειµένων διατάξεων, οι οποίοι λαµβάνουν, πέ-
ραν των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και επιµί-
σθιο, που θα καθοριστεί µε απόφαση των ανωτέρω Υ-
πουργών, υπό τους οριζόµενους περιορισµούς. Καθορί-
ζονται ακόµη οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
τοποθέτηση των µεταφερόµενων υπαλλήλων σε θέσεις
ευθύνης, θέµατα Υπηρεσιακών Συµβουλίων κ.λπ..
(άρθρα 97-101)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Ρυθµίζονται λοιπά ζητήµατα κοινωνικοασφαλιστικού
περιεχοµένου και κατά βάση τα εξής:

1. Θεσπίζεται προαιρετική µηνιαία εισφορά ύψους 0,50
ευρώ, που παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες κύ-
ριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασµό Κοινω-
νικής Πολιτικής, για την οικονοµική ενίσχυση Οµοσπον-
διών και Σωµατείων Συνταξιούχων, κατά τα ειδικώς ορι-
ζόµενα. (άρθρο 102)

2. Η άτοκη επιστροφή στους δικαιούχους εισφορών
που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως (σήµερα προβλέπε-
ται επιτόκιο 5%) κατά την οριζόµενη διαδικασία και πλην
της αναφερόµενης περίπτωσης. (άρθρο 103)

3. Ορίζεται για τις αναφερόµενες περιπτώσεις φορέ-
ων της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιχορηγούνται από
τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας,
προθεσµία για την καταβολή των ασφαλιστικών τους ει-
σφορών. 

Χορηγείται στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ασφαλι-
στική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου και έως την 31.12.2016
κατά τα ειδικώς οριζόµενα.                     (άρθρα 105-106)

4. Τίθενται οι σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να
συντρέχουν για:

i) Τον χαρακτηρισµό ως ανεπίδεκτων είσπραξης των
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ), ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία
καταχώρισης των επιδεκτικών και ανεπίδεκτων είσπρα-
ξης απαιτήσεων, οι έννοµες συνέπειες από την καταχώ-
ριση των ανεπίδεκτων είσπραξης και το χρονικό διάστη-
µα επέλευσής τους, καθώς και η, υπό προϋποθέσεις, δυ-
νατότητα επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων, ε-
νώ παρέχονται και εξουσιοδοτήσεις για την ρύθµιση ζη-
τηµάτων σχετικών µε την διαδικασία καταχώρισης των
ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, τα σχετικά κριτήρια,
προϋποθέσεις κ.λπ..

ii) Την δυνατότητα διαγραφής ληξιπρόθεσµων οφει-
λών προς ΦΚΑ που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες
είσπραξης, ενώ ορίζονται και οι αποκλειστικές κατηγο-
ρίες οφειλών στις οποίες πρέπει να εµπίπτουν ληξιπρό-
θεσµες οφειλές προς ΦΚΑ που δεν έχουν χαρακτηριστεί
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ως ανεπίδεκτες είσπραξης και µπορούν αντίστοιχα να
διαγραφούν. (άρθρα 107-110) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ.
370/1987, όπως ισχύει και παρέχεται η δυνατότητα στο
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, από το βαθµό
του Πυροσβέστη µέχρι το βαθµό του Πυραγού Γενικών
Υπηρεσιών, που καταλαµβάνεται από το προβλεπόµενο
από τις κείµενες διατάξεις όριο ηλικίας (55ο) έτος να ζη-
τήσει µε αίτησή του να παραµείνει στην ενεργό υπηρε-
σία έως δύο (2) επιπλέον έτη µετά τη συµπλήρωση του
ορίου ηλικίας. (άρθρο 111)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

α. Συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος» (εφεξής ΣΚΛΕ), το οποίο υπάγε-
ται στην εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Ορίζονται οι σκοποί σύστασής του (διαφύλαξη και

προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών,
συνδικαλιστικών και κοινωνικών συµφερόντων των µε-
λών, συµβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοι-
νωνική εργασία κ.λπ.).
γ. Καθορίζονται, µε π.δ./γµα που εκδίδεται κατόπιν

πρότασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι κατηγορίες των
µελών του ΣΚΛΕ, οι διαδικασίες εγγραφής, οι πόροι και
τα όργανα διοίκησης του Συνδέσµου, η σύσταση και λει-
τουργία των Περιφερειακών/Τοπικών Τµηµάτων του
ΣΚΛΕ, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι θέσεις
προσωπικού, περιουσιακά ζητήµατα του Συνδέσµου
κ.λπ.. (άρθρα 112 και 113)

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
και τυχερών παιγνίων

1. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ, ν.
4172/2013) ως ακολούθως:
α. Καθορίζονται νέα κλιµάκια και ποσοστά φόρου της

κλίµακας εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντά-
ξεις, µε διατήρηση στο 22% του φορολογικού συντελε-
στή για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ, διαµόρφωση δύο
ενδιάµεσων κλιµακίων εισοδήµατος (από 20.001-30.000
ευρώ µε φορολογικό συντελεστή 29% και από 30.001-
40.000 ευρώ µε φορολογικό συντελεστή 37%) και αύξη-
ση του ανώτερου φορολογικού συντελεστή στο 45% (α-
πό 42%), ο οποίος θα εφαρµόζεται για τα άνω των
40.001 ευρώ ποσά (αντί άνω των 42.000 ευρώ που ισχύ-
ει). 
β. Η προβλεπόµενη µείωση του φόρου αναπροσαρµό-

ζεται στο ποσό των 2.000 για εισοδήµατα έως 20.000 ευ-
ρώ (από 2.100 που ισχύει για εισοδήµατα έως 21.000 ευ-
ρώ), ενώ για εισοδήµατα άνω των 20.000 ευρώ το ποσό
της µείωσης µειώνεται κατά 10 ευρώ/1.000 ευρώ φορο-

λογητέου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις (αντί
κατά 100 ευρώ/1.000 ευρώ για εισοδήµατα άνω των
21.000 ευρώ). 
γ. Ορίζεται ότι οι άµεσες ενισχύσεις του πρώτου πυ-

λώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε εξαίρεση τις
πράσινες και τις συνδεδεµένες, αποτελούν κέρδος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
δ. Ορίζεται, επίσης, ότι τα εισοδήµατα από επιχειρηµα-

τική δραστηριότητα φορολογούνται µε την κλίµακα για
µισθωτή εργασία και συντάξεις, αφού προστεθούν στα
ποσά από τις εν λόγω αιτίες, ενώ τα εισοδήµατα από α-
τοµική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται αυτοτελώς
µε βάση την ίδια κλίµακα (µισθωτής εργασίας και συντά-
ξεων). Η µείωση φόρου δεν εφαρµόζεται στα εισοδήµα-
τα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ενώ εφαρµόζεται
για τα εισοδήµατα από ατοµική αγροτική επιχείρηση. 
ε. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των µερι-

σµάτων και της συνακόλουθης παρακράτησης από το
10% στο 15%.

Επανακαθορίζεται, επίσης, η κλίµακα φορολόγησης
του εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία [για εισοδήµατα
µέχρι 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται
στο 15% (από 11%), για εισοδήµατα από 12.001 – 35.000
ευρώ στο 35% (από 33%), ενώ θεσπίζεται και νέο κλιµά-
κιο εισοδήµατος για εισοδήµατα από 35.001 ευρώ άνω
για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στο
45% (ενώ και για αυτά ίσχυε συντελεστής 33%)].
στ. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται

στα εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ ενσωµατώνεται
στον ΚΦΕ και υπολογίζεται πλέον βάσει της οριζόµενης
κλίµακας και όχι επί του συνολικού ποσού. Οι συντελε-
στές της εισφοράς κυµαίνονται από 2,2% (για το κλιµά-
κιο εισοδήµατος από 12.001-20.000) έως 10% (για το µέ-
ρος του εισοδήµατος που υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ).
Οι προαναφερόµενες τροποποιήσεις - συµπληρώσεις

του ΚΦΕ εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώ-
νται από το φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ενώ η
παρακράτηση της ειδικής εισφοράς από τους µισθούς
και τις συντάξεις µε την νέα κλίµακα αρχίζει να πραγµα-
τοποιείται από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου και
εξής. (άρθρο 114)

2.α. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του
ν.4346/2015 αναφορικά µε την επιβολή, υπέρ του Δηµο-
σίου, ειδικού τέλους πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ ανά
στήλη κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

β. Αυξάνεται η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου
σε 35% από 30% που ισχύει στα έσοδα επί του µικτού
κέρδους που αφορά σε ποσά τα οποία προέρχονται από
την εκµετάλλευση της δραστηριότητας τυχερών παι-
γνίων του κατόχου της σχετικής άδειας.      (άρθρο 115)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται,
σύµφωνα µε τα αρµόδια Υπουργεία, τα ακόλουθα οικο-
νοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη, από την: 
α) καταβολή αµοιβής στα µέλη των συλλογικών οργά-

νων διοίκησης του ΕΣΥΚΑ, για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις αυτών. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από
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την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 3)
β) θέσπιση επιµισθίου για τους µεταφερόµενους υπαλ-

λήλους από τις Γενικές Γραµµατείες Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών στον Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος του οποίου θα
καθοριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση.     (άρθρο 101)

2. Ετήσια µείωση των εσόδων του Δηµοσίου, από την
κατάργηση του ειδικού τέλους πέντε λεπτών (0,05) του
ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το ύψος
της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ περί-
που. (άρθρο 115 παρ.1)

3. Ετήσια αύξηση εσόδων, από τον επανακαθορισµό
του φόρου εισοδήµατος και της Ειδικής Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό του 1,7
δις ευρώ. (άρθρο 114)

4. Ετήσια αύξηση των εσόδων του Δηµοσίου ύψους 56
εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση της συµµετοχής
του Ελληνικού Δηµοσίου (από 30% σε 35%) στα έσοδα
επί του µικτού κέρδους από τα τυχερά παίγνια. 

(άρθρο 115 παρ. 2)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.) (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό)

1. Δαπάνη ύψους 32 εκατ. ευρώ, από την καταβολή θε-
τικών προσωπικών διαφορών σε υφιστάµενους συνταξι-
ούχους του Δηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. που θα προκύ-
ψουν από τον επανυπολογισµό των συντάξεων, η οποία
θα προκληθεί στον προϋπολογισµό του έτους 2019. 

(άρθρα 14 και 33)
2. Ετήσια δαπάνη, από το 2019 και εφεξής ποσού 107

εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισµό των κριτη-
ρίων χορήγησης του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγ-
γύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία για τα
έτη 2016, 2017 και 2018 περιορίζεται στο ποσό των 68 ε-
κατ. ευρώ, 81 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

(άρθρο 93)
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 272 χιλ. ευρώ περίπου, η ο-

ποία αναλύεται σε:
- 200 χιλ. ευρώ, από την καταβολή της µιας, κατ’ επι-

λογή, σύνταξης σε άγαµη ή διαζευγµένη θυγατέρα,
(άρθρο 22 παρ. 1)

- 72 χιλ. ευρώ περίπου, από τον υπολογισµό ως συντά-
ξιµου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας και του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό
αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. 

(άρθρο 22 παρ. 4)
4. Ετήσια δαπάνη, από τον / την:
- υπολογισµό του επιδόµατος θέσης που κατείχε ο υ-

πάλληλος περισσότερο χρόνο κατά τη διετία άσκησης
καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας, προκει-
µένου αυτό να ενσωµατωθεί στο συντάξιµο µισθό, 

(άρθρο 22 παρ. 2)
- αύξηση κατά δύο (2) έτη (από 3 σε 5) του χρονικού

περιορισµού αναγνώρισης αναδροµικών οικονοµικών δι-
καιωµάτων σε βάρος του Δηµοσίου που προκύπτουν κα-
τά τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση
τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, 

(άρθρο 22 παρ. 9)
- καταβολή µεγαλύτερου ύψους σύνταξης σε εργαζό-

µενο συνταξιούχο του Δηµοσίου λόγω υπολογισµού του

ποσού περικοπής της, σύµφωνα µε το ηµεροµίσθιο ανει-
δίκευτου εργάτη που ίσχυε την 31.12.2011. 

(άρθρο 22 παρ. 3)
5. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από τον επανακαθο-

ρισµό του καθεστώτος της άµεσης συνταξιοδότησης
των στρατιωτικών που έχουν συµπληρώσει δεκαπενταε-
τή συντάξιµη υπηρεσία και αποµακρύνονται αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία. (άρθρο 22 παρ. 5)

6. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από το 2020 και ε-
φεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργη-
ση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και
2019 περιορίζεται σε 168 εκατ., 569 εκατ., 803 εκατ. και
853 εκατ. περίπου αντίστοιχα, από τον επανακαθορισµό
κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησής του. 

(άρθρο 92)
7. Εξοικονόµηση από:
- τη µείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συ-

νταξιούχους του Δηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. ύψους 21 ε-
κατ. ευρώ για το έτος 2016, 101 εκατ. ευρώ έως το έτος
2017, 222 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 345 εκατ. ευ-
ρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 7, 8, 28 και 30)

- τη µείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παρο-
χών για τους νέους συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α. ύψους
1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος
2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ
έως το έτος 2019, (άρθρα 10 και 27)

- τη µείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις λόγω
θανάτου του Δηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. ύψους 11 εκατ.
ευρώ για το έτος 2016, 59 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017,
122 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 177 εκατ. ευρώ έως
το έτος 2019, (άρθρα 12 και 27)

- τη µείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις του
Δηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. , λόγω της εφαρµογής ανω-
τάτου ορίου σύνταξης ύψους 22 εκατ. ευρώ για το έτος
2016 και 38 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2017 και
2018, (άρθρα 13 και 27)

- τη µη καταβολή αυξήσεων, κατά το έτος 2018, στους
υφιστάµενους συνταξιούχους του Δηµοσίου και του
Ε.Φ.Κ.Α., ύψους 187 εκατ. ευρώ, (άρθρα 14 και 33)

- τη µη καταβολή αυξήσεων σε υφιστάµενους συνταξι-
ούχους του Δηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α., λόγω συµψηφι-
σµού των αυξήσεων αυτών µε τις αρνητικές προσωπικές
διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισµό
των συντάξεων, ύψους 76 εκατ. ευρώ, η οποία θα επέλ-
θει στον προϋπολογισµό του έτους 2019. (άρθρα 14 και
33)

8. Ετήσια µελλοντική εξοικονόµηση, από την αύξηση
του ορίου ηλικίας, για την καταβολή της σύνταξης σε πο-
λιτικούς υπαλλήλους που απολύονται από το 65ο στο
67ο έτος της ηλικίας τους,                  (άρθρο 22 παρ. 7 )

9. Αύξηση εσόδων ποσού 240 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω
της καταβολής των προβλεπόµενων ασφαλιστικών ει-
σφορών για την αναγνώριση ως συντάξιµου του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό
αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. 

(άρθρο 22 παρ. 4)

ΙIΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµε-
νο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 και κάθε ένα επό-
µενο έτος, ύψους 53 εκατ. ευρώ λόγω κατάργησης της ει-
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δικής προσαύξησης στις εισφορές του Τοµέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ). (άρθρο 94)

2. Απώλεια εσόδων:
α) ύψους 26 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 53 εκατ. ευ-

ρώ έως το έτος 2018, 57 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019
λόγω εναρµόνισης των ποσοστών εισφοράς. (άρθρο 38)
β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευ-

ρώ έως το έτος 2017, 37 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,
36 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω κατάργησης της
εισφοράς που προβλέπεται στους ν. 248/1967,
ν. 1989/1991 και στην Φ.146/1/10978/1969 και αντίστοιχη
καταβολή εισφορών. (άρθρο 38)
γ) ύψους 19 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ.

ευρώ για κάθε επόµενο έτος λόγω κατάργησης των εν-
σήµων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους,
δικαστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες. 

(άρθρο 39)
3. Αύξηση εσόδων:
α) ύψους 23 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 24 εκατ. ευ-

ρώ έως το έτος 2017, 25 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,
26 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω αύξησης του ανω-
τάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, (άρθρο 38)
β) ύψους 136 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 137 εκατ.

ευρώ έως το έτος 2018, 138 εκατ. ευρώ έως το έτος
2019 λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισµού των εισφο-
ρών στους αυτοπασχολούµενους και ελεύθερους επαγ-
γελµατίες (από το τεκµαρτό εισόδηµα στο πραγµατικό
εισόδηµα από την ασκούµενη δραστηριότητά τους), 

(άρθρο 39)
γ) ύψους 94 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 95 εκατ. ευ-

ρώ έως το έτος 2017, 112 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,
157 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθµίσεις ως
προς τις εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ. (άρθρο 40)

4. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης της τάξης των 600
χιλ. ευρώ περίπου, από τον περιορισµό δαπανών για α-
µοιβές Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων και Αντιπρο-
έδρων, καθώς και των µελών των Διοικητικών Συµβου-
λίων για τους εντασσόµενους φορείς.      (άρθρα 51-68)

ΙV. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί των προ-
ϋπολογισµών των Ασφαλιστικών Ταµείων

Εξοικονόµηση δαπάνης του κρατικού προϋπολογι-
σµού, από τη µη καταβολή σύνταξης στο προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώµατος από το βαθµό του Πυροσβέστη
µέχρι το βαθµό του Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών, οι ο-
ποίοι συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας
(55ο) έτος και παραµένουν στην ενεργό υπηρεσία για ε-
πιπλέον δύο (2) έτη, µε ταυτόχρονη αύξηση των προϋπο-
λογισµών των οικείων ασφαλιστικών ταµείων λόγω της
συνέχισης καταβολής των αναλογουσών εισφορών. 

(άρθρο 111)

V. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φο-
ρείς Γενικής Κυβέρνησης)

1. Απώλεια εσόδων, η οποία αναλύεται ως εξής:
- ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 15 εκατ. ευρώ

έως το έτος 2017, 3 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 από

τις ρυθµίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειο-
νοµικής περίθαλψης. (άρθρο 41)

- ύψους 41 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 72 εκατ. ευ-
ρώ έως το έτος 2017, 74 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,
75 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθµίσεις ως
προς τις εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιού-
χων. (άρθρο 44)

2. Αύξηση εσόδων ύψους 22 εκατ. ευρώ από το έτος
2018 έως το έτος 2019 από τις ρυθµίσεις ως προς τις α-
σφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης. 

(άρθρο 41)

VI. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
(Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό)

1. Ενδεχόµενη δαπάνη από την ανάθεση κατάρτισης
και έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων των εντασσόµε-
νων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορέων πρόνοιας σε εξωτερικούς
αναδόχους, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί µε την έκ-
δοση υπουργικής απόφασης. (άρθρο 85)

2. Εξοικονόµηση δαπάνης από:
α) τη µείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συ-

νταξιούχους ως εξής: 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 27
εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 43 εκατ. ευρώ έως το έτος
2018 και 48 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,   (άρθρο 96)
β) τη µείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάµε-

νους συνταξιούχους λόγω αναπροσαρµογής των κατα-
βαλλόµενων συντάξεων ως εξής: 174 εκατ. ευρώ για το
έτος 2016, 291 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 284 εκατ.
ευρώ έως το έτος 2018 και 277 εκατ. ευρώ έως το έτος
2019, (άρθρο 96)
γ) την εφαρµογή του αυτόµατου µηχανισµού εξισορ-

ρόπησης, ύψους 36 εκατ. ευρώ για το έτος 2019.
(άρθρο 96)

3. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 234 χιλ. ευρώ
περίπου λόγω συγχώνευσης Φορέων Επικουρικής Ασφά-
λισης. (άρθρο 75)

4. Αύξηση εσόδων 173 εκατ. ευρώ για το έτος 2016,
351 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 362 εκατ. ευρώ έως το
έτος 2018 και 365 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019. 

(άρθρο 97)

VII. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Πρόνοιας

Εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία εκτιµάται σε 97 εκατ.
ευρώ για το έτος 2016, 6 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και
15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2018 και 2019, λό-
γω µείωσης της δαπάνης των απλήρωτων υποχρεώσεων
για τις εφάπαξ παροχές στους συνταξιούχους. 

(άρθρο 35)

VIII. Επί του προϋπολογισµού του Μ.Τ.Π.Υ.

Εξοικονόµηση δαπάνης στον προϋπολογισµό του
Μ.Τ.Π.Υ. από τη µείωση της ετήσιας δαπάνης για την κα-
ταβολή µερισµάτων ύψους 207 εκατ. ευρώ για το έτος
2016, 208 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 208 εκατ. ευρώ
έως το έτος 2018, 209 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019. 

(άρθρο 48)
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IX. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Μηχανικών
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (Ν.Π.Ι.Δ. µη
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής στα µέλη
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το ύψος της
οποίας θα προσδιορισθεί κατά την έκδοση της σχετικής
κ.υ.α. (άρθρο 87)

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016 

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Α-
σφάλειας – Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού – συνταξιοδο-
τικού συστήµατος – Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµα-
τος και τυχερών παιγνίων»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη, από την: 
α) καταβολή αµοιβής στα µέλη των συλλογικών οργά-

νων διοίκησης του ΕΣΥΚΑ, για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις αυτών. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από
την έκδοση της σχετικής κ.υ.α..                         (άρθρο 3)
β) θέσπιση επιµισθίου για τους µεταφερόµενους υπαλ-

λήλους από τις Γενικές Γραµµατείες Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών στον Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος του οποίου θα
καθοριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση.       (άρθρο 101)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις του κρατικού προϋπολογισµού.

2. Ετήσια µείωση των εσόδων του Δηµοσίου, από την
κατάργηση του ειδικού τέλους πέντε λεπτών (0,05) του
ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το ύψος
της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ περί-
που. (άρθρο 115 παρ.1)

Η ανωτέρω µείωση θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.) (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό)

1. Δαπάνη ύψους 32 εκατ. ευρώ, από την καταβολή θε-
τικών προσωπικών διαφορών σε υφιστάµενους συνταξι-
ούχους του Δηµοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. που θα προκύ-
ψουν από τον επανυπολογισµό των συντάξεων, η οποία
θα προκληθεί στον προϋπολογισµό του έτους 2019. 

(άρθρα 14 και 33)

2. Ετήσια δαπάνη, από το 2019 και εφεξής ποσού 107
εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισµό των κριτη-
ρίων χορήγησης του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγ-
γύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία για τα
έτη 2016, 2017 και 2018 περιορίζεται στο ποσό των 68 ε-
κατ. ευρώ, 81 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
(άρθρο 93)

3. Ετήσια δαπάνη ποσού 272 χιλ. ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται σε:

- 200 χιλ. ευρώ, από την καταβολή της µιας, κατ’ επι-
λογή, σύνταξης σε άγαµη ή διαζευγµένη θυγατέρα,

(άρθρο 22 παρ. 1)
- 72 χιλ. ευρώ περίπου, από τον υπολογισµό ως συντά-

ξιµου χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας και του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό
αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. 

(άρθρο 22 παρ. 4)
4. Ετήσια δαπάνη, από τον / την:
- υπολογισµό του επιδόµατος θέσης που κατείχε ο υ-

πάλληλος περισσότερο χρόνο κατά τη διετία άσκησης
καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας, προκει-
µένου αυτό να ενσωµατωθεί στο συντάξιµο µισθό, 

(άρθρο 22 παρ. 2)
- αύξηση κατά δύο (2) έτη (από 3 σε 5) του χρονικού

περιορισµού αναγνώρισης αναδροµικών οικονοµικών δι-
καιωµάτων σε βάρος του Δηµοσίου που προκύπτουν κα-
τά τον κανονισµό ή ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση
τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, 

(άρθρο 22 παρ. 9)
- καταβολή µεγαλύτερου ύψους σύνταξης σε εργαζό-

µενο συνταξιούχο του Δηµοσίου λόγω υπολογισµού του
ποσού περικοπής της, σύµφωνα µε το ηµεροµίσθιο ανει-
δίκευτου εργάτη που ίσχυε την 31.12.2011. 

(άρθρο 22 παρ. 3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού του Ε.Φ.Κ.Α..

ΙIΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµε-
νο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 και κάθε ένα επό-
µενο έτος, ύψους 53 εκατ. ευρώ λόγω κατάργησης της
ειδικής προσαύξησης στις εισφορές του Τοµέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ-
ΔΕ) και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύ-
νταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ). (άρθρο 94)

2. Απώλεια εσόδων:
α) ύψους 26 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 53 εκατ. ευ-

ρώ έως το έτος 2018, 57 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019
λόγω εναρµόνισης των ποσοστών εισφοράς. (άρθρο 38)
β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευ-

ρώ έως το έτος 2017, 37 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,
36 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω κατάργησης της
εισφοράς που προβλέπεται στους ν. 248/1967,
ν. 1989/1991 και στην Φ.146/1/10978/1969 και αντίστοιχη
καταβολή εισφορών. (άρθρο 38)
γ) ύψους 19 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ.

ευρώ για κάθε επόµενο έτος λόγω κατάργησης των εν-
σήµων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους,
δικαστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες. 

(άρθρο 39)
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Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες
πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α..

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φο-
ρείς Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων, η οποία αναλύεται ως εξής:
- ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 15 εκατ. ευρώ

έως το έτος 2017, 3 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 από
τις ρυθµίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειο-
νοµικής περίθαλψης. (άρθρο 41)

- ύψους 41 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 72 εκατ. ευρώ
έως το έτος 2017, 74 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 75 ε-
κατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθµίσεις ως προς
τις εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιούχων.

(άρθρο 44)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλ-

λες πηγές εσόδων του ΕΟΠΥΥ.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Γ. Κατρούγκαλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τρ. Αλεξιάδης
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