ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ

Των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και
Οικονοµικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών
παιγνίων»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων συνήλθαν σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 25 και 26 Απριλίου 2016, στις 5 και 6 Μαΐου
2016, υπό την προεδρία του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρίου Νίκου Μανιού
και του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών
Υποθέσεων, κυρίου Μάκη Μπαλαούρα, µε αντικείµενο
την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και
τυχερών παιγνίων».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Γεώργιος Κατρούγκαλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Τρύφων Αλεξιάδης, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, καθώς και αρµόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν ο
Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Βασίλειος Οικονόµου, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή, κ. Ευάγγελος Καρακώστας, η Ειδική Αγορήτρια
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.,
κυρία Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ.
Χρήστος Κατσώτης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, ο Ειδικός Αγορητής
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, ο
Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Μάριος Γεωργιάδης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Βρούτσης, Δηµήτριος Κουκούτσης, Αριστείδης Φωκάς, Χρήστος Κέλλας, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Θεοδώρα
Μεγαλοοικονόµου, Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Δηµήτριος Κρεµαστινός, Χρίστος Δήµας, Ανδρέας Λοβέρδος, Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Ιωάννης Κουτσούκος, Γεώργιος Βαγιωνάς, Γεώργιος Στύλιος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Χρήστος
Μπουκώρος, Νεκτάριος Σαντορινιός, Νίκος Συρµαλένιος, Γεώργιος Δηµαράς, Ιωάννης Μανιάτης, Σάκης Παπαδόπουλος, Δηµήτριος Κυριαζίδης, Σάββας Αναστασιάδης, Μερόπη Τζούφη, Χρήστος Μπγιάλας, Βασίλειος
Γιόγιακας, Σταύρος Αραχωβίτης, Κατερίνα Παπανάτσιου, Διαµάντω Μανωλάκου, Γιάννης Θεωνάς, Δηµήτρης

Δηµητριάδης, Γιώργος Παπαηλιού, Νίκος Ηγουµενίδης,
Ελένη Αυλωνίτου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αθανάσιος Βαρδαλής, Κωνσταντίνος Στεργίου, Γιώργος
Ουρσουζίδης, Βασίλειος Κεγκέρογλου, Γιάννης Σηφάκης, Ηλίας Παναγιώταρος, Γεράσιµος Γιακουµάτος, Χρήστος Μαντάς, Χρήστος Αντωνίου, Χρήστος Σταϊκούρας,
Κωνσταντίνος Παυλίδης και Στάθης Γιαννακίδης.
Κατά την συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2016, Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων ήταν ο κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ.: Γεώργιος Αργείτης, επιστηµονικός διευθυντής του Ινστιτούτου της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Σταύρος Κουτσιουµπέλης, προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), Γεώργιος Καββαθάς, πρόεδρος της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Βασίλειος Κορκίδης, πρόεδρος
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου
(Ε.Σ.Ε.Ε.), Βασίλειος Αλεξανδρής, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.), Δηµήτριος Κουµπιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), Σταµάτης Νικολόπουλος,
πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Δήµος Κουµπούρης, πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών (Ο.Σ.Ι.Κ.Α.), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.µεΑ.), Μιχαήλ Βλασταράκος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), Παναγιώτης Βαβουγυιός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), Παντελής Τάτσης,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνταξιούχων
του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.), Γεώργιος Στασινός, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.), Ευάγγελος Μπούτας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών, Αναστάσιος
Γιαννίτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Γρηγόριος Γερακαράκος, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Ιωάννης Κατσιαµάκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας
(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), Βασίλειος Νικολόπουλος, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Στρατιωτικών, Γρηγόριος Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδέσµου Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας, Ευάγγελος Τάτσης, πρόεδρος του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), Γιώργος Αδαµίδης, πρόεδρος της Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού
ΔΕΗ (ΓΕΝ.Ο.Π.-Δ.Ε.Η.), Θρασύβουλος Καλογρίδης, πρόεδρος του Επιµελητηριακού Οµίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και Γεώργιος Βερνίκος, πρόεδρος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο
Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή,
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η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων,
το καταψήφισαν.
Οι Επιτροπές έκαναν δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
Τέλος, οι Επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και
των µελών τους, προτείνουν την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγούνται την ψήφισή του
από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από τις Επιτροπές
και τον παριστάµενο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α'
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεµελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας,
µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, µε όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαµβάνει
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθµίζεται από το νόµο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωµα όλων των Ελλήνων 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 απονοµή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.

3. Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί µε ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους
του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, η κύρια
σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας και εκ µεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισµα δύο τµηµάτων:
της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισµα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισµένος κατά τη
διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά µήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές µε την κρατική χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.
Άρθρο 3
Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συµβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολοµέλεια και το Εκτελεστικό Συµβούλιο.
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 διατηρώντας 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, διοικητικών ή άλλων µέτρων που συµβάλλουν στη βελτίωση
της κοινωνικής ασφάλειας.
3. Το 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.Κ.Α., ο οποίος είναι µέλος
Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστηµίου ή οµότιµος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνω-
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σµένου κύρους µε ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώµη της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό της Βουλής Επιτροπής.
β. Τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους, ένας ανά Υπουργείο, ήτοι (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οικονοµικών, του Υγείας, του Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
δ. Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, µε τον αναπληρωτή του
ε. Τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) µε τον αναπληρωτή του.
στ. Τον Διοικητή του ΟΓΑ, µε τον αναπληρωτή του.
ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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 Προστασία.
ια. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, µε τον αναπληρωτή
του.
ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, µε τον αναπληρωτή του.
ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, µε τον
αναπληρωτή του.
ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ που
υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, µε
τον αναπληρωτή του.
ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται 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 (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του.
ιζ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από
τις δύο οργανώσεις, µε τον αναπληρωτή του.
ιη. Δύο (2) ειδικούς επιστήµονες επί θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζονται µε απόφαση 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 Συλλόγων, της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου που υποδεικνύεται από κοινού από τις οργανώσεις
αυτές, µε τον αναπληρωτή του.
κα. Το Διοικητή του Ε.Τ.ΕΑ. µε τον αναπληρωτή 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, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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. αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τα µέλη των περιπτώσεων
ιη΄ και ιθ΄ της προηγούµενης παραγράφου και συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Υγείας.
β. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί όσες αρµοδιότητες
της ανατίθενται από την Ολοµέλεια και, παράλληλα, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρµογής της νοµοθεσίας κοινωνικής προστασίας, εισηγούµενη προς τον αρµόδιο Υπουργό επί θεµάτων επιχειρησιακού σχεδιασµού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισµού
των φορέων του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας.
6.α. Η θητεία των µελών του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι τριετής
και δύναται να 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 της Εκτελεστικής Επιτροπής των περιπτώσεων ιη΄ ή ιθ΄, µε σκοπό
την αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να
ασκήσει τα καθήκοντά του στην Ολοµέλεια ή την Εκτελεστική Επιτροπή.
γ. Χρέη γραµµατέα της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του
στην απόφαση συγκρότησης.
7. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ηµερήσια 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας
και Οικονοµικών ορίζεται η αποζηµίωση των µελών της
Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ανά συνεδρίαση.
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 υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη-
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σιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς
και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται για κύρια
σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
που συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται µε βάση
τις ρυθµίσεις του παρόντος.
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 συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
2.α. Το Δηµόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των
προσώπων της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
και να καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και εκείνες που θα κανονισθούν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περ. α της
παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έως 31.12.2016 κανονίζονται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
γ. Οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο, κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του παρόντος νόµου, συντάξεις όσων από 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 σύνταξης.
3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν
εφαρµογή:
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 Αντίστασης, 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 Δηµοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται µε βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δηµοσίου και καταβάλλονται από το Δηµόσιο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή

και για τα πρόσωπα στα οποία µεταβιβάστηκε ή µεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγοµένων σε αυτές προσώπων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιµων µηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περ. α της παρ. 1 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 δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη της περ. γ της παρ. 2 περίπτωση γ΄ του παρόντος άρθρου.
2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του
ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµενο
κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της προηγούµενης περίπτωσης εφαρµόζεται και επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή
έµµισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου.
γ. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην
ανωτέρω παράγραφο.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78).
3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική 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 Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για
την εφαρµογή του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, 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 περ. α της
παρ. 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους
λόγω συνταξιοδότησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του
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παρόντος, υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως αυτές
ίσχυαν κατά την 31.12.2014, και καταβάλλονται µε τον
περιορισµό των διατάξεων του άρθρου 13.
β. Η προηγούµενη παράγραφος δεν έχει εφαρµογή για
όσα από τα προαναφερόµενα πρόσωπα δεν πληρούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τις προϋποθέσεις άµεσης καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
γ. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περ. α της
παρ. 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
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 ελάµβαναν µε βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήµισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, 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.
δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 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 εφαρµογή και για την καταβολή του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) στους ήδη συνταξιούχους του Δηµοσίου, καθώς και σε όσους θα καταστούν
συνταξιούχοι από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
2. Συνταξιούχοι του Δηµοσίου που κατά την ηµεροµηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α. λαµβάνουν µία ή περισσότερες συντάξεις από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,
δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το άθροισµα 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 αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 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, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου
δικαιώµατος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην
Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του
15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της
σύνταξης. Η µόνιµη διαµονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας

διαµονής σε αυτούς. 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 έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω
µείωση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης 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 πρόσωπα 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 ιδίου δικαιώµατος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω µείωση της εθνικής σύνταξης, προκειµένου για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν µειωµένη
σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανέρχεται σε 1/200 για
κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
4. Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγω ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας από 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 συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγω ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται
το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους µε
ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρµογές αυτές
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 συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992
(Α΄165).
5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται µία
εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου µιας πλήρους και µιας µειωµένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούµενης εθνικής σύνταξης είναι
πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο
µειωµένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεµία από αυτές, εφόσον το άθροισµά τους είναι µικρότερο ή ίσο 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 κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
Η εθνική σύνταξη αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δηµοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση,
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σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15
του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης,
όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωµατώνεται 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 ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµβάνεται υπόψη 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. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξαυνόµενες κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία και υπολογίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, 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
οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των
35 ετών λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων
αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
β. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού
εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που
καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε 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 αποδοχές λαµβάνεται υπόψη ο, σύµφωνα µε την περίπτωση α
της παρ. 2, µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, όπως
αυτές ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις της
ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης
του υπαλλήλου - λειτουργού του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού.
4. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω
πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίµακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται
στην τρίτη στήλη του πίνακα.
Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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5. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων 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 καταβαλλόµενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους. Αν 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 άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέµπει
σε αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων 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 κύριας
ασφάλισης,
- σε περίπτωση που για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, εκτός εάν µετά την υποβολή
σχετικής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί 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, όπως τροποποιηµένες µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου ισχύουν, έχουν εφαρµογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 που αποχωρούν
από την Υπηρεσία µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 10
Οικογενειακή παροχή προσαύξηση σύνταξης
1. Επιδόµατα τέκνων για όσους συνταξιοδοτηθούν στο
εξής µε βάση τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται
σύµφωνα µε το άρθρο Πρώτο παράγραφος ΙΑ΄, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και το άρθρο 40
του ν. 4141/2013 (Α΄ 81).
2. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περ.
α της παρ. 1 του άρθρου 4, περ. α της παρ. 1 του άρθρου
4 η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού.
Άρθρο 11
Σύνταξη αναπηρίας
1. Μέχρι τη θέση σε ισχύ νοµοθετικής ρύθµισης µε αντικείµενο 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, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας ως προς τις προϋποθέσεις απονοµής
σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδοµα απολύτου αναπηρίας, σύµφωνα µε τις µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, καθώς και τις γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων φορέων. Οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή έως τις 31.12.2016.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Επιτροπή µε αντικείµενο την επανεξέταση των υφιστάµενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.
Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας
(1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ).
Άρθρο 12
Σύνταξη λόγω θανάτου
1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου, ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου
δικαιώµατος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω µέλη της οικογένειάς του:
Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συµπληρώσει το
55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συµβεί προτού συµπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά την
διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται µε τη συµπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Οι
ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρµόζονται εφόσον και για
όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην παράγραφο 1Β
του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω.
Β. Τα νόµιµα τέκνα, τα νοµιµοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξοµοιώνονται µε αυτά, µε την προϋπόθεση ότι:
α) είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται µέχρι
του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού 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 βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν
από την συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.
Γ. Ο διαζευγµένος σύζυγος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1Α για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του,
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να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει 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 απόφαση,
γ) το διαζύγιο να µην οφείλεται σε ισχυρό κλονισµό
της έγγαµης συµβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη
σύνταξη,
δ) το µέσο µηνιαίο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά
του να µην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ σύµφωνα µε το
άρθρο 93 του παρόντος,
ε) να µην έχει τελεστεί άλλος γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης.
2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάµου, εκτός αν:
α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα που προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία,
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 κατάσταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε
ζων τέκνο,
δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάµου, αρκεί οι τελεσθέντες γάµοι, δηλαδή ο αρχικός 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 ανωτέρω δικαιούχων παύει να ισχύει:
α) µε το θάνατο του δικαιούχου,
β) µε την τέλεση γάµου του δικαιούχου ή σύναψη συµφώνου συµβίωσης,
γ) µε τη συµπλήρωση των κατά την περ. α της παρ. 1β
οριζόµενων ορίων ηλικίας, και
δ) από τότε που, µε νεότερη κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής 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 δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιµερίζεται ως εξής:
α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξης. Εάν ο γάµος έλαβε χώρα µετά την απονοµή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποβιώσαντος και
του συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του
γάµου τους, είναι µεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη
του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος 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 διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιµερίζεται κατά 75% για χήρο και
25% για διαζευγµένο. Για κάθε έτος εγγάµου βίου πέραν
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. Προκειµένου περί έγγαµου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα
πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το
ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιµερίζεται 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 περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγµένων το αναλογούν για τον διαζευγµένο κατά τα ως άνω ποσοστά
ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών.
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό
παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε
το ποσοστό της δικαιούµενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
Β. Το συνολικό ποσό της κατά µεταβίβαση σύνταξης
του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισµα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.
Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται 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 προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου
στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν
καταβάλλεται 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, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης.
γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ηµεροµηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωµατικά ή πνευµατικά σε ποσοστό
67% και άνω, λαµβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως
άλλων προϋποθέσεων.
6. Εφόσον, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών από την πρώτη καταβολή της κατά µεταβίβαση σύνταξης, ο άνεργος επιζών ή διαζευγµένος σύζυγος προσληφθεί ως µισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούµενος, οι ασφαλιστικές 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 κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
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7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόµενες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν, µε την επιφύλαξη του άρθρου 14.
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 13
Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης
1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατοµικής µηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κατά το µέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρµογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαµβάνονται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό
συνυπολογιζόµενης της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης 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 από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον υπολογισµό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν
λαµβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόµατα και επιδόµατα αναπηρίας.
3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον
ποσό που προκύπτει σε σχέση µε ανώτατο όριο των παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων όπως
θα προκύψει, σύµφωνα µε την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρµογή τους.
Άρθρο 14
Αναπροσαρµογή συντάξεωνπροστασία καταβαλλόµενων συντάξεων
1. α. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α.
και των θεµελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόµενων
παραγράφων.
β. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των
καταβαλλόµενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
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, µε βάση τους κανόνες αναπροσαρµογής των συντάξιµων αποδοχών του Δηµοσίου, που ίσχυαν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµ-

φωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά ο υπολογισµός της κράτησης υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (80 Α΄), όπως ισχύει.
β. Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό των
συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου
1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον
δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’
έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε
αναπροσαρµογή των συντάξεων όπως αυτή προκύπτει
σε εφαρµογή της παραγράφου 3. Εάν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που
προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέµπτο της
διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από
την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για
κάθε ασφαλισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.
3.α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αυξάνεται από
την 1.1.2017 κατ’ έτος µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε βάση συντελεστή που διαµορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή
του προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια
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 στην περ. α
ή µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.
4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική 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
συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζονται οι συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. 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 αναφοράς το 2009.
Άρθρο 15
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας 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, όπου αυτές προβλέπονταν.
β. Ο λογιζόµενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας των υπαλλήλων-λειτουργών του Δηµοσίου και
των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόµενοι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως
αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-

10
που για την αναγνώριση των πλασµατικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση 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 εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το µήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης αναπροσαρµοσµένων κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής 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 έκπτωση 15%.
γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. 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. Διαδικασίες αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται
στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των
διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του παρόντος.
2. α. Υπάλληλοι που εσφαλµένα έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση του Δηµοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι παραµένουν 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 ασφάλιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων
και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον Ε.Φ.Κ.Α. εφόσον 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 οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α.
και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.
3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόµου καταργείται.
Άρθρο 16
Δικαιώµατα αντισυµβαλλοµένου
συµφώνου συµβίωσης
Με τους εγγάµους εξοµοιώνονται πλήρως οι αντισυµβαλλόµενοι στο σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015
(181 Α') ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωµα,
παροχή, υποχρέωση ή περιορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νοµοθεσίας.

Άρθρο 17
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τοµείς ασφάλισης 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 δραστηριότητα δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης 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 εντασσόµενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς
για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος ασφαλιστικές εισφορές.
3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς έως 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 θεµελίωση δικαιώµατος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση
της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το
συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου
ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.
4. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται 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 συντάξιµος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, πλην της παραγράφου 4, εφαρµόζονται από την 1.1.2017.
6. Το άρθρο 39 του ν. 2084/1992 (165 Α'), καθώς και
κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 18
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαιούνται από την 1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους: α) εάν έχουν πραγµατοποιήσει στην υ-
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ποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ των
οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τελευταίας
πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12)
µηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό κύριας ασφάλισης, ή β) εάν έχουν πραγµατοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική
ασφάλιση δέκα (10) έτη 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 προαιρετικά ασφαλισµένο καταβάλλεται 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 υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την αποχώρηση από την υπηρεσία, αναπροσαρµοσµένων µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε
χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος δηµόσιος υπάλληλος καταβάλλει µηνιαίως εξολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται ως ανωτέρω για την κύρια σύνταξη.
4. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αποκλείεται
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 (Α' 189).
5. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ηµεροµηνία 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 αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη του εποµένου
µήνα της υποβολής της, β) µε τη συνταξιοδότηση λόγω
γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισµένου,
γ) αν ο ασφαλισµένος αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα µε βάση την οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. και δ) µε τον
θάνατο του ασφαλισµένου.
Καταβολή εισφορών µετά τη διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν γεννά
κανένα δικαίωµα, πλην της άτοκης επιστροφής των εισφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης.
7. Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται εντός των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία 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 ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.
8. Απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ασφαλισµένος έχει
καθυστερήσει την καταβολή της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ηµεροµηνία που αυτή κατέστη απαιτητή.
Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος ο ασφαλισµένος µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηµα για προαιρετική ασφάλιση µετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισµένος µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης µέχρι 3 φορές.
9. Ασφαλισµένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική
ασφάλιση µέχρι 31.12.2016 συνεχίζουν την προαιρετική
ασφάλιση µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους υπήχθησαν σ' αυτή.
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. προαιρετικά, σύµφωνα µε τους κανόνες του τελευταίου εντασσόµενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται η έναρξη, η αναστολή,
η διακοπή/λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, ζητήµατα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση
στην περίπτωση πολλαπλής ή παράλληλης απασχόλησης, ο τρόπος απόδειξης τήρησης των όρων της ρύθµισης οφειλών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή 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 κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στον Ε.Φ.Κ.Α.. Η αίτηση
αυτή εξετάζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του φορέα ή
τοµέα ή κλάδου ή λογαριασµού στην οποία υπάγονταν,
λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, τα ανωτέρω πρόσωπα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου
πριν την υποβολή της αίτησης φορέα ή τοµέα ή κλάδο ή
λογαριασµό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εντασσόµενου φορέα, όπως ισχύει κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αίτηση εξετάζεται κατ΄ αναλογία,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2. 3 και
4 του άρθρου 2 του ν.δ. 4202/1961 (Α΄175), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 9 του ν. 1405/1983 (Α΄180) και το
άρθρο 14 του ν. 1902/1990 (Α΄138) και αντικαταστάθηκαν 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 ή λογαριασµός.
Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση
των ανωτέρω προϋποθέσεων αρµοδιότητας λογίζεται ο
χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά
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για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούµενου
συνολικού χρόνου ασφάλισης δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για
τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρµόδιο εντασσόµενο φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό. Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου µε χρόνο
διαδοχικής ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο
χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρµόδιο εντασσόµενο φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό για την πλήρωση
των προϋποθέσεων αρµοδιότητας.
2. Η Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., που απονέµει κατά τα ανωτέρω τη σύνταξη, υπολογίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόµου, το ποσό
της σύνταξης µε βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε
στην ασφάλιση του ίδιου και των συµµετεχόντων - εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Οι συµµετέχοντες - εντασσόµενοι φορείς ενηµερώνουν την αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση τους, τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης του ασφαλισµένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται.
Ο τρόπος υπολογισµού των διατάξεων των άρθρων 7
και 8 του παρόντος νόµου ισχύει για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη
φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για
όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε
φορέα.
3.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961, (Α'
175) όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους µε τον παρόντα νόµο. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω αιτήσεις
συνταξιοδότησης υποβάλλονται µετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κατά τα ανωτέρω.
β. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου παύει να
ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη που αφορά στην εφαρµογή
των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στους φορείς/τοµείς κύριας ασφάλισης.
5. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά
στο Δηµόσιο πριν την 1.1.1983 και έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς Τοµείς - κλάδοι και λογαριασµοί που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983
(Α΄180) όπως ισχύουν.
β. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρ-

θρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983, µόνο για τα πρόσωπα για
τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
για κύρια σύνταξη στο Δηµόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισµού διαδοχικού
χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του
χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεµείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
άρθρου, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής
πράξης αναγνώρισης, εφόσον υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και αφορούν 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 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.
6. Ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει το συνυπολογισµό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, υπό την προϋπόθεση ότι µετά την ένταξη
τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού που δεν
επιθυµεί την προσµέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου που διανύθηκε 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 παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 17 περί παράλληλης ασφάλισης του παρόντος.
7. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά
σε οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά και για τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς στο ΕΤΕΑΕΠ.
8. Για τους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς
που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάσσονται στον
Κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλεται µία
αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία υπάγεται ο ασφαλισµένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε όλους τους εντασσόµενους Φορείς/Τοµείς/Κλάδους/Λογαριασµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
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θρο 35 του παρόντος νόµου.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
από την αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ.
9. Εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 11 του ν.δ 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αµφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αµφισβητήσεων που αφορούν
συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δηµοσίου, καθώς
και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Δηµοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταµείων, κλάδων ή
λογαριασµών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι
αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του
Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές 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 συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις οικείες
διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του
ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 30.
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 αυταπασχολείται µπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστηµα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται µε αναλογική εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 30.
5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συµφώνως µε το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο
δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συµψηφίζει το ποσό µε µελλοντικές συντάξεις και µέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή
για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχολη-

θούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Ειδικά για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/99, όπως αντικαταστάθηκε µε το ν. 3863/2010, και ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος.
7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων, 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 συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δηµοσίου όπως ισχύουν κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Ειδικά, από την ηµεροµηνία υπαγωγής των προσώπων της περ α της παρ 1 του
άρθρου 4 στον Ε.Φ.Κ.Α., για τις εισφορές, παροχές και
οφειλές, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρµόζονται 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 άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται
το Δηµόσιο, αναστέλλεται η καταβολή της µίας από αυτές 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 διαφορετικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται
το Δηµόσιο, αναστέλλεται η καταβολή της µίας από αυτές κατόπιν επιλογής της ενδιαφεροµένης και µέχρι του
ποσού των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ».
γ. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη 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 άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται µόνο όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν
ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οργανικής
Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση τουλάχιστον 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 διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149).
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Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συµπληρώσει την προβλεπόµενη διετία ως Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθµίδας, καταβάλλεται το επίδοµα
θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο
χρόνο.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.
169/2007, αναπροσαρµόζονται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφεροµένων, από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα από τη 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 συντάξιµος 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 ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στα οποία υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τη
στρατιωτική υπηρεσία επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή
ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου εφαρµόζονται 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 ανυπακοής 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 προστίθενται 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 είχαν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφεροµένους προς την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού. Στην περίπτωση αυτή τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα 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 αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη θέλησή του.» αντικαθίσταται
µε τη φράση: «Αν αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς υπαιτιότητά του».
Ειδικά για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποµακρυνθεί 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 ισχύουν και δεν λαµβάνεται υπόψη στην περίπτωση αυτή η
τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
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 ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα, καθώς και η συµπλήρωση καταδυτικών εξαµήνων, βεβαιώνεται, κατά περίπτωση, µε διαταγές του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ή του Αρχηγού του οικείου Σώµατος για όσα από τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου υπηρετούν στο Λιµενικό ή στο Πυροσβεστικό Σώµα ή στην Ελληνική Αστυνοµία.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του
π.δ. 169/2007, όπως αντικαθίστανται µε το παρόν, αναπροσαρµόζονται µετά από σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων προς την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του
Γ.Λ.Κ. , σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές,
τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα.
7. Η παρ. 14 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως αναριθµήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3660/2008 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης 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 αναζητήσει µε την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα αχρεωστήτως 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 δικαιωµάτων 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 άρθρου 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 παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίστανται 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 εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς 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 άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους φορείς της περίπτωσης α΄ δεν έχουν
καταβάλει 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 οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄, επανακρίνο-
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νται, µε βάση τις διατάξεις αυτές, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων που υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 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.
3. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
1, ως ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαµβάνεται υπόψη εκείνο που ίσχυε την 31.12.2011.»
4. α. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 (Α΄180), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζεται το µέγεθος και τα κριτήρια του δείγµατος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.»
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των
αναδροµικών ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξιούχοι του Δηµοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295), καθώς 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 καταβάλλονται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συµψηφίζονται µε τυχόν ποσά που οφείλει ο δικαιούχος στο Δηµόσιο.
δ. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), καθώς και της περίπτωσης 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 από 1.1.2016 µε βάση τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης.
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 αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωµάτευση των υγειονοµικών 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 εσφαλµένα, µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, το επιπλέον οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται µε παρακράτηση από τις καταβαλλόµενες
τακτικές αποδοχές, σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις η κάθε
µία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Αν ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης, τυχόν εναποµείναν οφειλόµενο ποσό
παρακρατείται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του µετά από σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (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 προέρχεται από τον πρώην Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), 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
(Α΄191) και όλη η προηγούµενη υπηρεσία του µε σχέση
δηµοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισµό λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό
εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης 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 καθεστώς 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 ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του νόµου αυτού ή προσλαµβάνεται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, εξακολουθούν 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 εφαρµογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το
οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου 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 – συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑΕΤΑΜ.
β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης µετά τη
µεταφορά ή τη µετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου , ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται
ότι διανύθηκε στο Δηµόσιο.
3. Εκκρεµείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., µεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, µη εφαρµοζοµένων 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 Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και εκκρεµούν, καθώς και
αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού για αναγνώριση συντάξιµου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος µπορεί να αναγνωρισθεί µε βάση τις οικείες διατάξεις, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
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του άρθροθ 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄ 191) ή το Δηµόσιο, κατά περίπτωση.
5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.,
στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισµού, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού
και µετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.
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 διάταξη.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων
του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)
1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται
από το πρώην Ταµείο Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών 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 συνταξιοδοτικού 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 προσωπικό του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στο προσωπικό της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο µεταφέρθηκε ή µετατάχθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει
επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου, της µεταφοράς ή µετάταξης, ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
3. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε
από τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 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 αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προηγούµενους φορείς µέχρι την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, µεταφέρονται στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ µετά από αναλογιστική µελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών 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 ασφάλιση 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 του παρόντος ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία υπαγωγής των ασφαλιστικών φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 26
Έκταση Εφαρµογής
Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, εφαρµόζονται 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 οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών 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 άρθρου 53, 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 δηµοσίων ή στρατιωτικών υπαλλήλων µε την υπηρεσία τους.
2. α. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 4
του άρθρου 7, στους συνταξιούχους που προέρχονται από 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% χορηγείται 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 προσαρµογές αυτές δεν έχουν εφαρµογή σε όσους συνταξιοδοτούνται 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 εθνικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, κατά την οποία η εθνική σύνταξη µειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαµονής
στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους, κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
γ. Το εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας τετραπληγίας χορηγείται στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους και στα µέλη των οικογενειών τους που πληρούν
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που
ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
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δ. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής και οι διαφορετικές ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 εναρµονίζονται έως την 31.12.2016, σύµφωνα µε το άρθρο 11, για όλους τους αναπήρους που εργάζονται στο
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
3. Τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 29
του α.ν. 1846/1951 σχετικά µε το επίδοµα συζύγου καθώς και κάθε αντίστοιχη ειδική, γενική και καταστατική
διάταξη των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, σύµφωνα µε το άρθρο
53, δεν έχουν εφαρµογή για όσους καταθέσουν αίτηση
συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και εντεύθεν. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού το επίδοµα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις.
4. Τα άρθρα 1-4 του ν. 3863/2010 καταργούνται.
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 ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόµενα επί των συντάξιµων αποδοχών
του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, σύµφωνα µε τις ειδικότερες 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
πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου 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. Για τον υπολογισµό των
συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές
του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξαυνόµενες 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 ασφαλιστικού βίου. Για το διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού εισόδηµα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε 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 συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που
έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τον υπολογισµό

των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος
προσαυξηµένο κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως
προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, 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 ισχύουν κάθε φορά είτε µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992, ως συντάξιµες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το
ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαµβάνεται υπόψη
ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
γ. Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους, από την
1.1.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισµένου, αλλά έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά µε ασφαλιστικές κατηγορίες, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό
του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό 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 πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού
εξαγοράς ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισόδηµα 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 κατατεθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
εντός του έτους 2016 ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη ο µέσος µηνιαίος µισθός – εισόδηµα κατά
τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος άρθρου που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης. Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς 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.
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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 συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται στους δικαιούχους προσωρινή σύνταξη, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ως εξής:
α. Για τους µισθωτούς το 50% του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τους δώδεκα
(12) µήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται 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. , όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 50% του µέσου 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 συνόλου 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 αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαµορφώνεται κάθε φορά. Ειδικά για τους ασφαλισµένους, 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 προσωρινής σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος
που διαµορφώνεται κατά τα ανωτέρω, µειώνεται αντίστοιχα κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης 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 ασφαλισµένο µε την προσωρινή σύνταξη συµψηφίζεται
µε το ποσό της σύνταξης που προκύπτει µετά την έκδοση 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 προσωρινή 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 αλλαγής επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, λαµβάνεται υπόψη και διαδοχικά διανυθείς χρόνος
ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται στο παρόν.
Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισµένων 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 συνταξιοδότησης.
γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για
το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας
και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για καθορισµό της
διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
883/2004 για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε το
χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
δ. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε. Όταν λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία.
στ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση
χρόνων ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι
εκλείπει εφόσον, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ
µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης 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 εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.
Αν µεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή 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 αίτησης συνταξιοδότησης.
9. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν αναλογική εφαρµογή και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται, σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955.
Άρθρο 30
Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν
αυξηµένες εισφορές
1. Στην περίπτωση ασφαλισµένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νοµοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν 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
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ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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 χρόνου 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 επάγγελµα και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το εργατικό ατύχηµα ή ατύχηµα κατά την απασχόληση εξοµοιώνονται και οι επαγγελµατικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του
Κανονισµού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται µετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα
ή επαγγελµατική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των άρθρων 7, 8 και 28. Σε καµία περίπτωση το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν µπορεί
να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο
ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, 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 αναπηρίας και τα µέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγµατοποιήσει το µισό χρόνο ασφάλισης από αυτόν που απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή
νόσο του άρθρου 11. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν µε
αιτιολογηµένη απόφασή τους, σε περίπτωση αµφισβήτησης, εάν το ατύχηµα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας. Έως την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., επί ατυχήµατος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, κρίνουν τα υφιστάµενα αρµόδια όργανα ή επιτροπές των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
4. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
των παραγράφων 1- 3 καταργείται. Καταβαλλόµενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθµίσεων που καταργούνται 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 παρόντος.
Άρθρο 32
Παροχές ασθένειας σε χρήµα
1. Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση 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, τοµέων, κλάδων 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 παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήµα, καθώς και το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήµα και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα ή λεπτοµέρεια ρυθµίζονται ενιαία µε τον Κανονισµό Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. της παρ. 3
του άρθρου 95, που εκδίδεται µέχρι την 31.12.2016, ύστερα από αναλογιστική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Άρθρο 33
Αναπροσαρµογή συντάξεων-προστασία
καταβαλλόµενων συντάξεων
1. Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται 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 συντάξιµος µισθός συνδέεται µε ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή µε τεκµαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιµή τους κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση ο συντάξιµος µισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιµές µε τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρµογής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα εφαρµογής
της διάταξης αυτής.
Άρθρο 34
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισµένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς,
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κλάδους και λογαριασµούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους µισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται 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 Δηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
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 προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο για κάθε µήνα αναγνωριζόµενου πλασµατικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς
ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές του ασφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38
και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης προσαυξανόµενων κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε
περίπτωση ελεύθερου επαγγελµατία, αυταπασχολούµενου ή ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 40, η εισφορά υπολογίζεται µε βάση το µηνιαίο εισόδηµά τους κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύµφωνα µε
τα άρθρα 39, 98 και 40. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται
έκπτωση 15%. Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης
πλασµατικών χρόνων που θα υποβληθούν από τους ελευθέρους 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 εισοδήµατός τους, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο εισόδηµά τους του φορολογικού έτους 2015. Από την έναρξη 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 εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί
από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι
οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση
του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
µέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παρ. 2.
2. Κάθε ασφαλισµένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να
έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον

Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 18 και
37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων
και λογαριασµών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ασφαλισµένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης 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 Κλάδο του τελευταίου εντασσόµενου φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που
έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσοµένων φορέων, τοµέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α..
3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστηµα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόµενους
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον
Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
το άρθρο 3 του ν. 1358/1983 (Α’ 64), το εδάφιο γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως τροποποιηµένο ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 18
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, καθώς και κάθε διάταξη
που ορίζει διαφορετικά από το παρόν.
Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή
1. Από 1-1-2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ
παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά τα
πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπαχθεί στην ασφάλιση των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α’
41) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
76 του παρόντος, καθώς και όσοι, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 76 του παρόντος αναλαµβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα,
η οποία, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των ως
άνω ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών.
2. Από 1-1-2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:
α. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ
των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας 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
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αυτή προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 75 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των
κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία ή
άλλες γενικές διατάξεις.
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές, για το ύψος των οποίων και τον τρόπο υπολογισµού τους εφαρµόζονται για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 οι επιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τους ασφαλισµένους από 1.1.1993 και εφεξής το ποσό της εισφοράς τους για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται για τους µισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 και για τους αυτοτελώς απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, κατ’ αναλογία
των ειδικότερα προβλεπόµενων στο άρθρο 39.
3. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εφάπαξ
παροχή απονέµεται εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και
συντρέχουν οι απαιτούµενες χρονικές προϋποθέσεις από τη νοµοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς κατά
την ηµεροµηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακοπής της
ασφάλισης πριν από την ηµεροµηνία ένταξης, λαµβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νοµοθεσία
που διέπει το τελευταίο ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό ασφάλισης στον οποίο υπήρχε ασφάλιση και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ένταξης. Αν ο ασφαλισµένος
λαµβάνει σύνταξη από ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέµεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε
προσυνταξιοδοτική παροχή.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των ταµείων, τοµέων, κλάδων ή λογαριασµών του άρθρου 75 του παρόντος από
τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για την χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούµενη συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης.
β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου, που δεν είχε
αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωµα για
λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισµένου, ο οποίος
απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφάπαξ παροχή
στα πρόσωπα της οικογένειάς του, εφόσον συντρέχουν
οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, του φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισµένος ο θανών. Αν, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισµένου, η εφάπαξ παροχή χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο
και στα τέκνα αυτού ανάλογα µε το κληρονοµικό τους
δικαίωµα. Αν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εδάφια, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται την εφάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει κατά το χρόνο
θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/ες του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το ποσοστό του κληρονοµικού τους
δικαιώµατος.
Εάν ο ασφαλισµένος απεβίωσε µετά την έκδοση της
συνταξιοδοτικής πράξης (γήρατος ή αναπηρίας), η εφά-

παξ παροχή χορηγείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
κληρονοµικής διαδοχής.
γ. δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής
και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν της
εφάπαξ παροχής µε την επιφύλαξη των οριζοµένων
στην παρ. 9 του παρόντος άρθρου, ισούται µε το άθροισµα του τµήµατος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί
για τα έτη ασφάλισης µέχρι την 31.12.2013 και του τµήµατος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.
α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την
31.12.2013:
αα. Για τους µισθωτούς:
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των
οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και
την 31.12.2013, µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής νοείται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία πριν
από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, οι οποίες
υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας, προσαυξαυνόµενες ετησίως κατά τη µη αρνητική ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή».
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους διάφορου του
4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό
(60%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούµενος εφάπαξ παροχής
έχει µισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) έτη, για
τον υπολογισµό του µέσου όρου πενταετίας θα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος της πενταετίας οµοιοβάθµου
του ή ασφαλισµένου µε τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν
είναι δυνατός ο υπολογισµός πενταετίας, ο υπολογισµός γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
που έχει πραγµατοποιηθεί.
ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµενο του εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, επί
του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και την
31.12.2013, µε ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς, το
ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής νοείται ο µέσος όρος των αποδοχών κατά τα πέντε
(5) τελευταία πριν από την αποχώρησή του έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του
κλάδου, προσαυξαυνόµενες ετησίως κατά τη µη αρνητι-
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κή ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τον υπολογισµό των
ως άνω αποδοχών λαµβάνονται υπόψιν οι ασφαλιστικές
κατηγορίες, βάσει των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές
για εφάπαξ παροχή και ο χρόνος παραµονής σε κάθε µία
από αυτές για ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισής του έως 31.12.2013, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά την
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από
οικονοµική έκθεση καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς απασχολούµενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα που απαιτείται για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιείται από
την 1.1.2014 και εφεξής:
Για τους µισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούµενους

το τµήµα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών
µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές
που καταβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής για κάθε ασφαλισµένο 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 εισφορών θα γίνει µε το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής,
το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή 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 έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής προκύπτει από
τον παρακάτω τύπο:
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Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί µιας
βάσης υπολογισµού εισφορών, πρέπει αυτή να µετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση 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 Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
5. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για
αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελµα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της
διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κρίνονται ως προς
τον τρόπο υπολογισµού της παροχής βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή µε το καθεστώς του ν.103/1975 (Α’ 167) για χρόνους ασφάλισης
µέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για τους ασφαλισµένους στο καθεστώς του ν.
103/1975 (Α΄ 167), µετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τοµέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ.,
χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµατος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το καθεστώς του ν. 103/1975
(Α΄ 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι ο χρόνος ασφάλισης που
έχει διανυθεί στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167), ο
χρόνος ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας
που εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µέχρι την ένταξή του
σε αυτό. Μετά την 1.1.2017 χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµατος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το
καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167) αποτελεί και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζόµενα στην παρ. 4 περ. α του παρόντος άρθρου, για όλο
το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από
1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται κατ` αναλογία από το νοµικό 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 ασφάλισης έως 31.12.2013 σε οποιοδήποτε
ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστηµα µετά από την 1.1.2014 και εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται από τον οικείο φορέα µε βάση τα οριζόµενα στην περ. β
της παρ. 4 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 (Α΄
167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός 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 κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλλήλων στο Δηµόσιο και σε καµιά περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 (Α΄
167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται 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 κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλλήλων στο Δηµόσιο και σε καµιά περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ παροχής από υπηρεσία, εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστηκαν
σε ταµείο, τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας για
χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρονται
στην παρ. 3β, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει τον
παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται οι ατοµικές
τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου
µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για
χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό
προκύπτει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006
(Β΄ 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµάτων από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου
ποσού 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 νοµοθεσίας 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. Ειδικά η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους
δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα
Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρωγής Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και
τους µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 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 καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λογαριασµών.
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 τεχνική βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το µαθηµατικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα που προκύπτει κατά την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
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Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης 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 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 σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην
ασφάλιση ενός φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού
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 προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39, για το εισόδηµα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το οποίο
εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις 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 εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή σε
δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.
4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε
δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά,
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τις προβλεπόµενες
εισφορές επί των αποδοχών τους και µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος και
δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου ή την εισφορά των
άρθρων 39 ή 40.
5. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται 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 συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαµβά-

νοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρµόζονται αναλόγως.
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 θέµατα του παρόντος.
8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονοµική 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 λογαριασµό ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.
Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρµόζεται αναλόγως και στους ασφαλισµένους 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 υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των
οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το
τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοσµένων µε την ετήσια
µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική 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 ασφαλισµένος 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 ποσοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά ασφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 39, για τους ασφαλισµένους που έχουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. Η εισφορά προαιρετικής
ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από
την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρµοσµένου µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική 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 ασφαλισµένος καταβάλλει µηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί
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του εισοδήµατος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
δ. Προκειµένου περί ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α., το ποσοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά ασφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 40, όπως αυτό διαµορφώνεται από 1.1.2022 και
εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος επί
του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το
τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής 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 µηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος
που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί του εισοδήµατος όπως προβλέπεται για την
κύρια σύνταξη.
3. Οι αυτοαπασχολούµενοι και οι ασφαλισµένοι του
Ο.Γ.Α. µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής
ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισµένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης
της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992, 41 ΑΝ
1846/1951, 22 παρ. 1 του ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του
ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ -ΠΟΡΟΙ - ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το συνολικό 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 παροχές λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς
αναπηρίας και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5
του παρόντος.
2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των
µισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού, και
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος διατάξεις το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25
ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρµόζεται και
επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο

σύνταξης ποσοστού 20% επιµεριζόµενη κατά ποσοστό
6,67% για τον εργαζόµενο και 13,33% για τον εργοδότη
για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισµένων,
διατηρούµενης σε ισχύ του τεκµηρίου της ρύθµισης του
άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951:
α. Για τους ασφαλισµένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων
του ΟΑΕΕ ως έµµισθοι ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισµένο καθορίζεται από
1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2019 και µετά σε 6,67%. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2009 και µετά σε 13,33%.
β. Για τους ασφαλισµένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλµένοι, διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισµών εφόσον συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας για τις εισπραττόµενες αµοιβές,
των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συνολικού 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’ αποκοπή.
ε. Τα µέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής.
στ. Για τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, και άλλα
πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδηµα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής
υπηρεσιών. Στο εισόδηµα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρµοζοµένων, µη
εφαρµοζοµένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του άρθρου 39 του παρόντος.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς 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 κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
κλάδου σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην
ανωτέρω παράγραφο.
5. Δεν αναπροσαρµόζονται, και παραµένουν στο ύψος
που προβλεπόταν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, που
εµπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύ-
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ξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµό Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 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 αποκλειστικά και µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος είτε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε
είδος. Στο ίδιο ύψος παραµένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
6. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισµένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται 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 επιδοµάτων
που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του π.δ.
913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίµηνο.
7. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρµοζοµένης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
οι απαιτούµενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισµό
των ποσοστών, οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα, 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, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου
Τοµέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρµοζοµένων και στην
περίπτωση αυτή της παραγράφου 4 του παρόντος.
10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και
ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µεταφέρονται 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 υπογράφει σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Κάθε
άλλη 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 ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή
θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται µηνιαίως σε ποσοστό 20%.
β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούµενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται µηνιαίως
σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για
τα επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστηµα µετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαίου
εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος. Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά τους αυτή
και για την εφαρµογή του παρόντος, το γινόµενο του
πολλαπλασιασµού των συνολικών κερδών της εταιρίας
επί του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε µέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικών κερδών τα µέλη
των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του παρόντος. Στην
περίπτωση των ασφαλισµένων της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί
ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, προσαυξηµένου κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη κατά τα
οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισµένου κατά το
προηγούµενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των
δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η
οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου µέχρι και τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται
τα ειδικότερα θέµατα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισµού της βάσης υπολογισµού εισφορών ανά επαγγελµατική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο είσπραξης.
3. Η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται µε βάση το ποσό που αντιστοιχεί
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στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωσης 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 εισοδήµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 38.
4. Διατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισµένους 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 περίπτωση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Δικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.
6. 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 1α, 2 και 3 ασφαλιστικές 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 κάθε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά
δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα)
β. Τα µέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα 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 εταίρων
ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
8. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από
1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
9. Στους ασφαλισµένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 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 υπόχρεο 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 ασφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δικαστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Οµοίως, καταργούνται οι πάσης
φύσεως εισφορές των Συµβολαιογράφων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωµάτων
τους από τη σύνταξη συµβολαίων και πράξεων. Ειδικώς
τα καταργούµενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωµάτων στα κρατικά - τραπεζικά συµβόλαια των άρθρων
115, 117 και 118 του ν. 2830/2000 προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειµένου να διανεµηθούν σύµφωνα, µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα 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 προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου
προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. 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 του αντίστοιχου έτους.
12. Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. 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 Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει
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-

29
σφάλισης, µε αίτησή τους µπορούν να καταβάλλουν, µειωµένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούµενοι 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 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.
15. 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, εξαιρουµένης της εισφοράς 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 ισχύος του παρόντος ασφαλιστικούς φορείς.
17. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ.του Ε.Φ.Κ.Α., εξειδικεύονται οι κατηγορίες
αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών,
καθώς και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των κατηγοριών αυτών, οι οποίοι µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδοση 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 ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως 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 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. Στην περίπτωση
οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο 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 ανώτερο από το γινόµενο των µελών της εκµετάλλευσης επί
της ελάχιστης βάσης υπολογισµού της εισφοράς αναγόµενη 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 µελών της.
2. Το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για
τους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 και τους µελλοντικούς ασφαλισµένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελµα 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 αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε
ποσοστό 10%, επί των υφισταµένων κατά την δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστικές 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 ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος για
τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί 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 φορολογητέου εισοδήµατος διαµορφώνεται σε 14%.
δ. Για το διάστηµα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το
ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαµορφώνεται 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
19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαµορφώνεται στο
τελικό ποσοστό 20%.
3. Στους ασφαλισµένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά κριτήρια, εφαρµόζονται αναλογικά,
ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Το αυτό 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 καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας έως και πέντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς 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 καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, σε όλη
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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 πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε
επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων
γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα
συνολικής ισχύος µέχρι 100kW υπάγονται στις ρυθµίσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά
εφαρµοζόµενων.
5. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως µισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για
τους ασφαλισµένους µισθωτούς που προέρχονται από
το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς εργοδότη-ασφαλισµένου για την κατηγορία
αυτή των ασφαλισµένων διαµορφώνεται ισόποσα και
σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την
1.1.2020 να έχει διαµορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38.
6. Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία πρώην
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως
αυτά του αγροτουρισµού και την αγροβιοτεχνίας, στο
πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών της Ε.Ε. και χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, υπάγονται στις ρυθµίσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά
εφαρµοζόµενων.
7. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αγρότισσες
που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
8. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό
διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και
διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας,
δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών,
συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισης ως µισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό
διάστηµα των 150 ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά
τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
9. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέρωση 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 συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και
µέχρι συµπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι

εντασσόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους
περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο
σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού.
11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.1140/81, του άρθρου 2 του ν. 2458/1997, καθώς και της παρ. 7 υποπερίπτωσης ια΄ 6 του ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.
12. Για τον προσδιορισµό του ασφαλιστέου εισοδήµατος και άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης
1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των µισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται
κατά τα προβλεπόµενα του παρόντος νόµου, ορίζεται σε
ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και
κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος,
εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισµένο και
4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελµατιών,
των ανεξάρτητα απασχολούµενων, καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές
κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 39, και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε
ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατός τους,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου
τους ασφαλισµένους και κατανέµεται κατά ποσοστό
6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήµα.
3. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992 (Α' 165), τα
οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως
την έναρξη ισχύος 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 Επιµελητήριο και τους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το
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προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς αντιστοιχεί στο 70%
επί του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Για τα ως άνω
πρόσωπα, από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται για τα δύο πρώτα χρόνια από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση σε ποσοστό 4,87% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 4,52% για παροχές σε είδος και
ποσοστό 0,35% για παροχές σε χρήµα. Για τα επόµενα
τρία χρόνια ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 5,91% επί
του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 5,48% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,43%
για παροχές σε χρήµα.
4. Ιδίως σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων
του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως
31.12.2018 ως εξής:
α. από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί
των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέµεται κατά 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 εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των προσώπων αυτών
ορίζεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 4,39% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,34% για παροχές σε χρήµα.
γ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό
5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 5,42% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,42% για παροχές σε χρήµα.
δ. Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό
6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήµα.
5. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την έναρξη ισχύος µικρότερο ή µεγαλύτερο των οριζόµενων στο
άρθρο αυτό, αναπροσαρµόζεται ισόποσα ετησίως µέχρι
την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθεί στα
ανωτέρω ποσοστά.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 42
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών
1. α. Για τους απασχολούµενους ως εργάτες γης σε
εργασίες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του
ν. 2639/1998 (Α΄ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήµατα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόµενες µε τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήµατα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά µήνα
στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση
του παραβόλου.
γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιµοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, µέχρι του ορίου που θα οριστεί µε την απόφαση της περιπτ. β της παρ. 2.
2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόµενα σε
αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόµενου, οι ασφαλιστικές 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, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα
από γνώµη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την προσµέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον
υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατός τους, και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 43
Προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων που
προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το Ε.Τ.Α.Α. και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, 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 ασφαλισµένων, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, που
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των προσώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήµατα, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε εναρµόνιση µε την καταβολή των φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εµπροθέσµως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούµενες και βαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 44
Εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία µε τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος
Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) αναριθµήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των
συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύνταξης
αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ει-
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σφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α' 115) και των παρ. 11 και 12 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011 (Α' 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µίας κύριων
συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010
(Α΄115), και των παρ. 11 και 12 που ν. 3986/2011 (Α'
152).
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαµβάνουν 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 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων
που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από
τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόµενης επί του καταβαλλόµενου
ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό
που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α' 152).
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 και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική
Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της
παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152).
Άρθρο 45
Κοινό µητρώο εισφορών και φόρου εισοδήµατος
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό µητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήµατος
στο οποίο ενσωµατώνονται και εναρµονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωµής και βεβαίωσης
καταβολής του φόρου εισοδήµατος και των ασφαλιστικών εισφορών.
2. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού µητρώου,
ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας, οι αρµοδιότητες των
εµπλεκόµενων φορέων, τοµέων και κλάδων οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα και κάθε άλλη αναγκαία 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 λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουµένων στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση έµµισθης εντολής ή µίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε µηνιαία βάση,

από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή της παρ. 3.
Άρθρο 46
Αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού
υπολογισµού εισφορών
1. Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µπορεί να θεσπίζεται
αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού
εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά
µήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστηµα και ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες. Η
προσδιοριζόµενη κατά το σύστηµα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόµενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά µαχητό τεκµήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το
αντικειµενικό 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 ελάχιστο τεκµαρτό ποσό είναι µεγαλύτερο από τα δηλωθέντα
από τον εργοδότη ηµεροµίσθια ο εργοδότης δύναται να
αµφισβητήσει τον υπολογισµό υποβάλλοντας εντός διµήνου από την υποβολή της Α.Π.Δ. του αντίστοιχου διαστήµατος τους ισχυρισµούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αµφισβητηθεί ο
υπολογισµός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συµψηφίζεται µε οφειλόµενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριµένων προσώπων αν διαπιστωθεί µεταγενέστερα
ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριµένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόµενους µερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συµψηφισθεί µε το απαιτούµενο για τους ίδιους εργαζόµενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.
3. Η καταβολή των ελάχιστων εισφορών βάσει του αντικειµενικού συστήµατος της παρούσας παραγράφου
δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και
ποινών αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την
προβλεπόµενη για την συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων.
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 λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι ανα-
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γκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή µέλη της οικογένειάς του ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.
Άρθρο 47
Μετοχικά Ταµεία
1. Η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και από τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των µετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταµείων. Αποκλείεται οποιαδήποτε
µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηµατοδότησης των µερισµάτων των εν δυνάµει µερισµατούχων, των οποίων οι
αιτήσεις εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Η υποπερίπτωση Ε΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου 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), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται 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 ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακόλουθο 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 διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε
στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο σε
έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος µπορεί να δηµιουργήσει 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 περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως 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 συντάξιµων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τον βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανο-

νίσθηκε το πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων
αποδοχών για κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού µισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις
κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νοµίµως
η σύνταξη κύριας ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα µε
τις οικείες διατάξεις και µε την προϋπόθεση ότι επί των
αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο
Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη 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 αποδόθηκε.
3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης 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 τρέχοντος έτους, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία ετήσιων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση.
4. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Μ.Τ.Π.Υ., µε βάση τον τύπο υπολογισµού 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
προκύπτοντος από την αναπροσαρµογή νέου µερίσµατος 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 διατηρείται, 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 την
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 πραγµατοποιήθηκε νοµίµως ανά µερισµατούχο η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005 πρώτη αναπροσαρµογή των µερισµάτων τους.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την
20.4.2005 µέχρι και την 31.10.2011, για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου ως βασικός µισθός (ΒΜ) νοείται 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 την
01.11.2011 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου το υποµέρισµα Μ.α καθορίζεται ίσο µε το άθροισµα των υποµερισµάτων 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
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που έφερε νοµίµως ο υπάλληλος την 31.10.2011 και, για
το διάστηµα υπηρεσίας από 1.11.2011 µέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις
20.4.2005 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόµατα,
αποζηµιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη 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 αποδόθηκε.
5. Αποκλείεται ο καθορισµός κατώτατου ορίου µερίσµατος. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν µε βάση
διατάξεις περί κατώτατου ορίου µερίσµατος, αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α) Εάν ο µέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συµπληρώσει το ελάχιστο όριο συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ.
για απονοµή µερίσµατος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούται, εφάπαξ επιστροφή των ατοµικών του
κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συµµετοχής στο
ταµείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, δεν έχει αναγνωρίσει 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 απονέµοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό. Μετά την είσπραξη των κρατήσεων από το µέτοχο δεν εφαρµόζονται 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), µε
το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέµοντα είτε ως συµµετέχοντα
οργανισµό.
β) Ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουµένης περιπτώσεως καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται σε µετόχους που αποµακρύνονται από την υπηρεσία µε οποιoδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση την περίπτωση
του θανάτου, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα προς απονοµή µερίσµατος αρχίζει:
α) Για τον µέτοχο από την εποµένη της διακοπής της
µισθοδοσίας του.
β) Για τον χήρο ή την χήρα 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 τον χήρο ή την χήρα και τα ορφανά τέκνα του υ-

πό µέρισµα µετόχου από την εποµένη της παρόδου ενός
µηνός από την επέλευση του θανάτου του.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄114),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται µέρισµα εφόσον έχει συµπληρώσει 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, δικαιούται µέρισµα για διάστηµα τριών (3) ετών, µετά την πάροδο των οποίων η καταβολή µερίσµατος 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 µέρισµα για διάστηµα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρµόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα
που υπάγονται στις παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος
για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του µερίσµατος παύει αν ο
χήρος/χήρα τελέσει νέο γάµο.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄114),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ορφανά τέκνα των µετόχων δικαιούνται µέρισµα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαµα. Η ενηλικίωση επέρχεται µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Τα ορφανά τέκνα των µετόχων που φοιτούν σε ανώτατες 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, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξοµοιώνονται και τα ενήλικα
άγαµα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση
βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του
π.δ. 422/1981 (Α΄114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ` εξαίρεση, αποκτούν δικαίωµα µερίσµατος και τα
ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µερίσµατα των κατονοµαζοµένων στην παράγραφο 1 του προηγουµένου άρθρου δικαιούχων χήρου/χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήµισυ του µερίσµατος, το οποίο λάµβανε ή είχε δικαίωµα να λάβει ο αποβιώσας 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 τέκνα.»
9. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή
τους για την απονοµή µερίσµατος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρµοδίας αρχής για την ηµέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου µετόχου, της
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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),
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 νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου 45
του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.
12. Αιτήσεις για κανονισµό ή µεταβίβαση µερίσµατος
του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται µε βάση τις
προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα µερίσµατα αυτά αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως αυτό αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο.
13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι µερίσµατος µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή µερίσµατος,
σύµφωνα µε το π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως αντικαθίσταται 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 συµπεριλαµβάνονται οι εξής:
1. Τα ποσά των επιβληθέντων προστίµων των άρθρων
23 και 24 του ν. 3996/2011, µε εξαίρεση το ποσοστό 20%
που αποτελεί έσοδο του προϋπολογισµού του σώµατος
επιθεώρησης εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011.
2. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση 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 έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουµένων όσων έχουν µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε το
ν. 3986/2011.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

νης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι µε αυτές και
έχουν επιδικασθεί µε εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις.
2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο αρ. 31 του ν.
4321/2015 (32 Α'), ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 για την
προσωπική, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των
προσώπων του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων των εργαζοµένων των νοµικών
προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, οι οποίες πηγάζουν από τις συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι µε αυτές, καταλαµβάνουν και απαιτήσεις γεγενηµένες πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 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 «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης», αποκαλούµενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
έχει την έδρα του στην Αθήνα.
Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως
φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάµενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 53 επ. και ο
Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.
Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και µετά την κατά
τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νοµική
προσωπικότητα για την άσκηση των µη ασφαλιστικών
τους αρµοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το Δηµόσιο, περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εν γένει αρµοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 53, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέων
στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία
νοµοθεσία µε την προβλεπόµενη στο νόµο αυτόν χορήγηση: α) µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισµένους ή/και στα µέλη της οικογενείας τους, β) παροχών ασθένειας σε χρήµα, γ) ειδικών προνοιακών επιδοµάτων και δ) κάθε άλλης
παροχής σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρµόδιος ο Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 52
Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α.

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 κάθε είδους ληξιπρόθεσµη και µη παραγεγραµµένη απαίτηση των εργαζοµένων των νοµικών προσώπων ή νοµικών
οντοτήτων που πηγάζουν από τις συµβάσεις εξαρτηµέ-

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι
31.12.2016, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Φ.Κ.Α. και πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α., µε τον οποίο ρυθµίζονται:
α. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές µονάδες, η καθ’ ύλην και η κατά τόπον κατανοµή των αρµο-
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διοτήτων 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 οργανικών µονάδων.
γ. Οι κλάδοι του προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθµός και η κατανοµή των θέσεων του προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες στην κεντρική και στις κατά τόπους
υπηρεσίες του, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισµού
ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.
δ. Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης και τα τυπικά προσόντα των προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ε. Η σύσταση ή συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών
ή οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η κατάργηση ή µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές µονάδες του.
στ. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η
κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν.
ζ. Η σύσταση κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η
συγχώνευση ή κατάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα
κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
η. Η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους 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.
θ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση, στελέχωση, 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 Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α., Διοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών
καθορίζονται µε την ίδια ως άνω απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η αποζηµίωση 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 θεραπείας, 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 Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει. Τα ως άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εφαρµοζόµενες αναλόγως. Αντίστοιχα, για υποθέσεις αρµοδιότητας των
λοιπών εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, στους οποίους προβλέπεται µέχρι την ως άνω ένταξή τους διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών,
αυτές εξετάζονται, µέχρι τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών, 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 εφαρµόζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., στη βάση πορίσµατος Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω Υπουργό, 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 ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται,
σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, µε τους κλάδους, τοµείς
και λογαριασµούς τους, πλην των αναφερόµενων στο
Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:
Α. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασµός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα.
γ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου.
δ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασµός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων (ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τοµέας σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τοµέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τοµέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τοµέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
θθ. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου
αα. Λογαριασµός Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασµός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασµός Δώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
ββ. Τοµέας Υγείας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών.
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γγ. Τοµέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων
(Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών
(ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών και ο ειδικός κλάδος
για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί
µε το άρθρο 39 του ν. 4075/2012 (Α' 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
ββ. Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών.
γγ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
E. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός
του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961
(Α' 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ν. 2458/1997 (Α' 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
ΣΤ. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.), συµπεριλαµβανοµένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).
Ζ. Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..)
α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ).
εε. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.ΕΤΒΑ).
στστ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών
περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νό-

µου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών
παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρµοδιότητες
των φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του 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 άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄115), το οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε
χρήµα του Τµήµατος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων
του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 54
Κ.Ε.Α.Ο.
1. Από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α µεταφέρεται. και υπάγεται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.) µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και µε
την ίδια οργανωτική δοµή και προσωπικό. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από το Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοικητή του µετά από εκχώρηση της αρµοδιότητας αυτής.
2. Το Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητές
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που το διέπει και
λειτουργεί, σύµφωνα µε αυτή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών.
Άρθρο 55
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι µέχρι την ένταξη ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι
και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών
των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, καθώς και οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι
του Δηµοσίου και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών.
2. Οι ασφαλισµένοι των ανωτέρω εντασσόµενων φορέων, 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.

38
Άρθρο 56
Πόροι
1. Πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:
α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων 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 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 53 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 νόµου.
2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον
Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, σύµφωνα 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 εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή θητεία, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω
διαδικασία.
3. Συνιστώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. δύο (2) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων µε το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι επιλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και διορίζονται για τετραετή θητεία. Με την απόφαση διορισµού ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα 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 Υποδιοικητές οι αρµοδιότητες που ασκούνται από αυτούς.
4. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. είναι ενδεκαµελές (11), συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου του α.ν. 1778/1951 (Α΄118 ) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α΄1), και αποτελείται 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 προτείνονται από τις Συµβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου

61 του παρόντος, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που θα οριστεί στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια
Οµοσπονδία
Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ
(Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια 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 Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός επιλέγει 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.,
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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι διαδικασίες της
ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το πνεύµα των διατάξεων του
ν. 1264/1982 (Α' 79).
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών,
προϊστάµενο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε τον αναπληρωτή του.
θ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέµατα 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 αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε τετραετή θητεία.
5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον ορισµό 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 αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ανάλογα µε τη φύση
του συζητούµενου θέµατος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος
Τµήµατος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου και
ανάλογα µε το θέµα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συµβουλευτικής Επιτροπής, 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)
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συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την
κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 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 λειτούργηµα.
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 περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4369/2016. Η έκπτωση επέρχεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα
όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή
τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας 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, τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης
τριών τουλάχιστον µελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία µε την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) µελών. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
γνώµη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία µέχρι πέντε (5) µελών του Δ.Σ. δύναται αυτό 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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον συµφωνούν στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης.
13. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή
η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί
να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των

Υποδιοικητών. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η µηνιαία αποζηµίωση των προσώπων που συµµετέχουν στο
Δ.Σ..
Άρθρο 58
Συµβουλευτικές Επιτροπές
1. Στον Ε.Φ.Κ.Α. συνιστώνται και λειτουργούν Συµβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι
συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστηµονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου, ως εξής:
α. Συµβουλευτική Επιτροπή µισθωτών ιδιωτικού τοµέα.
β. Συµβουλευτική Επιτροπή µισθωτών δηµοσίου τοµέα.
γ. Συµβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών και σωµάτων ασφαλείας.
δ. Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών.
ε. Συµβουλευτική Επιτροπή Δηµοσιογράφων και εργαζοµένων 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 λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Την εισήγηση και την υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ.
για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και για κάθε θέµα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Φορέα.
γ. Την επεξεργασία και την εισήγηση προτάσεων προς
το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισµού 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
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
συγκρότηση, η σύνθεση, οι αρµοδιότητες των εν λόγω
Επιτροπών, η διαδικασία ανάδειξης των δύο (2) εκπροσώπων 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
ζητήµατα 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 νοµοθεσίας 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 οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Ε.Φ.Κ.Α..
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στ. Εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως.
Με απόφασή του µπορεί να αναθέτει την αρµοδιότητα εξώδικης εκπροσώπησης του Φορέα σε µέλος του Δ.Σ. ή
δικηγόρο ή σε προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Φορέα.
ζ. Αναθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του αρµόδιου Υπουργού σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας, 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. συµβάσεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α., όπως και άλλου περιεχοµένου 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 αρµοδιότητες:
α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Ε.Φ.Κ.Α. προς
εκπλήρωση των σκοπών του.
β. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα αναγκαία νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη των σκοπών
του Ε.Φ.Κ.Α., τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
είσπραξης εσόδων και διαχείρισης εξόδων του Φορέα.
γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό κάθε οικονοµικού έτους, καθώς και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού που απαιτούνται 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 υπογραφή των σχετικών συµβάσεων και αποφάσεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
ζ. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων 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 συµβάσεων 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 προµηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, την κήρυξη προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή µη
συµβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συµβάσεων.
ι. Αποφασίζει για την κατανοµή των θέσεων προσωπικού 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 επιµόρφωσης.
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 διάθεση 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 αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων
στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµβάσεων ή στο
προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συµβάσεων
αυτής της µορφής.
ιδ. Μεριµνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεµών 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 οργανικών 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 Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις ειδικών συµβούλων - συνεργατών 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 ισχύουσες 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’ εφαρµογή 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 µονάδες:
α. Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή.
β. Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών.
γ. Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος.
δ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων.
ε. Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων.
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
ζ. Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων.
η. Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας.
θ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
ι. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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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 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί σύµφωνα
µε τις κείµενες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις. Για τις ανάγκες της
λειτουργίας του Γραφείου αυτού, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους κατά
µία (1), των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. κατά δύο (2), και των
Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. κατά τέσσερις (4).
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 ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου
του Διοικητή.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του µε τις υπηρεσιακές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., το προσωπικό και τους
συλλόγους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και το κοινό γενικά.
γ. Το συντονισµό για το χειρισµό από τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέµατος που αφορά τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπικών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την
ενηµέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων 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 υλικών.
Άρθρο 64
Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών
Το Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών επικουρεί τους
Υποδιοικητές στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχει
την επιµέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης
των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία τους µε τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τους
συλλόγους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και το κοινό γενικά.
Άρθρο 65
Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος
1. Η Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος διαρθρώνεται
από τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Ενοποίησης Μητρώων Ασφαλισµένων.
β. Τµήµα Ψηφιοποίησης Ασφαλιστικού Ιστορικού των
Ασφαλισµένων.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράµµατος κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:

α. Τµήµα Διαχείρισης Ενοποίησης Μητρώων Ασφαλισµένων.
αα. Η δηµιουργία και ο καθορισµός της µορφής του ενιαίου µητρώου ασφαλισµένων στον Ε.Φ.Κ.Α., που θα
περιλαµβάνουν αντίστοιχα τους ασφαλισµένους στο Δηµόσιο Τοµέα και στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς.
ββ. Ο προσδιορισµός και η αναλυτική καταγραφή των
τεχνικών προδιαγραφών για τη µεταφορά όλων των ασφαλισµένων, µε το ιστορικό ασφάλισής τους και τα λοιπά δεδοµένα 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.
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 από άλλα συστήµατα πληροφορικής όπως λ.χ. το ΕΡΓΑΝΗ.
στστ. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας ενηµέρωσης του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α. για
τους νέους ασφαλισµένους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα.
ζζ. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας
καταχώρισης 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 ελέγχου της πληρότητας, της ακεραιότητας και της ορθότητας 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 επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τη δηµιουργία του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α., την υλοποίηση της διαδικασίας µεταφοράς δεδοµένων, την ενηµέρωση 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 ασφαλισµένων του Δηµοσίου και των εντασσοµένων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
ββ. Ο προσδιορισµός και η αναλυτική καταγραφή των
τεχνικών προδιαγραφών για τη µεταφορά του ασφαλιστικού ιστορικού από το σύστηµα ATLAS της ΗΔΙΚΑ
στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και από τα συστήµατα των εντασσόµενων 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 σύστηµα ATLAS της ΗΔΙΚΑ στον Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η µεταφορά
των δεδοµένων του ασφαλιστικού ιστορικού που βρίσκεται στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και
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λογαριασµούς σε ηλεκτρονική µορφή στον Ε.Φ.Κ.Α. .
εε. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας
καταχώρισης του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισµένων που βρίσκεται σε φυσική µορφή στους εντασσόµενους 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 λογαριασµούς, σύµφωνα µε τη διαδικασία καταχώρισης.
ζζ. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση
των διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας, της ακεραιότητας, και της ορθότητας 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 ιστορικού.
ιι. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η τροποποίηση και η επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής, όπου απαιτείται
για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού στο ενιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α., για την υλοποίηση της διαδικασίας 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 ακόλουθες:
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 ασφαλισµένους των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
γ. Την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των υπαγόµενων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων.
δ. Την επεξεργασία των δεδοµένων και τη διενέργεια
όλων των τακτικών, περιοδικών και έκτακτων ελέγχων ασφάλισης.
ε. Τους ελέγχους για ανασφάλιστη εργασία, την εφαρµογή των διαδικασιών ασφάλισης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα της εισφοροδιαφυγής, µε στόχο τη συµµόρφωση και τη βελτίωση της
συµµόρφωσης των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.
στ. Την εκπόνηση µελετών και στατιστικών αναλύσεων, καθώς και τη δηµιουργία περιοδικών αναφορών µε
στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τις εισφορές και

τους ελέγχους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 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 δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα, και ιδίως:
α. Την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου γενικού
προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το
νόµο.
β. Την οικονοµική διαχείριση του Ε.Φ.Κ.Α., την παρακολούθηση και πραγµατοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και την υποβολή των προβλεποµένων δηλώσεων.
γ. Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του
Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τη διαχείριση του ενεργητικού, καθώς και της κινητής 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 διαχείριση των αναλώσιµων και µη υλικών.
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου παγίων και αναλωσίµων.
η. Την παροχή νοµικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες 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, συγχώνευση 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 εισερχόµενης 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 θανάτου κ.λπ..
β. Την απονοµή λοιπών παροχών που απορρέουν από
την κύρια σύναξη προς τους δικαιούχους.
γ. Την απονοµή συντάξεων σε ασφαλισµένους, των οποίων τα δικαιώµατα σύνταξης απορρέουν από χώρες εντός 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 διοικητικών προσφυγών σχετικά µε συνταξιοδοτικά θέµατα.
στ. Την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων των δικαστηρίων 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 εκπροσώπηση 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 ενηµέρωση του µητρώου συνταξιούχων.
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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 έργου.
4. Η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας έχει ως σκοπό:
α. Τη συγκέντρωση δεδοµένων µε κάθε πρόσφορο
τρόπο για την πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων
και µελετών σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, την αξιολόγηση των κινδύνων, την
ασφάλεια και τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων µε
µεγάλη επικινδυνότητα για την υγεία των ασφαλισµένων.
β. Τη διατύπωση προτάσεων για την ένταξη ή µη ένταξη δραστηριοτήτων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών.
γ. Την ενηµέρωση, µε αποστολή εκπροσώπων στους
χώρους εργασίας, των ασφαλισµένων και των εργοδοτών σχετικά µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο επί θεµάτων υγείας και ασφάλειας µε σκοπό την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.
δ. Την απονοµή επιδοµάτων ασθένειας, µητρότητας,
τοκετού και κάθε άλλης παροχής υγείας σε χρήµα, καθώς 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 αξιολόγησης των αιτηµάτων για σύνταξη λόγω ανικανότητας
και για παροχή επιδοµάτων ασθένειας, µητρότητας, τοκετού κ.λπ..
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου αναπήρων.
η. Τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των αποτελεσµάτων των υγειονοµικών επιτροπών και υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών που απορρέουν από αυτές.
θ. Την πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων για
την αξιολόγηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των υγειονοµικών επιτροπών, ώστε να διατυπώνονται προτάσεις οµοιόµορφης αντιµετώπισης των
περιστατικών κατά την αξιολόγηση. Επιπλέον διατύπωση προτάσεων και συνεργασία µε τους εργοδότες και
τους εργαζόµενους για την πρόληψη και την αποκατάσταση.
ι. Την διευθέτηση ζητηµάτων, την επίλυση διαφορών
και την εξέταση και αντιµετώπιση αιτηµάτων και διοικητικών προσφυγών σχετικά µε θέµατα παροχών σε χρήµα
για τα οποία απαιτείται ιατρική γνωµάτευση.
ια. Την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων των δικαστηρίων 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 εκπροσώπηση 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 έργου.

5. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης έχει
ως σκοπό:
α. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και δεδοµένων από κάθε άλλη εγχώρια και αλλοδαπή πηγή για την πραγµατοποίηση στατιστικών και οικονοµικών αναλύσεων και µελετών.
β. Την εκπόνηση και την επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Την έκδοση αναφορών και δελτίων σε τακτά χρονικά 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 προγραµµατισµού 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 βελτίωση 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 επικαιροποίηση της ροής εργασιών.
η. Την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επικαιροποίηση
των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. προς τους ασφαλισµένους 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 συµµόρφωσης των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.
ια. Τις διεθνείς σχέσεις, την παρακολούθηση, τη µελέτη, την αξιοποίηση προτάσεων, µελετών και εκθέσεων
εγχωρίων και διεθνών φορέων και τη προετοιµασία προτάσεων για διεθνείς συµφωνίες.
ιβ. Τη συνεργασία και την επικοινωνία µε άλλους εγχώριους 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 έργου.
6. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό:
α. Τη διαρκή παρακολούθηση και µελέτη των εξελίξεων 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 υποδοµές πληροφορικής, τις υποδοµές δικτύων και τις υποδοµές των επικοινωνών.
γ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και ασφαλούς
επικοινωνίας, καθώς και ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η
εφαρµογή της πολιτικής ασφάλειας στα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση,
τη συντήρηση, και την επικαιροποίηση και την απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση,

44
τη συντήρηση, και την επικαιροποίηση των εφαρµογών
πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Τον προσδιορισµό των αναγκών και των προδιαγραφών για την προµήθεια εξοπλισµού και εφαρµογών
πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου εξοπλισµού και εφαρµογών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
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 ακεραιότητας και ασφαλούς διαφύλαξης των δεδοµένων.
θ. Την περιοδική και έκτακτη συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής, δικτύων και επικοινωνιών.
ι. Την περιοδική και έκτακτη συντήρηση και επικαιροποίηση των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ια. Τη διαρκή υποστήριξη των χρηστών των συστηµάτων και των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ιβ. Την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα συστήµατα πληροφορικής
για την υποβολή δηλώσεων και αιτηµάτων, καθώς και για
την ενηµέρωσή τους µε τα δεδοµένα τα οποία τους αφορούν.
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 υποστήριξη 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 σκοπό 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 εργασιών.
γ. Τη διαρκή παρακολούθηση της ροής εργασιών των
περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών, ώστε να εντοπίζονται 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 προσωπικό των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών για
την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
ε. Την παροχή υποστήριξης και οδηγιών προς τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες.
στ. Την επιµέλεια για την τήρηση, τη διαρκή ενηµέρωση και τις µεταβολές των µητρώων των ασφαλισµένων
και των εργοδοτών.
ζ. Την παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας
για θέµατα ασφάλισης, καθώς και τη χορήγηση ασφαλιστικής 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
αρµοδιότητας του Ε.Φ.Κ.Α. (contact centre).
ι. Τις δηµόσιες σχέσεις και την επικοινωνία για την
προβολή και την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ε.Φ.Κ.Α. προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
καθώς και των ωφελειών που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές.
ια. Το σχεδιασµό, την επικαιροποίηση και τη διαρκή υποστήριξη 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 διαδικτυακού 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 έργου σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.
Άρθρο 68
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 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 Ανάγκης (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 Διαχείρισης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού.
αα. Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση, τροποποίηση και η αναµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α.
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
ββ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της διαχείρισης των δαπανών, σύµφωνα µε
τους τεθέντες δηµοσιονοµικούς στόχους και η αιτιολογηµένη εισήγηση για την αναµόρφωσή του κατά τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες.
γγ. Η επιµέλεια για την κατανοµή των πιστώσεων του
προϋπολογισµού και τη µεταφορά τους στις υπηρεσιακές 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 στοιχείων, 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-
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εύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης µε όλα τα στοιχεία
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
β. Τµήµα Λογιστηρίου
αα. Η επιµέλεια της οργάνωσης, συντονισµού και εποπτείας 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 Ανεργίας, η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που
προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν.
δδ. Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισµού και απολογισµού 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 έλεγχος και η συµφωνία των µηνιαίων αντιγράφων λογαριασµών του Ε.Φ.Κ.Α. και Τραπεζών (EXTRAIT) και η ανάλυση 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 τακτοποίησή τους.
κκ. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση των κανονιστικών
διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων 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 προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α. και η χορήγηση ατοµικών δελτίων
µισθοδοσίας.
ββ. Η τήρηση του µισθολογικού µητρώου του προσωπικού όλων των κατηγοριών. Η υλοποίηση της µισθολογικής εξέλιξης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η χορήγηση βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου, κρατήσεων και εισφορών.
γγ. Η εκκαθάριση των αποδοχών του πάσης φύσεως
προσωπικού, των εκτός έδρας αποζηµιώσεων και εξόδων κίνησης, των επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών,
και εν γένει των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των αµοιβών από
Συµβούλια και Επιτροπές.
δδ. Η µέριµνα για την απόδοση των πάσης φύσεως
κρατήσεων, εισφορών, φόρου, κράτηση προστίµων, χαρτοσήµου, διατροφών κ.λπ. ή καταλογισµών.
εε. Η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεων αυτού προς το Ε.Φ.Κ.Α., και η έκδοση των
σχετικών παραστατικών.
στστ. Η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η εκτέλεση της εξαγοράς προϋπηρεσιών του προσωπικού.

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 αφορούν σε οικονοµικές πράξεις και η τήρηση και παρακολούθηση των αντίστοιχων λογαριασµών.
ββ. Η παρακολούθηση των χρηµατικών υπολοίπων, η
µέριµνα για τον εφοδιασµό των Τραπεζών που έχουν ταµειακή διαχείριση µε τα αναγκαία χρηµατικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών πληρωµής των
παροχών και δαπανών που αποστέλλονται από τις τράπεζες.
γγ. Η µέριµνα για την κανονική είσπραξη των κοινωνικών πόρων, των επιχορηγήσεων, της κάθε µορφής κρατικής χρηµατοδότησης και η αποστολή εγγράφων αρµοδίως 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 παραστατικών των αποδοχών του προσωπικού, των εκτός έδρας αποζηµιώσεων και εξόδων κίνησης, των επιδοµάτων και
πρόσθετων αµοιβών, και εν γένει των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων
και των αµοιβών από Συµβούλια και Επιτροπές.
στστ. Η µέριµνα για την είσπραξη επιδικασθεισών δαπανών και πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς το
Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η κίνηση και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών (σε ταµειακό επίπεδο καθηµερινά).
ε. Τµήµα Εποπτείας Ελέγχου Δαπανών:
αα. Ο έλεγχος για την πραγµατοποίηση των εν γένει
δαπανών και υποχρεώσεων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η εποπτεία της εκκαθάρισης των πάσης φύσεως
δαπανών του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών 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 Δυναµικού κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Μητρώου, Διοίκησης και Ανάπτυξης
αα. Η τήρηση και ενηµέρωση του προσωπικού µητρώου (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 βεβαιώσεων.
δδ. Ο χειρισµός των θεµάτων διορισµού, πρόσληψης,
µετάθεσης, µετακίνησης, υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης και λύσης της σχέσης του µόνιµου προσωπικού.
εε. Ο χειρισµός όλων των θεµάτων µη µόνιµου προσωπικού 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-
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τισµός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και η κατανοµή του προσωπικού σε κλάδους, βαθµούς και ειδικότητες 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 αποδοχών.
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 περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού.
κκ. Η µέριµνα για τη µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό 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 περιγραφής 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 αξιοποίησης των υπαλλήλων ανάλογα µε τα προσόντα και την
τοποθέτησή τους στις ανάλογες θέσεις µε βάση τα περιγράµµατα.
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 επιλογή και την τοποθέτηση των προϊσταµένων όλων των
οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη µετακίνηση ή τη µετάθεση των προϊσταµένων.
γ. Τµήµα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
αα. Η ανίχνευση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συµµετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση και η παρακολούθηση
της εκτέλεσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
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
εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών φορέων.
στστ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή του προσωπικού σε
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, εκµάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και σε επιµορφωτικά προγράµµατα, 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 εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς το βαθµό επίτευξης των στόχων,

καθώς και το βαθµό µεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον.
θθ. Ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και η εισήγηση µέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών.
ιι. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη
σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.
κκ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό
της ασφαλιστικής περιοχής των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
λλ. Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.
δ. Τµήµα Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Διαδικασιών
και Υποθέσεων
αα. Η µέριµνα για την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων περί δεοντολογίας.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή 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 πράξεων 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 αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ε. Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών
Οργάνων
Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό της
ασφαλιστικής περιοχής των περιφερειακών υπηρεσιών
του Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες
του Ε.Φ.Κ.Α..
Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.
αα. Η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των
πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
ββ. Η συγκρότηση οµάδων εργασίας και ο ορισµός εκπροσώπων του Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και οµάδες εργασίας άλλων φορέων.
γγ. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η µέριµνα για την υλοποίηση της διαδικασίας αρχαιρεσιών της εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
6. Η Διεύθυνση Προµηθειών συγκροτείται από τα παρακάτω Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Προδιαγραφών
β. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης
Προµηθειών Υλικών
γ. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης
Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
δ. Τµήµα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης
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7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Προµηθειών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως ακολούθως:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Προδιαγραφών
αα. Η κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων προµήθειας και εφοδιασµού όλων των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.
µε εξοπλισµό, υλικό και υπηρεσίες µε βάση τις σταθµίσεις αναγκών που γίνονται από τις αρµόδιες Κεντρικές
Υπηρεσίες.
ββ. Η µέριµνα για τη σύνταξη προδιαγραφών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προµήθεια ειδών.
γγ. Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 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 µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η τήρηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν το αντικείµενο της Διεύθυνσης.
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 σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία και τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτείται.
ββ. Η µέριµνα για την ανάδειξη αναδόχων προµηθειών, το άνοιγµα σχετικών πιστώσεων και την πιστοποίηση
και παραλαβή των παρεχόµενων προµηθειών.
γγ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του έργου των επιτροπών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 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 µέριµνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.
στστ. Η µέριµνα για τη νοµική υποστήριξη σε θέµατα
προκηρύξεων διαγωνισµών, γνωµοδοτήσεων, επεξεργασίας 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 κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτείται.
ββ. Η µέριµνα για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών, το άνοιγµα σχετικών πιστώσεων και την πιστοποίηση και παραλαβή των παρεχοµένων υπηρεσιών.
γγ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του έργου των επιτροπών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 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, επεξεργασίας 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 εφοδιασµός των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. των πάσης φύσεως εντύπων, 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 ειδών αποθήκης. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση του υλικού
ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης αποθεµάτων.
γγ. Η επιµέλεια για τη διενέργεια της ετήσιας απογραφής υλικού των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και η αποτίµηση αυτού.
8. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση 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 ισχύουσες 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 Υπηρεσιακών Μονάδων.
γ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση 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 αλληλογραφίας µε ηλεκτρονικό ή µη ταχυδροµείο, καθώς
και η τήρηση των απαιτούµενων βιβλίων διακίνησης.
β. Την τήρηση του κοινού και εµπιστευτικού πρωτοκόλλου, 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 προσωπικού 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 αναλώσιµων.
ζ. Τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση της οργανικής µονάδας, στην οποία υπάγονται.
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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. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, οι πόροι που
προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στον Ε.Φ.Κ.Α. ως καθολικό διάδοχό
τους. Ο Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών στον Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Η µεταβίβαση της εν
γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, η µεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου.
2. Σε περίπτωση συγκυριότητας των εντασσοµένων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων µε άλλους φορείς που δεν εντάσσονται σε αυτόν επί περιουσιακών στοιχείων ο διαχωρισµός της περιουσίας γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από οικονοµική µελέτη.
3.α. Από 1.1.2017 ο ισολογισµός έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α.
πραγµατοποιείται µε µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόµενων φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών αντιστοίχως, όπως αυτά εµφανίζονται στους ισολογισµούς τους, που συντάσσονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που κατείχαν θέση
µέλους Διοικητικού Συµβουλίου των τελευταίων κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης του παρόντος διατηρούν την ευθύνη ως προς την περάτωση των οικονοµικών 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά
από οικονοµική µελέτη.
4. Το Λογιστικό και Οικονοµικό έτος του Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Ο ενιαίος προϋπολογισµός
εκτελείται υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να µεταβιβάζεται δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε θέµατα 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 προβλεπόµενα 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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την κατάρτιση και έγκριση
του νέου προϋπολογισµού εξακολουθούν να εκτελούνται 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 εντασσοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, 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 λογιστικών 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 φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς εξακολουθούν
να ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α..
9. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να
επέρχεται διακοπή δίκης, από την ένταξη αυτών στον Ενιαίο Φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 53. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ε.Φ.Κ.Α..
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδεται µέχρι 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 λειτουργίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Β΄1737), εφόσον
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
11. H κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, που
προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2019.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε 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 δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των εντασσόµενων, σύµφωνα
µε το άρθρο 53 φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α., µεταφέρονται σε
αυτόν µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν.
β. Κατά τη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των
εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µε τον Ε.Φ.Κ.Α., η µεταφορά γίνεται, σύµφωνα µε
την διαδικασία του άρθρου 101.
γ. Το πάσης φύσεως µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται στις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του Διοικητή του.
2. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή
διάθεση στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρµόζεται
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αναλόγως η ρύθµιση της παραγράφου 1. Μετά τη µεταφορά, 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 µισθολόγιο των υπηρεσιών, από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: αα. όσον αφορά 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 ανάλογη 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, υπηρετούντες µε διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους
φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο
Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου.
β. Η απόσπαση υπαλλήλων των εντασσοµένων στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη της.
3. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών
προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόµενους 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 λογαριασµό 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 εκείνων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα, καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής 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 σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου.

2.α. Η ως άνω απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα 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 Υπαλληλικού 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 αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου µπορούν να διακόπτονται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέση αντίστοιχου 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. λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που διανύεται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.
β. Ο µισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόµατα εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο ο Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει τις εκάστοτε οφειλόµενες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που αποσπώνται 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 52 οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητες απονοµής συντάξεων του Δηµοσίου, έχουν και
οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν 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 ταµείων αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51.
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 λειτουργία τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι που παραµένουν στο Ν.Α.Τ. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.. Για
τους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. εξακολουθεί να ισχύει η οικεία νοµοθεσία, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
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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) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«2. Σκοπός του είναι: α. η παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
στους δικαιούχους ασφαλισµένους και β. η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισµένους.
3. α. Το Ε.Τ.Ε.Α. µετονοµάζεται σε «Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούµενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν µε οικονοµική
και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται 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. εντάσσονται τα παρακάτω ταµεία, τοµείς, κλάδοι και λογαριασµοί 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, Βιοµηχανικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του
Κράτους
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών
στ. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Β. Το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) µε
τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
β. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών
ε. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων
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 Υδρεύσεως 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 Υπαλλήλων Τύπου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Ο κλάδος πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων 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 Τραπέζης.
Ε. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων 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 Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
Ζ. Το Ταµείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού 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 τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή
τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελµατικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξοµοιούµενων βάσει της ισχύουσας 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, κλάδων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που αναφέρονται στην
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παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α΄58), καθώς και
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονταν στην ασφάλιση 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 απασχολούµενοι 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 ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών
πρόνοιας αναλαµβάνουν εργασία – απασχόληση ή αποκτούν 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 ασφαλισµένων ή/και εργοδοτών, όπως αυτά προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία που διέπει τον κάθε κλάδο.
2. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ
των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται 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
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 κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα εφαρµόζεται: α) για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013 στον κλάδο επικουρικής
ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής και β) για τους ασφαλισµένους στον κλάδο εφάπαξ 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 ασφάλισης είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα 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 είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
του.»
Άρθρο 80
Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. 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 Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού 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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή
θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων µε το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και διορίζονται µε τετραετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισµού ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή 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 Υποδιοικητών.
3. Το Δ.Σ. είναι εννεαµελές (9) και συγκροτείται µε α-
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πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 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 Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων 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 προτείνονται από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική 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 προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών
Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτικών 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 Ταµείου και µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταµείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής
(Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτιση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης
που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Διεύθυνσης 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 παρατείνεται 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 δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
4. Τα µέλη των περπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν
προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται 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 ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή

η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί
να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των
Υποδιοικητών κατ’ αντιστοιχία µε τις αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α.
3. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργούν οι Συµβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου 58, µε την ίδια σύνθεση για τα θέµατα της αρµοδιότητάς του. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών για το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τη λειτουργία τους ζήτηµα.
4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών συµβούλων
- συνεργατών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:
α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και
β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.
β. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές,
την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης.
γ. 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 (65 Α΄), όπως ισχύει, κατ’ εφαρµογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30
του ν.1558/1985 (137 Α΄).
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 οργανικών µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών και κάθε άλλη σχετική µε τη
λειτουργία του λεπτοµέρεια µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου.
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της παραπάνω παραγράφου, οι υπηρεσίες των
εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας λειτουργούν µε την υφιστάµενη οργανωτική τους δοµή ασκώντας τις αρµοδιότητες που ασκούσαν.
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,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α. παραµένουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους ως Διοικητής και
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Υποδιοικητές 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 εφάπαξ παροχών ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Κατά το
πρώτο έτος λειτουργίας, το οικονοµικό έτος αρχίζει από
την ηµεροµηνία έναρξής του και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. Ο Κλάδος παρακολουθείται αυτοτελώς, συντάσσει προϋπολογισµό, ισολογισµό - απολογισµό, τηρεί λογιστικά βιβλία, παραστατικά και αρχεία διαχείρισης.
2. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισµό του κλάδου εφάπαξ παροχών που συντάσσεται
ετησίως και εγκρίνεται µαζί µε τον προϋπολογισµό του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 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, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού του κλάδου εφάπαξ παροχών και δύναται όπου απαιτείται, να µεταβιβάζει µέρος τους, µε επιτροπικά εντάλµατα στα όργανα
έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η µεταβίβαση ενεργείται µε επιτροπικά εντάλµατα µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας, ενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Τα δεδοµένα των βιβλίων των εντασσόµενων
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µεταφέρονται στα βιβλία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., το αργότερο µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού. Η αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών 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 Αλληλεγγύης µετά από αντίστοιχη οικονοµική µελέτη.
6. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας, το σύνολο του προερχόµενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, η οποία απογράφεται 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 δικαιώµατα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
7. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ισχύει και εφαρµόζεται ο κανονι-

σµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 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 Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Άρθρο 83
Θέµατα προσωπικού εντασσοµένων
νοµικών προσώπων
1. Στο άρθρο 46 του ν. 4052/2012 προστίθεται παράγραφοι 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 αυτό µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό
και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν από την ηµεροµηνία ένταξής τους.
β. Από το προσωπικό που υπηρετεί στους τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς πρόνοιας που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µεταφέρονται σε αυτό υπάλληλοι, µε συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησής τους, µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται εντός µηνός από
την ως άνω ένταξη.
8. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών
προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόµενους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 36 κατ’ αποκοπή µπορεί να συνεχίζονται και µε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µέχρι τη λήξη τους, µε απόφαση του Δ.Σ. του τελευταίου.
9. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε
εξέλιξη στους εντασσόµενους φορείς συνεχίζονται κανονικά για λογαριασµό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
µεταφέρονται στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
10. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµενων 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 απόφασης 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. τοποθετούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Ε.Τ.Ε.Α. και τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς προνοίας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις ή έχουν ορισθεί µέλη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου σε συνδυασµό µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.
γ. Εφόσον δεν πληρωθούν όλες οι θέσεις προϊσταµένων κατά τα ως άνω, τοποθετούνται προϊστάµενοι στις
νέες οργανικές µονάδες υπάλληλοι µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του
οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι µπορούν να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέση. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊστα-
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µένων οργανικής µονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του
αµέσως κατώτερου επιπέδου.
δ. Οι ανωτέρω τοποθετούµενοι, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 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 ισχύος 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 συγκροτείται 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) αντικαθίσταται 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 Ενιαίος 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 συντάξιµου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούµενα
επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, 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 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών και η γενικότερη νοµοθεσία, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται 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 παράγραφοι ως εξής:
«6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι
οικονοµικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων των εντασσόµενων µε την παρ. 3 του άρθρου 36 στο Ε.Τ.Ε.Α. φορέων για την περίοδο έως
31.12.2016. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ηµεροµηνία, τις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις
συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ε.Τ.Ε.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειµενικών
δυσχερειών, το σχετικό έργο δύναται να ανατίθεται σε
εξωτερικούς αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 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 αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, σχετικούς µε την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.
8. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του πρώτου οικονοµικού έτους οι δαπάνες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα εκτελούνται από τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς
των εντασσοµένων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας.
9. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών πρόνοιας ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας καθίστανται ασφαλισµένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 37.
10. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης των φορέων, 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 υποθέσεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών Πρόνοιας συνεχίζονται από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές 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 γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε θέµα που
θα προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου 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 Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) µε αντικείµενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισµένων στον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύεται 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 άλλη σχετική µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 87
Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταµελή (5) Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), µε τους αναπλη-
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ρωτές τους,
β. δύο (2) εκπροσώπους που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.) την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δηµοσίων Υπαλλήλων Διπλωµατούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
και το Σύνδεσµο των Ελληνικών Γραφείων Μελετών
(Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, µε τους αναπληρωτές τους,
γ. έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας 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 Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε τετραετή θητεία
και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισµός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση
λήξης της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού νέων µελών,
όχι όµως περισσότερο από τρίµηνο από τη λήξη της.
4. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό
λόγο, ο οποίος κρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά
από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Η υφιστάµενη
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Διοικούσα Επιτροπή 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Διοικούσας Επιτροπής 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 Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

δόχου του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή
φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

Άρθρο 88
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 το Επίδοµα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 2434/1996
(Α΄188), καθώς και µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «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 ισχύουν, καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α.
κατ’ άρθρο 53 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

1.Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από
τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας αρµοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύµφωνα 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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονοµικής µελέτης. Η ως
άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού δια-

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 υπηρεσιακής τους κατάστασης.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να µεταφέρεται σε αυτό προσωπικό από τον Ε.Φ.Κ.Α. µε συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησης των υπαλλήλων και µε
τις ίδιες προϋποθέσεις του εδαφίου α΄. Με όµοια απόφαση δύναται να µεταφέρεται προσωπικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε
στον Ε.Φ.Κ.Α.
2. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι 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΄ ορίζεται η 1.1.2017, εκτός αν ορίζεται άλλως από σε επιµέρους διατάξεις του.
Κεφάλαιο Ζ΄
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 91
Προνοιακά Επιδόµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ηλικιωµένων και υπερηλίκων
Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που
πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 92 και 93 καταβάλλονται τα προβλεπόµενα στις ρυθµίσεις αυτών ειδικά
προνοιακά επιδόµατα, η δαπάνη για την καταβολή των οποίων βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 92
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
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επιδόµατος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 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 συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα καταβαλλόµενα σε χρήµα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα, να µην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα δύο (7.972) ευρώ.
Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος αυτού δεν
λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη 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 τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
(8.884) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς 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΄, αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα
πάσης φύσεως επιδόµατα να µην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.
Για κάθε έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2017 και µέχρι 31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόµενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το µήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούµενο ποσό
συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη µήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
στ. Προκειµένου περί αλλοδαπών, να διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα.
2. Ποσά Επιδόµατος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα 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 µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό µηνιαίου επιδόµατος (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 χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό εκατόν 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 χιλιάδων 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 πενήντα 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 συνταξιούχους δεν θεµελιώνουν αυτοτελές δικαίωµα συνταξιοδότησης µε χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί 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, οποιαδήποτε µεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, στο οποίο
καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε µεταβολή στο ποσό του επιδόµατος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιµερίζονται κατά το ίδιο
ποσοστό επιµερισµού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως
από την κληρονοµική µερίδα τους.
3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το
µέχρι 31.12.2015 χρονικό διάστηµα, πλην όµως δεν άσκησαν το δικαίωµα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδοµα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6
του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρµόζονται οι διατάξεις 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 βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηµατικά κριτήρια
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά 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 κριτήρια να βαίνουν κάθε έτος µειούµενα, µε σκοπό αντίστοιχη ετήσια εµπροσθοβαρή µείωση της δαπάνης της παροχής µέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση αυτής. Από
1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται.
5. Το επίδοµα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.. Σε περίπτωση υποβολής µε δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ µέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής
του επιδόµατος είτε για τα εισοδηµατικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόµατος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόµατος 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 χορήγησης του επιδόµατος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο 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 καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν
λαµβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδροµής των
εισοδηµατικών κριτηρίων της παραραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
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7. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει.
8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που έχουν µόνιµη διαµονή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, µεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόµατος.
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δηµόσιο φορέα 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 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 Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αµέσως, προκειµένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόµατος.
Για όσους λαµβάνουν σύνταξη ή άλλη 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 λαµβάνουν 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 δεκαπέντε (15) συνεχόµενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης 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 υποβολή 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
παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συµπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα 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 οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το απαλλασ-

σόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν
υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (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 συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή µεγαλύτερη από την παροχή.
2. Στο εισόδηµα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτοµα µε αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους µεταµοσχευµένους.
γ. Το επίδοµα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο µε
δικαστική απόφαση ή µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο.
3. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω το επίδοµα
δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Το τεκµήριο αντικειµενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας 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 άρθρου 14 του παρόντος.
5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε µηνιαία βάση για
όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόµενου της υποβολής της αίτησης µήνα. Εκκρεµείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.
6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακοπή 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, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαµβάνουν την παροχή, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση διατάξεις του τελευταίου.
8. Κατά της απόφασης περί απονοµής ή µη του παρόντος επιδόµατος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ.
78/1998 (Α’ 72), εντός προθεσµίας τριών µηνών, που αρχίζει 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-
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γανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής, καθώς 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 υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης των δικαιούχων κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε
κάθε φορέα κατά την 31η.12.2014. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 14 του παρόντος εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος αυτού, κρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Επί αιτήσεων που
θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεµόµενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης
που θα απονεµόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε
ποσοστό άνω του 20%, το ήµισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 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 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 καταβαλλόµενων συντάξεων. Αν οι συντάξεις προέρχονται από
διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να τις καταβάλλει χωριστά.
4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που
προβλέφθηκε µε το άρθρο 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, ύστερα 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). Στη µελέτη για τον προσδιορισµό του ποσοστού
προσαύξησης λαµβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος 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 προσδιοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονοµικής αναλογιστικής µελέτης. Στη µελέτη για
τον προσδιορισµό του ποσοστού προσαύξησης λαµβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης, 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 διατάξεωνΕξουσιοδοτικές 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 εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εντός του
οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται στις ήδη παραγεγραµµένες, κατά τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος του
παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της
παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
2. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στο νόµο σχετικά
µε τη λειτουργία και την οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις εισφορές, παροχές, οφειλές, και µέχρι την έκδοση του
Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Ε.Φ.Κ.Α. της παραγράφου 4, µε απόφαση του 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, εφόσον αυτές δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με όµοια
απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών, µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και η είσπραξη
εισφορών και οφειλών µέσω ΚΕΑΟ.
Άρθρο 96
Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρµογή
καταβαλλόµενων συντάξεων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42
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του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισµένων στο
Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης διαµορφώνεται µε βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα, τα οποία
στηρίζονται σε εγκεκριµένους 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. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος
µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρµογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο αυξηµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρµόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από
τα έσοδα του Ταµείου, το αποτέλεσµα είναι είτε αρνητικό είτε µικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαµβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόµενη περίοδο οι συντάξεις
δεν θα αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσµα θα προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόµενης διαδικασίας και µόνο στην περίπτωση δηµιουργίας ελλειµµάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του
Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης.
4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισµένους από την 1.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι οποίοι
καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015
και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
βα. το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται µε βάση
ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζοµένου επί των συντάξιµων αποδοχών εκάστου ασφαλισµένου,
όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.
ββ. το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου αυτού.
2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 19, 30 και 36 εφαρµόζονται αναλογικά και επί των συντάξεων του
Ε.Τ.Ε.Α..
3. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης,
σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο
υποβολής τους και αναπροσαρµόζονται στη συνέχεια
βάσει των διατάξεων της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρµόζονται µε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων
τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα. Για την εφαρµογή του ορίου αυτού, λαµβάνεται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό
των συντάξεων συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς υγειονοµικής 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 άρθρου 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 ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν
µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν λαµβάνονται υπόψη
τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το
ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθµίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την
έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται αποκλειστικά µε τους όρους του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η εργάσιµη ηµέρα κατά την οποία θα καταβάλλεται η µηνιαία
σύνταξη του ΕΤΕΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 97
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
1. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της
µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο
ΕΤΕΑ 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 εργοδότη επί
των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και µέχρι
την 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στο
Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον
ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς επανέρχεται
στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.
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. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόµενες από τους ασφαλισµένους εντασσόµενων στο ΕΤΕΑ ταµείων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών, καθώς και άλλα επιπλέον
έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018.
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2. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της
µηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούµενων, ελευθέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και µετά
την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόµενα σε αυτό
ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, υπολογίζεται
σε ποσοστό 7% επί του εισοδήµατος όπως ειδικότερα
προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Από 1.6.2019 και
µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς
όλων των αυταπασχολούµενων, ελευθέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993 στο
ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήµατος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και
98. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας 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 αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισµένων µι-

σθωτών και αυταπασχολούµενων, ανάλογα µε την αύξηση της εισπραξιµότητας αυτών.
4. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόµιµα δεν επιστρέφονται.
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 εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και
επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελµατίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α, όπως διαµορφώνονται µετά τον, σύµφωνα µε το άρθρο 39 υπολογισµό,
µειώνονται, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
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2. Σε καµία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περίθαλψης δεν µπορεί να
υπολείπεται, ακόµα και µετά την εφαρµογή των ανωτέρω προσαρµογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 39.
3. Οι ανωτέρω προσαρµογές εφαρµόζονται και στους
κάτω της πενταετίας αυτοαπασχολούµενους που υπάγονται ή θα υπάγονται βάσει των ειδικών, γενικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος 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 κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων, η προσαρµογή ύψους 50%
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδηµα ανέρχεται µεταξύ 4.922 και 13.000 ευρώ. Σε καµία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για
τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ
και υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου αυτής
δεν µπορεί να υπολείπεται, ακόµα και µετά την εφαρµογή των προσαρµογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρµογή 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 ισχύουν τα εξής:
α. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης 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 ποσοστό 6,20% από το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.
β. 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 προκύπτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος 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 ανταποδοτικής 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 διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστώνεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των συντάξεων
του δηµοσίου τοµέα που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α..
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Διεύθυνση 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.
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 ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το µέρος που
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, µέχρι 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 Διοικητών, 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. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µέχρι την ένταξή τους στον ενιαίο φορέα, λειτουργούν µε την υφιστάµενη οργανωτική τους δοµή και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 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. είναι ο Διοικητής του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Η κατοχή
της θέσης αυτής δεν συνιστά ασυµβίβαστο µε την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων του ως Διοικητή
του Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., κατά παρέκκλιση των γενικών ή ειδικών 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 ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις, β) ασκεί την προσωρινή διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., γ) εισηγείται
προς το Δ.Σ. τα ζητήµατα που απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση 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 Φορέα, ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως, στ) αναθέτει µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτους την υλοποίηση έργων εκ µέρους του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και ζ) υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συµβάσεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α., καθώς 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
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του Ε.Φ.Κ.Α., συγκροτείται προσωρινό Δ.Σ. µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε. Το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:
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 εντασσόµενων 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 Αλληλεγγύης, 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 έναν εξειδικευµένο σε θέµατα οικονοµικών και οικονοµικής διαχείρισης που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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 αυτοί δεν ορισθούν ή δεν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
ζ. Ο ορισµός των Διοικητών των εντασσόµενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως µέλους στο προσωρινό
Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά ασυµβίβαστο µε την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων
τους ως Διοικητών αυτών, κατά παρέκκλιση των γενικών
ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εν λόγω φορέων.
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 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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 υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικά µε τη λειτουργία του µέχρι τον ορισµό του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συµπληρώνονται οι αρµοδιότητες 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 δικαίωµα 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 συντονισµό 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 εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 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 κατανέµονται στους εντασσόµενους φορείς µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και περιλαµβάνονται στο σκέλος
των εσόδων του.
6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι
οικονοµικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την περίοδο έως 31.12.2016. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω ηµεροµηνία, τις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες
του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειµενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο µπορεί να ανατίθεται 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οικονοµικά 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 γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ρυθµίζεται
κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού. Ειδικά, για τα ζητήµατα συντάξεων δηµοσίου τοµέα στην ως άνω απόφαση συµπράττει ο Υπουργός Οικονοµικών.
Άρθρο 101
Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα
προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.
1. α. Εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος 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, τοµέων 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 ασφάλισης ενεργείται µε µεταφορά προσωπικού σε αυτόν από
τους εντασσόµενους φορείς, µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν πρότασης 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
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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 εντασσόµενους 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 όργανο, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται.
δ. Ειδικότερα, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ειδικού 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 κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 µεταφέρονται σε αυτόν, τριάντα (30) υπάλληλοι από τους εντασσόµενους φορείς, οι
οποίοι κατανέµονται και τοποθετούνται στην εν λόγω Διεύθυνση, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπάλληλοι που θα µεταφερθούν, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από
πίνακες που υποβάλλονται σε αυτόν από το Δ.Σ. του εκάστοτε φορέα προέλευσης, επί τη βάσει προσόντων
σχετικών µε τις αρµοδιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης,
τα οποία καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Οι πίνακες του προηγούµενου εδαφίου 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 διάταξη αυτή υπαλλήλων εξακολουθεί να βαρύνει τους φορείς 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 Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι
αποσπώνται, κατανέµονται και τοποθετούνται µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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. µεταφέρεται τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος της Η.ΔΙ.Κ.Α., ο
οποίος αποσπάται, κατανέµεται και τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων της συγκεκριµένης Διεύθυνσης, που απορρέουν από τη σπουδαιότητα
του ειδικού σκοπού της, οι υπάλληλοι που θα τη στελεχώσουν λαµβάνουν πέραν των αποδοχών της οργανικής
τους θέσης και επιµίσθιο, το οποίο θα καθοριστεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδοχών 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 τοποθετείται, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., υπάλληλος µε
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Εάν δεν υφίστανται θέσεις προϊσταµένων του Ε.Φ.Κ.Α. οµοίου επιπέδου, οι µεταφερόµενοι υπάλληλοι µπορεί να τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως
κατώτερου επιπέδου.
β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταµένων των οργανικών 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 οργανικές µονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους
εντασσόµενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι µπορούν να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου επιπέδου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης 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 εντασσόµενους φορείς.
4. Από 1.1.2017 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µελών
των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων των εντασσόµενων φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους
κατά τα ανωτέρω, εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις 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 0,05 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες κύριες συντάξεις
και αποδίδεται στο Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής
του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση Οµοσπονδιών, Σωµατείων και Συνοµοσπονδιών 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 κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της προηγουµένης
παραγράφου.
4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του µεθεπό-
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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 διατάξεων, επιτρέπεται συµψηφισµός οποιασδήποτε οφειλής
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε το σύνολο των χορηγούµενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης.
Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται σε µηνιαίες δόσεις,
το ύψος καθεµίας από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του µεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούµενες παροχές, ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό
της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούµενες παροχές.
Ο καταλογισµός και ο τυχόν διενεργούµενος συµψηφισµός εκτελείται µε απόφαση του Διευθυντή του αρµοδίου Υποκαταστήµατος.
2. Εάν ο οφειλέτης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποβιώσει, οι οφειλές του συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλόµενες σε αυτόν
και στους νόµιµους κληρονόµους του αναδροµικές παροχές, προς αποµείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο
ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονοµική
τους µερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που µεταξύ των κληρονόµων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής κατά την κληρονοµική τους µερίδα, παρακρατείται 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 εξόφληση της οφειλής οι νόµιµοι κληρονόµοι του, µε τις
προαναφερθείσες διαδικασίες του ΚΕΔΕ και του συµψηφισµού οφειλών προς τις καταβαλλόµενες παροχές.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ανακαθορίζεται το ποσοστό του επιτοκίου που προβλέπεται από την παράγραφο 1.
Άρθρο 104
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών
Η παρ.7 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, µετά από αίτησή
τους.
Επιστρέφονται µόνο µετά από συµψηφισµό είτε µε επόµενες οφειλόµενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ,
εντός έτους, είτε µε απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές.
Διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως ει-

σφορών που καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ισχύουν.
Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται εντόκως, έπειτα από αµετάκλητη απόφαση και ακύρωση των πράξεων καταλογισµού, 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 έκδοσης 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 εκκρεµείς περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόµου.»
Άρθρο 105
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΑΣ
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση
του παρόντος και έως την 31η Δεκεµβρίου 2016, χωρίς
παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2. Από τη δηµοσίευση και έως τη λήξη της προθεσµίας
χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο,
αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας 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 επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
3. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.)
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως την 31 Δεκεµβρίου 2016,
χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων.
Άρθρο 106
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 αγοράς εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
Άρθρο 107
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 Αστυνοµία» προστίθενται οι λέξεις «το σύνολο των υπηρεσιών
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.».
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Άρθρο 108
Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιµες
και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από το αρµόδιο όργανο, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των
υπευθύνων της επιχείρησης, ή διαπιστώθηκε η µε οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων 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, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
β. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη.
γ. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες για κάθε
φορέα διατάξεις ή δεν είναι δυνατή η άσκησή της.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α. Με απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου
φορέα, εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή µέχρι 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 εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια
οφειλή άνω του 1.500.000 ευρώ.
3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα 10 ετών
από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:
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 Ταµείου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν
των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,
γ. δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί 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 διατηρούν ακέραιο το δικαίωµά τους για την είσπραξη ή συµψηφισµό 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 εισπράξιµη, 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να
ορίζονται άλλα όργανα για την υποβολή της σύµφωνης
γνώµης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, να καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζεται
κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
β. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.
Άρθρο 109
Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 108 µπορεί να
κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν, µε την επιφύλαξη της πλήρους διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των µισθωτών ασφαλισµένων, και πριν από την
παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 3 του ίδιου άρθρου,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α΄ , β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 ενέργειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,
γ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος
των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 108 µπορεί να
διαγραφούν, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1, εφόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ και
δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του µέσα σε δέκα (10) έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο
βεβαιώθηκε,
γ. όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της µέσα σε δέκα (10) έτη από
τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.
3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους
σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:
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α) µε απόφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή
Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Διοικητή του Ταµείου για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,
β) µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα
για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2,
γ) µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου
φορέα µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.
4. Μέχρι 31.12.2016 προκειµένου να εκκαθαριστεί το
χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κύριων οφειλών που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και είναι µικρότερες του ποσού των 200
ευρώ ανά οφειλέτη, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες κύριες οφειλές του ίδιου νοµικού ή φυσικού προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου, κατόπιν εισήγησης της
αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείρισή τους.
Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 110
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 Γενικών Υπηρεσιών, που καταλαµβάνεται από το όριο ηλικίας της παραγράφου 2, µπορεί να ζητήσει να παραµείνει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο (2) επιπλέον έτη µετά
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, µε αίτηση που υποβάλλεται τρεις (3) µήνες πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρµόδιο Συµβούλιο
Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ’ έτος µε ανώτατο όριο τα δύο (2) έτη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 111
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 Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούµενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Με σκοπό την απρόσκοπτη συµµετοχή όλων των µελών του νοµικού προσώπου στη δράση του µπορεί να δηµιουργούνται Περιφερειακά και Τοπικά Τµήµατα, σε ολόκληρη την επικράτεια µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η σύσταση των Περιφερειακών/Τοπικών Τµηµάτων
γίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Σκοποί του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι:
α. η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, 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 κοινωνική εργασία, στην κατοχύρωση του ρόλου του κοινωνικού 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 γνωµοδότηση, 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 εκπροσώπηση του επαγγέλµατος σε θεσµικά όργανα και διεθνείς
οργανισµούς του κλάδου των κοινωνικών λειτουργών,
ζ. η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων σε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, µε τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής 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 Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι
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κατηγορίες των µελών του ΣΚΛΕ, οι διαδικασίες εγγραφής, οι πόροι και τα όργανα διοίκησης του Συνδέσµου, η
σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών
Τµηµάτων του ΣΚΛΕ, των οποίων ο τοπικού ενδιαφέροντος χαρακτήρας θα ρυθµιστεί µε κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών, η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων, η σφραγίδα του
Συνδέσµου, ο Κώδικας Δεοντολογίας των κοινωνικών
λειτουργών, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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.

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.).».
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η συµµετοχή προσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων στα
Δ.Σ. και συλλογικά όργανα Δηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ΝΠΔΔ, µετέχει και εκπρόσωπος της ΟΚΕ.

Άρθρο 112
ΟΚΕ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία
και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

1. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5
του ν. 3191/2003 προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και η

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 113
Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
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2. Το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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 µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι µικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το
ποσό της µείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του
φορολογητέου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται οι άµεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε εξαίρεση τις πράσινες και
τις συνδεδεµένες, καθώς και οι επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζηµιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.»
4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα δεν εφαρµόζονται οι µειώσεις του άρθρου 16.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται 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 προβλέπεται στο άρθρο 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από µισθούς
και συντάξεις µαζί µε εισόδηµα ατοµικής αγροτικής επιχείρησης, 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 επιχείρηση µαζί µε εισόδηµα από λοιπές κατηγορίες, η µείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί µόνο στο µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται αποκλειστικά από
µισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατοµική αγροτική επιχείρηση.»
7. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 του
ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε 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 (ν.
4172/2013) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:
«Άρθρο 43Α
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
στα φυσικά πρόσωπα
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα 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, από επιχειρηµατική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, 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 εισφοράς οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό,
εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής
εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι µακροχρόνια άνεργοι
ναυτικοί που είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους
προσφεροµένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιµενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήµατά του, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν
λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται
στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της προηγούµενης παραγράφου, υπολογίζεται µε την ακόλουθη κλίµακα:

73
4.α) Η εισφορά βεβαιώνεται µε βάση τους εκτελεστούς 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 φόρου, µαζί µε το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων
κάθε φορολογικού έτους.
β) Η προθεσµία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρµόζονται οι διατάξεις της καταβολής φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 67.
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου βεβαιώνεται αυτή.
Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της
παρ. 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη 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 αποκτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι
από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης
εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε
σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού
που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε εξαίρεση τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή
του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται 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, ο τρόπος αποτύπωσής της στην
πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αµοιβών σε ε-

τήσιο εισόδηµα, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 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 φορολογούνται, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Φορολογητέο εισόδηµα
(ευρώ)
< 50.000
>50.000

Συντελεστής
(%)
26%
33%».

11. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
το φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ενώ η παρακράτηση 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 114
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 (Α' 180) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συµµετοχή του Ελληνικού 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 δεκαέξι (16) ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα
που αφορούν».
Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Άρθρο 115
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιµέρους διατάξεις.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Κατρούγκαλος

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γ. Χουλιαράκης

Χρ. Βερναρδάκης

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Παρασκευόπουλος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε. Αποστόλου

Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Ν. Τόσκας

Α. Ξανθός

Αθήνα, 6 Μαίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΟΣ

ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

