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Κεφάλαιο Α’ Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος 

Κοινωνικής Ασφάλειας 
 

 
 

Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 
 
 
 

1.   Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο  Ενιαίου Συστήματος 

Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλειας και αξιοπρεπούς 

διαβίωσης, 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 Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές 
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παροχές  και  το  Εθνικό  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  για  τις  ασφαλιστικές,  όπως 

ρυθμίζεται από το νόμο αυτό. 

 
2.   Η   κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα 

όλων  των  πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το κράτος έχει 

υποχρέωση  για  την  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  του  Ενιαίου  Συστήματος  Κοινωνικής 

Ασφάλειας και για την παροχή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις. 

 
3.   Το  Εθνικό  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  λειτουργεί  με  ενιαίους  κανόνες  για 

όλους  τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τα θέματα του νόμου 

αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους 

στρατιωτικούς   και   τους   τακτικούς   υπαλλήλους   των   Ν.Π.Δ.Δ.,   οργανισμών   τοπικής 

αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας θα ρυθμιστούν μεόμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό 

νόμο. Για τους υπαλλήλους της  Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθμιστούν από τον 

Κανονισμό της Βουλής. 

 
Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας 

 

 
 

1. Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας(Ε.ΣΥ.ΚΑ.) ως συμβουλευτικό 

όργανο   των  Υπουργείων  Υγείας  και  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  για   τη  χάραξη  των  πολιτικών  της  Πολιτείας,  στο  πλαίσιο  του  Ενιαίου 

Συστήματος Κοινωνικής  Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια 

και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 

 
2.  Η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής   Αλληλεγγύης   και   του   Υπουργού   Υγείας   και 

αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 
α.  Τον   Πρόεδρο   του   Ε.ΣΥ.ΚΑ.,   ο   οποίος   είναι   μέλος   Διδακτικού   -Ερευνητικού 

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου ή ομότιμος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσμένου 

κύρους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από 

γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής. 

 
β.  Τον  Πρόεδρο  του  Συμβουλίου  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων του αρ.  23  του  Ν. 

 

3232/2004. 
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γ.  Ανά  ένα  εκπρόσωπο  των  Υπουργείων  Εργασίας,  Κοινωνικής  Προστασίας  και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με τους αναπληρωτές τους. 

 
δ. Το Διοικητή του ΟΑΕΔ, με τον αναπληρωτή του. 

 
ε. Το Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) του άρθρου 18 του 

παρόντος, με τον αναπληρωτή του. 
 

στ. Το Διοικητή του ΟΓΑ, με τον αναπληρωτή του. 
 
 

 
του. 

ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή 

 
η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του. 

θ. Εκπρόσωπος φορέων Υπουργείου Υγείας 

ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, με αναπληρωτή του το Βοηθό Συνήγορο με αρμοδιότητα 

την Κοινωνική Προστασία. 

 
ια. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του. 

ιβ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, με τον αναπληρωτή του. 

ιγ. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο 
 

οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του. 
 

 
ιδ. Έναν εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις 

δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του. 

 
ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική 

Συνομοσπονδία  Συνταξιούχων  Ελλάδος  (ΑΓΣΕΕ),  την Ομοσπονδία  Συνταξιούχων ΙΚΑ,  την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του. 

 
ιστ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με 

τον αναπληρωτή του. 

 

ιζ. Έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται 

από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του. 

 

ιη. Δύο  ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που 

ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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ιθ. Δύο  ειδικούς  επιστήμονες  επί  θεμάτων υγείας και  κοινωνικής  προστασίας  που 

ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. 

 
3. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρμόδιοι φορείς των περιπτώσεων ια’ έως ιζ’ της 

προηγούμενης παραγράφου δεν υποδείξουν εντός δύο μηνών από σχετική πρόσκληση των 

Υπουργών  Υγείας,  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  τους 

εκπροσώπους τους, το Ε.ΣΥ.ΚΑ. λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την συμμετοχή τους. 

 
4. α) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.ΚΑ. αποτελείται από τον  Πρόεδρο του και τα 

μέλη των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’ της προηγούμενης παραγράφου. 

β)   Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί όσες εκτελεστικές αρμοδιότητες του ανατίθενται από 

την   Ολομέλεια   και,   παράλληλα,   λειτουργεί   ως   παρατηρητήριο   της   εφαρμογής   της 

νομοθεσίας κοινωνικής προστασίας, εισηγούμενο προς τον αρμόδιο Υπουργό επί θεμάτων 

επιχειρησιακού  σχεδιασμού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των φορέων 

του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας. 

 
5. α. Η θητεία των μελών του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι τριετής και παρατείνεται μετά τη λήξη της 

αυτοδικαίως, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά 

τη  διάρκεια  της  θητείας  του,  το  νέο  μέλος  ορίζεται  για  το  υπόλοιπο  της  θητείας  του 

προκατόχου του. 

 
β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολομέλειας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα 

από  τα  μέλη  του  Εκτελεστικού  Συμβουλίου  των  περιπτώσεων  ιη’  ή  ιθ’,  με  σκοπό  την 

αναπλήρωση  του  Προέδρου  όταν  αυτός  κωλύεται  να  ασκήσει  τα  καθήκοντα  του  στην 

Ολομέλεια ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 

 
γ.  Χρέη   γραμματέα   της   Ολομέλειας   και   του   Εκτελεστικού   Συμβουλίου   ασκεί 

υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

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

 
6. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας 

και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση ή ορίζει εισηγητές, 

διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Ολομέλειας 

και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση. 
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Κεφάλαιο Γ’ Κύρια Κοινωνική Ασφάλιση-Ενιαίοι Κανόνες 

Παροχών 
 

 
 

Άρθρο 6 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 
 

 
 

1.   Από  1.1.2016,  με  την  επιφύλαξη  ειδικότερων  διατάξεων  του  νόμου  αυτού,  η 

σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται 

ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής 

σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος. 
 

 
2.   Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από 

τον  κρατικό  προϋπολογισμό.  Αρμόδιος  για την  καταβολή της  εθνικής σύνταξης  είναι ο 

ΕΦΚΑ του παρόντος. 

 
3.   Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη 

διάρκεια του εργασιακού του βίου. Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών ή του εισοδήματος 

επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του νόμου αυτού. 

 
4. Το ποσό της κανονισθείσας κατά τα ανωτέρω σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα, 

δώδεκα φορές το χρόνο. 

 

5.  Το  κράτος  έχει  πλήρη  εγγυητική  υποχρέωση  για  το  σύνολο  των  ασφαλιστικών 

παροχών. 

 
 

 
Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη 

 
 
 

1.  Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται σε όλους, όσοι  διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή 

του  έτους  της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα 
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πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για 

τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους 

συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) 

ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας. 

 
2. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η 

μείωση   της  εθνικής  σύνταξης  προκειμένου  για  τους  ασφαλισμένους  που  λαμβάνουν 

μειωμένη  σύνταξη  γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 

 
3.  Για  τους  συνταξιούχους  που  λαμβάνουν  μειωμένη  σύνταξη  λόγω  αναπηρίας  με 

ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 

50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή 

σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), καθώς και για 

τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 

και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`). 

 
4. Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης 

προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο 

ποσοστό    σύνταξης   λόγω   θανάτου   σύμφωνα   διατάξεις   του   ασφαλιστικού   φορέα 

προέλευσης, άλλως του κληρονομικού δικαίου. Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν 

λόγω ποσοστού της  εθνικής σύνταξης λήγει με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που 

ορίζονται  από  το  άρθρο  13.  Το  καταβαλλόμενο  σε  αυτά  ποσοστό,  μετά  τη  διακοπή 

χορήγησης του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο 

και έως το ποσοστό της δικαιούμενης  σύνταξης. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου 

δικαιώματος  σύνταξης  μεταξύ  δικαιούχου  και  τέκνων,  το  ποσό  της  εθνικής  σύνταξης 

κατανέμεται κατά τα ποσοστά του επιμερισμού. 

 
5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση 

συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, 

το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες.  

 
6. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια 

ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ κάθε μήνα. 
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Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη 
 

 
1.   Οι  ασφαλισμένοι  κύριας  ασφάλισης  δικαιούνται  ανταποδοτικό  μέρος  σύνταξης, 

που προκύπτει  με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 16    και  τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων 

αποδοχών  του  πίνακα  ο  οποίος  ενσωματώνεται  στην  παράγραφο  3,  σύμφωνα  με  τις 

ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. 

 

2.   Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης 

κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη: 

 

α. για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου 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 μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το 

άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που 

τυχόν καταβλήθηκαν. 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, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 
β.  για  τους  αυτοαπασχολούμενους  και  τους  αγρότες,  για  τον  υπολογισμό  του 

ανταποδοτικού  μέρους  της  σύνταξης  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ασφαλιστικές  κατηγορίες 

βάσει  των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον 

δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση 

του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 

του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. 

 
3. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το 

σύνολο  του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο 

άρθρο 15, όπως φαίνεται στον πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της παραγράφου αυτής 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ειδικότερα, το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος 

ασφάλισης εντός  εκάστης κλίμακας ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην 

τρίτη στήλη του πίνακα.  Σε  περίπτωση συμπλήρωσης των ετών ασφάλισης της δεύτερης 

στήλης, το ποσοστό  αναπλήρωσης,  στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω, 
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προσαυξάνεται  περαιτέρω  κατά  το  προβλεπόμενο  ποσοστό  για  την  επόμενη  

χρονική κατηγορία ετών ασφάλισης. 

Ειδικότερα   τα   ποσοστά   αναπλήρωσης   για   κάθε   επιμέρους   περίοδο   

ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

0 15 0,80% 

15,01 18 0,92% 

18,01 21 1,04% 

21,01 24 1,16% 

24,01 27 1,29% 

27,01 30 1,42% 

30,01 33 1,55% 

33,01 36 1,69% 

36,01 39 1,84% 

39,01 42 και περισσότερα 2,00% 

 
 

5. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων,  τομέων 

και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, εφόσον οι συντάξεις τους 

είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ σύνταξη ίση με το άθροισμα των 

καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και 

κλάδους. Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται  από  διαφορετικές αιτίες, ο ΕΦΚΑ 

εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά. 
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Άρθρο 14 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης 

 

 
 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής το 

καταβαλλόμενο  καθαρό  ποσό  κάθε  ατομικής  σύνταξης,  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το 

εξαπλάσιο  της  εθνικής  σύνταξης  του  άρθρου  7  και  το  άθροισμα  του  καταβαλλομένου 

καθαρού  ποσού των συντάξεων,   που   δικαιούται   κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε 

αιτία από το   Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης,  το   οκταπλάσιο  αυτής.  Για  την  διαπίστωση  της  λήξης  του  προγράμματος 

εκδίδεται  απόφαση  του   Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 

 
 
 

Άρθρο 15 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 
 

 
 

1. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, 

οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου κύριες συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, βάσει των ρυθμίσεων των επομένων 

παραγράφων. 

 
2. α.  Μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος  δημοσιονομικής  προσαρμογής  οι 

συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που 

είχαν  κατά την δημοσίευση του παρόντος, 

 
β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, εφόσον το 

καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει 

από  τον   υπολογισμό  τους  βάσει  του  άρθρου  8,  το  επιπλέον  ποσό  εξακολουθεί  να 

καταβάλλεται  στον  δικαιούχο  ως  προσωπική  διαφορά,  απομειούμενη  μέχρι  την  τελική 

αντιστοίχιση με τις συντάξεις όσων θα συνταξιοδοτηθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 

αυτού. Εάν είναι μικρότερο,  καταβάλλεται στο συνταξιούχο το αναλογούν υπολειπόμενο 

ποσό της διαφοράς. 

 
3. Οι συντάξεις που εκδίδονται μετά την θέση σε ισχύ του νόμου, αυξάνονται κατ’ έτος με 

κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  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 Καταναλωτή του 
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προηγούμενου   έτους   και   δεν   υπερβαίνει   την   ετήσια   μεταβολή   του   Δείκτη   Τιμών 
 

Καταναλωτή. 
 

 
4.   Με   απόφαση   του   Υπουργού   Εργασίας,   Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής 

 

Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
 
 
 
 

Άρθρο 16 Χρόνος ασφάλισης 
 
 
 

1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι 
 

 
α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας 

στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους για τον οποίο 

έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές . 

 
β.  Ο λογιζόμενος  χρόνος  συντάξιμης υπηρεσίας  των  πολιτικών  και  στρατιωτικών 

υπαλλήλων, κατά τα άρθρα 4 και 8 Ν. 2084/92, όπως ισχύουν. 

 
γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν.3863/10, των άρθρων 39,40 

και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17  του Ν.3865/10,  και του άρθρου 

40 του ν. 2084/92. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης 

προβλέπεται  καταβολή  εισφοράς, η  αναγνώριση  γίνεται  με  την  καταβολή  από  τον 

ασφαλισμένο  για  κάθε  μήνα  αναγνωριζόμενου  πλασματικού  χρόνου  ασφάλισης  της 

εισφοράς, στο ποσοστό που  ισχύει  κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως 

άνω εισφορά  υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής 

της αίτησης  εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του 

τελευταίου  μήνα  απασχόλησης προσαυξανόμενων  κατά  την  ετήσια  μεταβολή  μισθών, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 
δ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, 

τομείς    και   κλάδους,   συμπεριλαμβανομένου   του   χρόνου   που   αναγνωρίστηκε   και 

εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, 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 ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή 

τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού. 

 
ε) ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2. 
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2. Κάθε ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, εφ’ όσον παύει να   έχει την ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ 

απασχόληση   ή   ιδιότητα, δικαιούται   να   συνεχίσει   την   ασφάλισή   του   στον   ΕΦΚΑ 

προαιρετικά κατ εφαρμογή του άρθρου 42 Ν. 2084/1992, ως ισχύει.Πρόσωπα που έχουν 

υπαχθεί  στην  προαιρετική  ασφάλιση  των  εντασσόμενων  φορέων,  τομέων  και  κλάδων 

συνεχίζουν αυτήν στον ΕΦΚΑ. 

 
3. Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα του ενός εκ των εντασσόμενων στο ΕΦΚΑ 

ταμείων  –  τομέων και κλάδων μέχρι εντάξεως αυτών στον ΕΦΚΑ, ο χρόνος διαδοχικής 

ασφάλισης στους  εντασσόμενους φορείς και στον ΕΦΚΑ θεωρείται ότι   διανύθηκε στην 

ασφάλιση του ΕΦΚΑ και η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 

 
4. Πρόσωπα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέστησαν συνταξιούχοι 

λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας  ενός  εκ  των  ενταχθέντων  στον  ΕΦΚΑ  φορέων,  τομέων και 

κλάδων και παράλληλα είναι ασφαλισμένοι ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

σε κάποιον άλλο από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους δικαιούνται 

με αίτησή τους, οποτεδήποτε, να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης τους 

για την προσαύξηση της σύνταξής τους, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός ανέρχεται 

σε  δέκα  (10)  τουλάχιστον  χρόνια  ασφάλισης.   Στην  περίπτωση  αυτή  η  σύνταξή  τους 

προσαυξάνεται  με  ποσοστό  που  θα  ορισθεί  με   απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν  οικονομικής αναλογιστικής 

μελέτης. 

 

 
5. α. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον 

ΕΦΚΑ   φορέων,  τομέων  και  κλάδων,  ενώ  δεν  συνέτρεχαν  οι  νόμιμες  προϋποθέσεις, 

συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση 

για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των  εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων 

και κλάδων. 

 
β. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους 

στον  ΕΦΚΑ  φορείς,  τομείς  και  κλάδους,  ενώ  δε  συνέτρεχαν  οι  νόμιμες  προϋποθέσεις 

ασφάλισης  λογίζεται  ως  χρόνος  ασφάλισης  στον  ΕΦΚΑ  και  οι  σχετικές  ασφαλιστικές 

εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής. 



170  

 
 

Κεφάλαιο Δ’ Ενιαίος Φορέας Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

 
 
 

Άρθρο 19 Μετονομασία ΙΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

 
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε  Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί 

εφεξής το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται 

αυτοδίκαια  από   1.1.2016  όλοι  οι  υφιστάμενοι  φορείς  κύριας  κοινωνικής  ασφάλισης, 

σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και 

του   ΟΓΑ   που  διατηρούν  αυτοτελή  νομική  προσωπικότητα  για  την  άσκηση  των  μη 

ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων. 

 
Άρθρο 20 Σκοπός του ΕΦΚΑ 

 

 
Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι: α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας 

και θανάτου στους ασφαλισμένους του ή στα μέλη οικογενείας τους, η ασφαλιστική τους 

κάλυψη για  παροχές ασθένειας και μητρότητας, η χορήγηση των παροχών ασθένειας σε 

χρήμα, εξόδων  κηδείας και η υλοποίηση όσων άλλων προγραμμάτων προβλέπονται από 

ειδικές διατάξεις και β)  η  καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους του και στα 

μέλη των οικογενειών τους. 

 
Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ 

 

 
 

1.   Τον ΕΦΚΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι, με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση, χωρίς 

διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος εφάπαξ 

παροχών και γ) κλάδος λοιπών παροχών. 

2.   Σε κάθε κλάδο του ΕΦΚΑ  εντάσσονταιοι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και 

λογαριασμούς τους, ως εξής: 

 
 

Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται: 
 

 
1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) 

1.1. Κλάδος κύριας σύνταξης 

1.1.1. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

1.1.2. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 

1.1.3. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) 

2. Ενιαίο  Ταμείο  Ασφάλισης  Προσωπικού  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης 

(Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.) 

2.1. Κλάδος κύριας ασφάλισης 
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2.1.1. Τομέας   σύνταξης   Προσωπικού   Ημερησίων   Εφημερίδων   Αθηνών   και 

Θεσσαλονίκης 

2.1.2. Τομέας   ασφάλισης   Ιδιοκτητών   Ημερησίων   Εφημερίδων   Αθηνών   και 

Θεσσαλονίκης 

2.1.3. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 

2.1.4. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 

2.1.5. Τομέας   ασφάλισης   Φωτοειδησεογράφων   και  Εικονοληπτών   Επικαίρων 

Τηλεόρασης 

2.1.6. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών 

2.1.7. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου 

Θεσσαλονίκης 

2.1.8. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

2.1.9. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ) 

3. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) 

3.1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης 

3.1.1. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), 

και η Ειδική Προσαύξηση 

3.1.2. Τομέας   Σύνταξης   και   Ασφάλισης   Υγειονομικών   (ΤΣΑΥ)   και   ο   Κλάδος 

Μονοσυνταξιούχων 

3.1.3. 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 

4. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 

4.1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης 

4.1.1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ 

4.1.2. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων 

5. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 

5.1. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961 

5.2. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997 

6. Ναυτικό  Απομαχικό  Ταμείο  (ΝΑΤ),  εκτός  του  Οίκου  Ναύτου  και  του 

Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, 
 

 
Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται: 

 

 
1.   Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με τους Τομείς του: 

 
1.1. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 

 
1.2. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

 
1.3. Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος 

 
1.4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, 

Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους 

 
1.5. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών 

 
1.6. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
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2.   Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του: 
 

2.1. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου 
 

2.2. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων 
 

2.3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων 
 

2.4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών 
 
2.5. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων 

 
2.6. Τομέα Πρόνοιας  Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

 
2.7. Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών 

 
2.8. Τομέα  Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος  Πειραιώς 

 
2.9. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου 

 
2.10. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης 

 
2.11. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 

 
3.   Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα 

Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του: 
 

3.1. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 
 

3.2. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών 
 

3.3. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης. 
 

4.   Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 

Κοινής Ωφέλειας  (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του: 
 

4.1. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε 
 

4.2. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.) 
 

4.3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε 
 

4.4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού 
 

4.5. Τομέα  Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης 
 

4.6. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης 
 

5.   Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με 

τους Τομείς του: 
 

5.1. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
 

5.2. Τομέα  Πρόνοιας Υγειονομικών 
 

5.3. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών 
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5.4. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών 

 
5.5. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων 

 
5.6. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

 
6.   Το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) 
 

7.   Το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) 
 

8.   Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 

9.   Ο  Τομέας  Επικουρικής   Ασφάλισης  Αρτοποιών  (ΤΕΑΑ)   του  Κλάδου  Επικουρικής 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοήθημα Αρτοποιών). 
 

Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται: 

1.   ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

1.1. Κλάδος ασθένειας 

1.1.1.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα 

1.2. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου 

1.3. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

2.   ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

2.1. Κλάδος ανεργίας και δώρου 

2.1.1.Λογαριασμός  Ανεργίας  Προσωπικού  Ημερησίων  Εφημερίδων  Αθηνών  και 

Θεσσαλονίκης 

2.1.2.Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

2.1.3.Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών 

2.2. Κλάδος Υγείας 

2.2.1.Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 
 

2.2.2.Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών 
 

2.2.3.Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών 
 

2.2.4.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 
 

3.   ΕΤΑΑ 
 

3.1. Κλάδος Υγείας 

3.1.1.Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

3.1.2.Τομέας Υγείας Υγειονομικών 

3.1.3.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών 

3.1.4.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά 

3.1.5.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 

3.1.6.Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 

3.1.7.Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων 

3.1.8.Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α. 

4.   ΟΑΕΕ 
 

4.1. Κλάδος Υγείας 

4.1.1.Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα 
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5.   ΟΓΑ 

5.1. Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002 

5.2. Κλάδος Υγείας 

5.2.1.Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα 

 
6.   Ταμείο   Ασφάλισης   Υπαλλήλων   Τραπεζών   και   Επιχειρήσεων   Κοινής   Ωφέλειας 

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 

6.1.  Κλάδος Υγείας 

6.1.1.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) 

6.1.2.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.) 

6.1.3.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ) 

6.1.4.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ) 

6.1.5.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-ΕΤΒΑ) 

6.1.6.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ) 

6.1.7.Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ) 

6.1.8.Τομέας  Ασθένειας  Προσωπικού  Τραπεζών  Πίστεως,  Γενικής  και  Αμέρικαν 

Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.) 

6.1.9.Τομέας  Ασθένειας  Προσωπικού  Ασφαλιστικής  Εταιρίας  «ΕΘΝΙΚΗ»  (ΤΑΠΑΕ 

ΕΘΝΙΚΗ) 

6.1.10.  Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 

7.   Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) 

7.1. Κεφάλαιο Δυτών 

7.2. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ) 
 
 

3. Στους τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων 

και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, κλάδων και λογαριασμών. 

 

 
Άρθρο 22 Ασφαλιστέα πρόσωπα 

 

 
 

1. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη. 
 

 
2. Στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται: 

 

 

α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εντασσόμενων φορέων, κλάδων 

ή τομέων , οι οποίοι καθίστανται ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ. 

 
β. Όσοι για πρώτη φορά από 1.1.2016 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν 

ασφαλιστέα  ιδιότητα  βάσει  των  γενικών  ή  ειδικών  ή  καταστατικών  διατάξεων  των 

εντασσόμενων φορέων, κλάδων και τομέων. 
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Άρθρο 48 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών 
 
 

1.   Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού 

της  δικαιούμενης σύνταξης κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε έκαστο Φορέα κατά την 

31.12.2014. Η ρύθμιση του άρθρου 15 του παρόντος εφαρμόζεται και στην περίπτωση 

αυτή. 

2.   Αιτήσεις  συνταξιοδότησης  που  κατατίθενται  μετά  την  δημοσίευση  του  νόμου 

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν 

εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδομένης σύνταξης 

υπολείπεται  του  ποσού  της  σύνταξης  που  θα  εκδιδόταν  κατά  το  προϊσχύσαν 

καθεστώς  κατά   ποσοστό  άνω  του  20%,  το  ήμισυ  της  υπό  κρίση  διαφοράς 

καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της 

παραγράφου 2 του άρθρου 15. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 

συνεχίζει να καταβάλλεται 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  ενταχθέντων  στον  ΕΦΚΑ  φορέων, 

τομέων  και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, εφόσον οι 

συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ σύνταξη ίση με το 

άθροισμα  των  καταβαλλόμενων  συντάξεων  από  τους  ενταχθέντες  στον  ΕΦΚΑ 

φορείς,  τομείς  και  κλάδους.  Σε  περίπτωση  που  οι  συντάξεις  προέρχονται  από 

διαφορετικές αιτίες, ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να καταβάλει αυτές χωριστά. 

 
4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

 

(ΤΣΜΕΔΕ) που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3518/2006, καταργείται από 
 

1.1.2016.  Ο  χρόνος  ασφάλισης  που  έχει  πραγματοποιηθεί  στον  καταργηθέντα  Ειδικό 

Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως 

χρόνος  που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι 

οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ 

και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα 

προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του 

Υπουργού   Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  μετά  από 

εισήγηση  της  Εθνικής  Αναλογιστικής  Αρχής,  βάσει  σχετικής  οικονομικής  αναλογιστικής 

μελέτης, 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). 
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5. Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)  

καταργείται από 1.1.2016. Οι ασφαλισμένοι προερχόμενοι από το ΤΣΑΥ που έχουν υπαχθεί 

προαιρετικά   στην   ασφάλιση   του   Κλάδου   Μονοσυνταξιούχων   αποκτούν   δικαίωμα 

προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του 

Υπουργού   Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  μετά  από 

εισήγηση  της  Εθνικής  Αναλογιστικής  Αρχής,  βάσει  σχετικής  οικονομικής  αναλογιστικής 

μελέτης. 

 
6.   Εφόσον  διαπιστώνεται  αιτιολογημένα  ότι  δεν  υφίστανται  πλήρη  και  ακριβή 

στοιχεία  για  το  ύψος  των  συντάξιμων  αποδοχών  ή  του  εισοδήματος  ως  προς 

ορισμένα έτη  ασφάλισης για το χρονικό διάστημα πριν από την δημοσίευση του 

νόμου, για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, κατά το άρθρο 8 παρ. 3, 

της εφάπαξ παροχής, κατά το άρθρο 16 παρ. 4, της επικουρικής σύνταξης κατά το 

άρθρο   50   ή   για   τον   προσδιορισμό   οποιασδήποτε   άλλης   παροχής,   για   τον 

προσδιορισμό  των  συντάξιμων  αποδοχών  ή  του  εισοδήματος  του  συνόλου  του 

ασφαλιστικού βίου λαμβάνονται υπόψη μόνον τα διαθέσιμα στοιχεία. 

 
7.   α. Ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός 

εκ  των  εντασσόμενων  στον  ΕΦΚΑ  φορέων,  τομέων  και  κλάδων,  εφόσον  είναι 

μεγαλύτερος της δεκαετίας, προσμετράται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού 

μέρους   της  σύνταξης  κατά  ποσοστό  που  θα  προσδιορισθεί  με  απόφαση  του 

Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν 

αναλογιστικής μελέτης, για κάθε προσμετρούμενο έτος παράλληλης ασφάλισης. 

 
β.  Στην  περίπτωση  συνταξιούχου  που  αναλαμβάνει  υπηρεσία  εφαρμόζεται  οι 

ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου διατάξεις. 

 
Άρθρο 49 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων- Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

 
 
 

1. α. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο νόμο σχετικά με τη λειτουργία και την οργάνωση 

του ΕΦΚΑ, τις εισφορές, παροχές, οφειλές και μέχρι την έκδοση του Κώδικα του εδαφίου β’, 

με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

εφαρμόζονται αναλογικά οι  γενικές ή ειδικές  διατάξεις  που ισχύουν κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου  για  το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .   Με όμοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των 

εισφορών μέσω  Αναλυτικής  Περιοδικής  Δήλωσης (ΑΠΔ)  και  η είσπραξη εισφορών και 

οφειλών μέσω ΚΕΑΟ 
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β. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μέσα στο 2016, μετά από πρόταση του Υπουργού 

Εργασίας,   Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής   Προστασίας   καταρτίζεται   Κώδικας 

Κοινωνικής Ασφάλισης που κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις περί Κοινωνικής 

Ασφάλισης,  στη  βάση  πορίσματος  Επιτροπής  που  θα  συγκροτηθεί  από  τον  ανωτέρω 

Υπουργό.  Για  την  πληρότητα  της  κωδικοποίησης,  μπορεί  να  μεταβάλλεται  η  σειρά,  η 

αρίθμηση και η διατύπωση άρθρων και παραγράφων, καθώς επίσης να καταργούνται, εν 

όλω  ή  εν  μέρει,   διατάξεις  που  είναι  ευθέως  αντίθετες  με  τον  παρόντα  νόμο  ή  να 

προστίθενται   νέες,   σύμφωνες   με   το   νόμο   αυτό,   αναγκαίες   για   την   ενότητα   της 

κωδικοποίησης. 

 
2. Με  Προεδρικό  Διάταγμα  που  εκδίδεται  ύστερα  από  γνώμη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου   του   ΕΦΚΑ   και   πρόταση   του   Υπουργού   Εσωτερικών   και   Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης   και   Εργασίας,   Κοινωνικής   Ασφάλισης   και  Κοινωνικής   Αλληλεγγύης, 

καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ με τον οποίο ιδίως ρυθμίζονται: 

 
α)  η  οργάνωση  και  η  καθ’  ύλην  και  κατά  τόπον  κατανομή  των  αρμοδιοτήτων  των 

υπηρεσιών που συγκροτούν τον ΕΦΚΑ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και 

θέματα λειτουργίας και αρμοδιότητας τους,. 

β) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού που θα κατανεμηθεί στις κατά τόπους 

υπηρεσίες του κατά κατηγορία και κλάδο. 

 
γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, στελέχωση, αρμοδιότητες και λειτουργία του 

 

ΕΦΚΑ, ακόμη και κατά τροποποίηση σχετικών ρυθμίσεων του παρόντος. 
 

 
3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, 

καταρτίζεται Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ. 

 
4. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

 

Αλληλεγγύης εκδίδεται ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΦΚΑ. 
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Κεφάλαιο  Στ’ Επικουρική Κοινωνική 
Ασφάλιση 

 

 
 

Άρθρο 50 Παροχές  ΕΤΕΑ-Υπολογισμός  Επικουρικής  σύνταξης  –Διαδοχική    και 

Παράλληλη Ασφάλιση-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων 
 
 
 
 
 

1.   Από την 1.1.2016  το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

 

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των 

ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ  καθορίζεται ως εξής: 

 
1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά 

δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας 

και   β)    το   πλασματικό   ποσοστό   επιστροφής   που   θα   εφαρμόζεται   στις   συνολικά 

καταβληθείσες  εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των 

συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. 

 
2. Μέχρι 30.04.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, 

με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για την υλοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 

3.  α)  Για  τους  ασφαλισμένους  από  την  1.1.2014  και  εφεξής  το  ποσό  της  επικουρικής 

σύνταξης  υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

αυτού. 

 
β) Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση 

συνταξιοδότησης  από  την  1.1.2015  και  εντεύθεν,  το  ποσό  της  επικουρικής  σύνταξης 

αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων: 

 
i) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 

υπολογίζεται  με  βάση  ποσοστό  αναπλήρωσης,  το  οποίο  για  κάθε  χρόνο  ασφάλισης 

αντιστοιχεί σε 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου 

ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. 

 
ii) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 

και εφεξής υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
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αυτού. 

 
2. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλογικά και επί 

των συντάξεων του ΕΤΕΑ. 

 
3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της 

σύνταξης,  βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένης αναλόγως και της 

ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 15. 

 
4. Σε εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1 και των ενιαίων κανόνων του ΕΤΕΑ οι 

ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται   σύμφωνα   με   την   παράγραφο   1.   Μέχρι   την   ολοκλήρωση   του 

προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου 

συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν  κατά την δημοσίευση του παρόντος. 

 
5. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική 

σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούμενης κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης. 

 
6.   Με   απόφαση   του   Υπουργού   Εργασίας   Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  ρυθμίζονται προσυνταξιοδοτικές παροχές   που   καταβάλλονται   στους 

συνταξιούχους κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται 

βάσει  των  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου  καθώς  και  κάθε  άλλο  θέμα  ως  προς  την 

εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 
7.   Με   απόφαση   του   Υπουργού   Εργασίας   Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  ορίζεται  η  εργάσιμη  ημέρα  κατά  την  οποία  θα  καταβάλλεται  η  μηνιαία 

σύνταξη  του ΕΤΕΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις. 
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Άρθρο 53 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 
 

 
 

1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή 

καταστατικές   διατάξεις,   όπως   ίσχυαν   ως   την   έναρξη   ισχύος   του   παρόντος   νόμου, 

υπάγονταν   στην   ασφάλιση   του   Ο.Α.Ε.Ε   και   του   Ε.Τ.Α.Α.   αντίστοιχα,   καταβάλλουν, 

ανεξαρτήτως  του  χρόνου  υπαγωγής  στην  κοινωνική  ασφάλιση,  μηνιαία  ασφαλιστική 

εισφορά  για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως 

αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα,  από την ασκούμενη 

δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία 

των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε  άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος 

έτους για   το   οποίο   εκδίδονται   δελτία   παροχής   υπηρεσιών,   τιμολόγια   ή   αποδείξεις 

επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του  Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  εξειδικεύονται  τα  ειδικότερα  θέματα  όσον  αφορά  στους 

κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

 
2. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν 

οι  ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό   20%  επί  του  εκάστοτε  προβλεπόμενου  κατώτατου  βασικού  μισθού  άγαμου 

μισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος 

εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52. 

 
3. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και 

περίπτωση,  καθώς  και  για  τους  δικηγόρους  που  βρίσκονται  σε  αναστολή  άσκησης 

επαγγελματικής   δραστηριότητας   σύμφωνα   με   τα   προβλεπόμενα   από   τον   Κώδικα 

Δικηγόρων,   όπως   και   για   τους   μηχανικούς   που   βρίσκονται   σε   αναστολή   άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί αυτοί καταβάλλουν την 

εισφορά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. 

 
4.  Από  1.1.2017  οι  ασφαλισμένοι  για  τους  οποίους,  βάσει  των  γενικών  ή  ειδικών  ή 

καταστατικών  διατάξεων  που  ίσχυαν  έως  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  νόμου, 

προέκυπτε  υποχρέωση  υπαγωγής  στον  Τομέα  Ασφάλισης  Ναυτικών  Πρακτόρων  και 

Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του 

χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 

ασφαλιστικές εισφορές. 

 
5.Τυχόν   υψηλότερα   ή   χαμηλότερα   των   οριζομένων   στην   παράγραφο   1   ποσοστά 
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ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν 

έως  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  αναπροσαρμόζονται  ισόποσα  και  σταδιακά  από 

1.7.2016,   και   ετησίως   από   1.1.2017   και   εφεξής,   ούτως   ώστε   από   1.1.2020   να 

διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. 

 
6. α. Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι 

διατάξεις που προβλέπουν το συνυπολογισμό ποσών που καταβάλλονται επί αμοιβών και 

επί αναλογικών δικαιωμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2017.  Ειδικά για 

τους δικηγόρους, από 1-7-2016 τα ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται. 

Υπέρ  του  ΕΦΚΑ  καταβάλλεται  προείσπραξη  επί  του  20%  της  ελάχιστης  αμοιβής  ανά 

δικηγορική πράξη ή παράσταση. Ο οικείος δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη 

σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχολούνται 

με  έμμισθη  εντολή,  τα  ποσά  που  έχουν  καταβληθεί  μέσω  ενσήμων  ή  της  ανωτέρω 

διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. 

 
β.  Σε  περίπτωση  που  τα  ποσά  που  καταβάλλονται  βάσει  των  ανωτέρω  ρυθμίσεων 

υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά 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 υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία 

εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή. 

 
7. Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για 

τους  ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής 

στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017. 

 
8. Από 1.7.2016 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη 

από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 50  του ν. 4144/2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και  Ανεξάρτητα  Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – 

ΜΜΕ  καθώς  και  υπέρ   των  Αυτοτελώς  και  Ανεξάρτητα  Απασχολούμενων  –  Κλάδος 

ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ. 

 
9. Ο ΕΦΚΑ παρέχει από 1.7.2016 και εφεξής τις υπηρεσίες που αφορούν στην εγγυοδοσία 

και   πιστοδοσία  για  τους  ασφαλισμένους  που  προέρχονται  από  τον  Τομέα  Σύνταξης 

Μηχανικών   και  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων  (ΤΣΜΕΔΕ)  του  ΕΤΑΑ,  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα  από  τις  μέχρι  σήμερα  ισχύουσες  διατάξεις,  αναλογικά  εφαρμοζόμενες. 

Έσοδα που προκύπτουν από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποτελούν πόρους του 
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ΕΦΚΑ. 

 
10. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή 

αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους 

οποίους,  βάσει των γενικών  ή  ειδικών ή καταστατικών διατάξεων  που ίσχυαν έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον ΟΑΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος  στον  Τομέα  Ασφάλισης  Ναυτικών  και  Τουριστικών  Πρακτόρων,  όπως  έχουν 

διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016. 

 
11.  Η  σταθερή  μηνιαία  εισφορά,  το  ύψος  της  ασφαλιστικής  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   Ασφάλισης 

Υγειονομικών, Τομέας  Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015 

παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31/12/2016. 

 
12.  Μέχρι  την  30.6.2016  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  των  παρ.  10  και  11  του  παρόντος 

άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν 

στον ΕΦΚΑ δυνάμει των ρυθμίσεων των άρθρων 19 και 21 του νόμου αυτού. 

 
13.  α)  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού των 

εισφορών  για τις κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι 

οποίοι  έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων 

Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. 

 
β)   Με   απόφαση   του   Υπουργού   Εργασίας,   Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ρυθμίζεται ο τρόπος 

και η διαδικασία καταβολής των εισφορών όσων ασφαλίζονταν στο Ταμείο αυτό πριν από 

την δημοσίευση του παρόντος και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του 

εδαφίου αυτού. 

 
γ) Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 

 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας. 
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Άρθρο 57 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης 

ασφαλισμένων 
 

 
 

1.   Από  01.01.2016  η  ασφαλιστική  εισφορά  υπέρ  υγειονομικής  περίθαλψης  των 

μισθωτών  και  των  λοιπών  κατηγοριών  των  οποίων  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  κλάδου 

σύνταξης   υπολογίζονται  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  52  του  παρόντος  νόμου, 

ορίζεται  σε  ποσοστό  7,10%  επί  των  πάσης  φύσεως  αποδοχών  και  κατανέμεται  κατά 

ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 

4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 
 

0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. Όπου προβλέπεται η 

καταβολή,   επιπλέον   των   ανωτέρω   οριζομένων,   ποσοστού   εισφοράς,   και   ποσοστού 

εισφοράς για την ασφάλιση των μελών οικογενείας καταργείται. 

 

2.  Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων 

επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, των κατ’επάγγελμα αγροτών καθώς και 

των   λοιπών   κατηγοριών   των   οποίων   οι   ασφαλιστικές   εισφορές   κλάδου   σύνταξης 

υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54, αντιστοίχως του παρόντος 

νόμου,  ορίζεται σε ποσοστό   6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, όπως αυτό 

ορίζεται στο  άρθρο 53, βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά 

ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα. 

 

3.  α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την δημοσίευση του νόμου μικρότερες ή 

μεγαλύτερες των οριζόμενων στο άρθρο αυτό,  αναπροσαρμόζονται ισόποσα ετησίως μέχρι 

την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθεί στα ανωτέρω ποσοστά. 

 

β.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 
 

Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. 
 
 
 
 

Άρθρο 58 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 
 

Η παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περ. 2, 

υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 
30. α) Από την 1.1.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές 

ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και 

υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθεί το 

ποσό  που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης υπέρ 

ΑΚΑΓΕ (άρθρο 149 του ν. 3655/2008). 
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Σε  περίπτωση  συρροής  περισσότερων  της  μίας  κύριων  συντάξεων  στο   ίδιο 

πρόσωπο,  το  ως  άνω  ποσοστό  ύψους  6%  υπολογίζεται  στο  άθροισμα  των 

καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και αφού αφαιρεθούν τα 

ποσά που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης υπέρ 

ΑΚΑΓΕ, κατά το άρθρο 149 του ν. 3655/2008. 

 
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές 

από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται 

το  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, υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης. 

 
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας επικουρικής συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, 

το   ως   άνω   ποσοστό   ύψους   6%   υπολογίζεται   στο   άθροισμα   των   καταβαλλόμενων 

συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας), και αφού αφαιρεθούν 

τα ποσά που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, 

κατά το άρθρο 149 του ν. 3655/2008. 

 

 


